
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนครพนม  ภาค ๑๐

ส่งสอบ ๒๐,๑๘๓ คน ขาดสอบ ๕,๔๖๙ คน คงสอบ ๑๔,๗๑๔ คน สอบได้ ๑๓,๐๒๔ คน สอบตก ๑,๖๙๐ คน (๘๘.๕๑%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๐๑

นางสาวณฐพร มุ่งอุ้มกลาง
๑๑/๐๖/๒๕๒๓

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม
มหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๐๒

นางสาวสาธกา ศุขวัฒน์
๑๗/๐๘/๒๕๑๕

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม
มหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๐๓

เด็กหญิงกชกร สีสา
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๐๔

เด็กหญิงกัญญาณี จู่มา
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๐๕

เด็กหญิงกัณฐิกา อุทัย
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๐๖

เด็กชายกิตติวัฒน์ ติดมา
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๐๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

น้อยปญญา

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๐๘

เด็กหญิงขวัญจิรา ศรีแสง
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๐๙

เด็กชายคมสันต์ แก้วป
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๑๐

เด็กหญิงคันธรส หมวดใหม่
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๑๑

เด็กชายจักรภัทร บุญเพิม

่

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๑๒

เด็กหญิงจิดาภา นูนวล
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๑๓

เด็กหญิงจิราพัชร ลีโคตร
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๑๔

เด็กชายจิรายุ จันทวงษ์
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๑๕

เด็กชายจีรวุฒิ ต้นสูง
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๑๖

เด็กหญิงชนตลา จันทาเกษกุล
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๑๗

เด็กชายชนันธร รันสี
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๑๘

เด็กชายชยพล หนไธสง
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๑๙

เด็กหญิงชยานี ตะวงษ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๒๐

เด็กหญิงชลธิดา ผิวอ่อน
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๒๑

เด็กชายชลันทร ฝายเพีย
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๒๒

เด็กหญิงชัญญานุช ฉายวรรณ
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๒๓

เด็กชายชัยมงคล โสมี
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๒๔

เด็กหญิงชาลิสา แก้ววิชัย

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๒๕

เด็กหญิงญาณิศา ผิวพรรณ์
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๒๖

เด็กชายณฐกร แก้วดอน
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๒๗

เด็กชายณภัทร ศรีวงษา
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๒๘

เด็กหญิงณัฏฐากาณ เกิดใจบุญ
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๒๙

เด็กหญิงณัฐชา บัวสุดตา
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๓๐

เด็กชายณัฐนันท์ เพียรสงวน
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๓๑

เด็กชายณัฐพงษ์ ศรีระพล
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๓๒

เด็กหญิงณัฐพร ทองสิงห์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๓๓

เด็กหญิงณัฐมน สว่างภู
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๓๔

เด็กชายทยากร เจริญรัตน์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๓๕

เด็กชายทศวรรต วิเศษสุนทร
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๓๖

เด็กชายธนกฤต บุญมาก
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๓๗

เด็กชายธนภัทร โพธิสุข

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๓๘

เด็กชายธนภูมิ บุทา
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๓๙

เด็กชายธนศักดิ

์

สีบุญเรือง
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๔๐

เด็กชายธนัท บุญธรรม
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๔๑

เด็กชายธีรธร โชตกิตติศักดิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๔๒

เด็กชายนครินทร์ ไชยะปน
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๔๓

เด็กหญิงนภาพร สุวรรณวงค์
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๔๔

เด็กหญิงนริศรา สีงาม

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๔๕

เด็กชายนฤเบศ มูลโคตร
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๔๖

เด็กชายนฤเบศ วงค์ศรี
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๔๗

เด็กหญิงปณิดา นิยมเหลา
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๔๘
เด็กหญิงประกายดาว ฝายอินทร์

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๔๙

เด็กหญิงปริญานา อ่อนภูธร
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๕๐

เด็กหญิงปวันรัตน์ ไตรินทร์
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๕๑

เด็กชายปญญาพล บุญคาร
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๕๒

เด็กชายปฐวี ไพฑูรย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๕๓

เด็กหญิงปาลิดา ขุนไชย
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๕๔

เด็กหญิงปาลิดา พันแสน
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๕๕

เด็กชายปุริศ ต้มบัวทอง
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๕๖

เด็กหญิงพรรณนิภา จดชัยภูมิ
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๕๗

เด็กชายพัชรพล พรมรินทร์
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๕๘

เด็กหญิงพิมพ์พิศา เกษร
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๕๙

เด็กชายพีรพงศ์ สิมมาลา
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๖๐

เด็กชายพีรวิชญ์ ฝายเพีย
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๖๑

เด็กชายภัทรดนย์ โพธินัย

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๖๒

เด็กหญิงรัตนกร จันทร์มาลา
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๖๓

เด็กชายรุ่งเจริญ วงค์อุละ
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๖๔

เด็กหญิงฤทัยรัตน์ ตรงกลาง
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๖๕

เด็กหญิงวนิดา เอียมฉำ

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๖๖

เด็กชายวรวัฒน์ สว่างเต็ม
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๖๗

เด็กหญิงวรัทญา ชุมศรี
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๖๘

เด็กหญิงวิชญานันท์ ลุนลาน
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๖๙

เด็กชายวิทวัส พูลศิริ

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๗๐

เด็กหญิงวิรดา พรหมศรีสุข
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๗๑

เด็กหญิงวิรากานต์ นวลหลอย
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๗๒

เด็กหญิงศจี อ้วนจี
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๗๓

เด็กหญิงศฎาญากร พละดร
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๗๔

เด็กหญิงศศิกานต์ แก้วชาลี
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๗๕

เด็กหญิงศศิมาภรณ์ สายทอง
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๗๖

เด็กหญิงศิรินัน จันคำ
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๗๗

เด็กชายสฎายุทธ มหาโยธิน
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๗๘

เด็กชายสหรัฐ ชาสงวน
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๗๙

เด็กหญิงสายธาร หล้าคำ
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๘๐

เด็กชายสิรภพ วะสุรี
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๘๑

เด็กชายสิรวิชญ์ นันนวน
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๘๒

เด็กหญิงสิริขวัญ ฝายเพีย
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๘๓

เด็กชายสุกฤษฏิ

์

กุลสา
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๘๔

เด็กหญิงสุชาดา นาพรม

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๘๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ ฝายเพีย
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๘๖

เด็กชายอขิระ พามี
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๘๗

เด็กชายอนุวัต กลำแย้ม
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๘๘

เด็กหญิงอรพลิน วงค์ยา
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๘๙

เด็กหญิงอริญาพร วงค์คำจันทร์
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๙๐

เด็กหญิงอริยาฤทัย พลหาญ
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๙๑

เด็กหญิงอริศรา คูณมี
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๙๒

เด็กชายอลงกรณ์ แก้วบุญมี
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๙๓

เด็กหญิงอุมาภรณ์ สิงห์ศิริพร
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๙๔

เด็กชายอโรชา สอนมาลา
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓ / ๓๗๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๙๕

เด็กหญิงเฉลิมพร ขันตีแก้ว
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๙๖

เด็กหญิงเบญญาภา ต้อนโสกรี
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๙๗

เด็กหญิงไอสิกา กำคำ

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๙๘

เด็กหญิงฐิติรัตน์ พรหมทอง
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๐๙๙

เด็กหญิงธันย์ชนก ดีคำศรี
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๐๐

เด็กหญิงปยวรรณ คำคุณเมือง
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๐๑

เด็กชายพงศกร แก้ววัน
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๐๒

เด็กชายรัฐนนท์ นามบุรี
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๐๓

เด็กหญิงรุ่งไพลิน ทองเกิด
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๐๔

เด็กชายสัชณุกร เชียงไขแก้ว
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๐๕

เด็กชายหนึงตะวัน

่

สำเภา
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๐๖

เด็กหญิงอนัญญา สีดี
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๐๗

เด็กชายเกริกพล ดวงศร
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๐๘

เด็กชายจิตริน นนทะวงศ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๐๙

เด็กหญิงจิราวดี วงค์แสงคำ
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๑๐

เด็กชายฐสุเดช สมจิตร
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๑๑

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ชัยมาตร
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๑๒

เด็กชายสันติภาพ บุตรราช
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๑๓

เด็กหญิงสุพิชชา สำพันแพ
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๑๔

เด็กหญิงหทัยรัตน์ ดุดัน
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๑๕

เด็กชายอิสรา ปนเนตร
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๑๖

นางประภาพรรณ โคตรพัฒน์
๑๙/๐๑/๒๕๐๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๑๗

นางพรนิภา วงษ์รัตนะ
๒๙/๐๕/๒๕๑๒

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๑๘

นางสาววรรณพร ทองปรีชา
๑๘/๐๖/๒๕๑๖

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๑๙

เด็กหญิงขนิษฐา อินทร์พิมพ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๒๐

เด็กหญิงจิดาภา ลุนลาน
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๒๑

เด็กชายธนพล วิชัยสา

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๒๒

เด็กหญิงธนิฐิดา ผางนาม
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๒๓

เด็กหญิงพลอยนภัส สิมลี
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๒๔

เด็กชายมิลฑดา ขันวัง
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๒๕

เด็กชายยศพัทธ์ ราศรี
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๒๖

เด็กชายรักษิต ยาหัส
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๒๗

เด็กหญิงลภัสรดา พูดดี
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๒๘

เด็กชายวงวาน วารี
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๒๙

เด็กหญิงวรัทยา บุญรอด

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๔ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๓๐

เด็กหญิงวาสนา ผาทา
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๓๑

เด็กหญิงสรินดา จันตา
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๓๒

เด็กหญิงสุดปราถนา ปากดี
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๓๓

เด็กชายอภินันท์ ธุงจันทร์
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๓๔

เด็กหญิงเกณิกา ไตยถา
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๓๕

เด็กหญิงกชกร แก้วดวงตา

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๓๖

เด็กหญิงกุณญ์ภานัฐ ชืนบาน

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๓๗

เด็กหญิงฉันทิศา วารี
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๓๘

เด็กชายชัชพล อาจศรี
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๓๙

เด็กหญิงญาณิสา ปากดี
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๔๐

เด็กชายธนพนธ์ คำสุข
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๔๑

เด็กหญิงนิพรรัตน์ ดอกสี
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๔๒

เด็กชายพิชชากร เทียงตรง

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๔๓

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส รับโสภา
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๔๔

เด็กชายวิชยุตม์ ทุมเทียง

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๔๕

เด็กชายวิทวัช ทุมกิง

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๔๖

เด็กหญิงสายชล ประพรรณสุข
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๔๗

เด็กชายสิทธิกร น้อยชาลี
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๔๘

เด็กชายเสกสรรค์ ผ่ายเพีย
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๔๙

เด็กชายเสฎฐวุฒิ ผุยลา
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๕๐

เด็กหญิงกมลทิพย์ เหลาหนาด
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๕๑

เด็กหญิงกมลวัลย์ เหลาหนาด
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๕๒

เด็กชายจุลจักร สิมลี

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๕๓

เด็กหญิงฉันทิศา ทุมกิง

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๕๔

เด็กหญิงดวงหทัย ผิวผาง

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๕๕

เด็กชายนัฐพล เทียงตรง

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๕๖

เด็กชายปฏิพล ดีนัก
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๕๗
เด็กหญิงพิมพ์ภกาญน์

จันเคน
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๕๘

เด็กหญิงพิมพ์วิภา อินทรีย์
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๕๙

เด็กชายภัครพล หลวงจิตร
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๖๐

เด็กหญิงภัณฑิรา ผิวผาง
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๖๑

เด็กชายวราวุฒิ ลมบัวลอด
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๖๒

เด็กชายวัชรพล น้อยโส
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๖๓

เด็กหญิงวาสินี โคตมะณี
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๖๔

เด็กชายวิษณุ โคตรคำ
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๕ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๖๕

เด็กหญิงอชรายุ แสงราช
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๖๖

เด็กหญิงอทิตยา ลุนลาน
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๖๗

เด็กชายอภิเชษฐ์ น้อยชาลี
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๖๘

เด็กชายชาตรี ทองสิงห์
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองญาติ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๖๙

เด็กหญิงธันยพร คานดง
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองญาติ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๗๐

เด็กชายพงศกร บัวศรี
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองญาติ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๗๑

เด็กหญิงภัทรธิดา สีหาสาร
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองญาติ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๗๒

เด็กหญิงวรกานต์ รักษาทรัพย์
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองญาติ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๗๓

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

สโมสร
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองญาติ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๗๔

เด็กหญิงสาวิตรี วันวิเศษ
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองญาติ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๗๕

เด็กหญิงคัทลียา สายตา
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองญาติ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๗๖

เด็กชายธันยบูรณ์ สุดโคตร
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองญาติ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๗๗

เด็กหญิงพัชพรรณ สุดสอาด
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองญาติ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๗๘

เด็กหญิงวรัญญา วงค์ตาผา
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองญาติ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๗๙

เด็กหญิงวิภาวัณ อาสาวัง
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองญาติ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๘๐

เด็กชายศราวุธ เจริญพต
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองญาติ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๘๑

เด็กหญิงเสาวณีย์ คำมุงคุณ
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองญาติ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๘๒

เด็กชายชัยณรงค์ ขลังวิเชียร

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองญาติ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๘๓

เด็กชายณปวร แสนเลิศ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองญาติ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๘๔

เด็กชายธนปชา เซียวสกุล
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองญาติ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๘๕

เด็กชายธันวา มะณีชม
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองญาติ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๘๖

เด็กชายนพดล สินสมุทร
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองญาติ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๘๗

เด็กชายนรุตม์ เดชสอน
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองญาติ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๘๘

เด็กหญิงบัณยดา แดงดี

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองญาติ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๘๙

เด็กหญิงปยธิดา สายตา
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองญาติ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๙๐

เด็กหญิงภัทรนันท์ ทองสุข
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองญาติ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๙๑

เด็กชายศิวกร เหมเมือง
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองญาติ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๙๒

เด็กชายอนุสิทธิ

์

แก้วบุดตา

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองญาติ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๙๓

เด็กชายอานูวา แก้วก่อง

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองญาติ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๙๔

เด็กหญิงแพรฟา โพนชัยยา
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองญาติ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๙๕

นางสาวกนกวรรณ แสงวงค์

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๙๖

นางสาวกมลชนก ตะโคดม
๐๑/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๙๗

นางสาวกรรณิการ์ จันปาม
๑๐/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๙๘

นางสาวกัลญา วงค์ขะวงค์
๑๓/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๑๙๙

นางสาวกัลยา เหมือนประสาท
๐๒/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๖ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๐๐

นายกิตติธัช วดีศิริศักดิ

์

๑๑/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๐๑

นายกิตติพัฒน์ อ่อนอุทัย
๐๔/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๐๒

นายคุณานนต์ สมศักดิ

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๐๓

นายจักรพงษ์ ลินทะ
๒๐/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๐๔

นางสาวจันทกานต์ พาที
๐๒/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๐๕

นายจารุเดช บัวลง
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๐๖

นางสาวจิรนันท์ ตะเนาว์
๑๐/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๐๗

นายจิรายุส โทนแก้ว
๐๒/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๐๘

นางสาวจุฑามาศ บุญเสริม
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๐๙

นางสาวจุฑารัตน์ จันราช
๐๑/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๑๐

นางสาวชนัญชิดา มะวังนุทูล

๑๙/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๑๑

นางสาวชัชชนี หงษาพุทธ
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๑๒

นายชาญยุทธ์ งานสำเร็จ
๑๙/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๑๓

นายชาญวิทย์ ประเสริฐสังข์
๒๐/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๑๔

นายชินวัฒน์ สีตา
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๑๕

นายชิวณัฐ ยังฝาย
๑๗/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๑๖

เด็กหญิงชุติกา โพธินัย

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๑๗

นายณัฐกาญจน์ มองคน
๑๔/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๑๘

นายณัฐพงษ์ บุญเรือง
๐๓/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๑๙

นายณัฐพงษ์ สีสา
๒๔/๑๒/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๒๐

นายณัฐพล พันธุ์เมือง
๑๑/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๒๑

นายณัฐพล ศรีสุนา
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๒๒

นายณัฐพล แก้วสมศรี
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๒๓

นายณัฐภัทร โพธิพา

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๒๔

นายณิชกมล อัวชนะ

้

๐๘/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๒๕

เด็กหญิงณิติญา กาขัน
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๒๖

นางสาวดาว นวลศิริ
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๒๗

นายติณณภพ หลอดเงิน
๐๓/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๒๘

นายทรงวุฒิ สกุลชัยวัฒนา

๒๙/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๒๙

นายทรรศพร แสนสุริวงค์
๐๙/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๓๐

นายทัศพล ชาหาจักร์
๒๙/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๓๑

นายทีปกร สมใจ
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๓๒

นายธนธรณ์ แก้วดวงตา
๐๒/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๓๓

นายธนบดี หงษ์สมดี
๒๒/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๓๔

นายธนบูรณ์ อินสุพรรณ
๑๓/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๗ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๓๕

นางสาวธนัญญา จินะตา
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๓๖

นางสาวธิดา แก่นผิว
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๓๗

นางสาวธิดา แสงตา
๒๖/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๓๘

นางสาวธิติมา กรณวงศ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๓๙

นายธีระยุทธ ปญญาดี
๐๗/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๔๐

นายนพเกล้า ทรงเครือง

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๔๑

นางสาวนภาวรรณ เทืองอิว
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๔๒

นายนราธิป ผารุธรรม

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๔๓

นางสาวนริศรา ชาลี
๒๗/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๔๔

นางสาวนฤมล จันทร์อบ
๐๗/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๔๕

นางสาวนัทธิกา เคนสุโพธิ

์

๐๖/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๔๖

นางสาวนันทนัช ขันธ์เคน
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๔๗

นางสาวนิรชา วงค์เสน
๒๒/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๔๘

นางสาวนิลเนตร แพงดี
๒๖/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๔๙

นายนุติกร จันทร์ลือชา
๑๘/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๕๐

นางสาวบุญนิศา นามิง

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๕๑

นายปฎิพล อุ่นอาสา
๒๖/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๕๒

นางสาวปณัฐชา แสนโคตร
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๕๓

นายปรมัตถ์ บุญละคร
๒๙/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๕๔

นางสาวประภารัตน์ จะโรรัมย์
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๕๕

นางสาวปราณี แสงตา
๑๐/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๕๖

นางสาวพรนิภา ศรีมันตะ

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๕๗

นางสาวพิชญานิน ไพราม
๒๐/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๕๘

นายพีรวิชญ์ วัฒนนวลสกุล
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๕๙

นางสาวพุทธรัตน์ แสนเพีย
๑๓/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๖๐

นายภูมินทร์ เข็มขาว
๐๗/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๖๑

นางสาวมัลลิกา ราษชะ
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๖๒

นางสาวยุทธธิยา วิเศษจอมเขา
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๖๓

นายรณชัย ไชยราช
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๖๔

นายราชันย์ กาสีวงค์
๒๒/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๖๕

นางสาววรรณยุภา ปรักมาศ
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๖๖

นางสาววรรณรญา เผือกพันธ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๖๗

นายวรวุฒิ สิงห์แก้ว
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๖๘

นายวสวัตดิ

์

มูลโสม
๐๘/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๖๙

นางสาววันวิสา ชัยแยง
๑๙/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๘ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๗๐

นางสาววิภาพร ภูจำปา

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๗๑

นางสาววิภาวรรณ เตบิลัย
๒๕/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๗๒

นางสาววิภาวี นนทะวงษา
๒๐/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๗๓

นางสาววิไลพร ภูจำปา

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๗๔

นายวีระวัฒน์ รักษานาม
๐๙/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๗๕

นายศุภกร อัคฮาช
๐๒/๑๒/๒๕๒๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๗๖

นางสาวนวกาญจน์ ศรีเมือง
๐๖/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๗๗

นายสมศักดิ

์

สิงแก้ว
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๗๘

นายสิทธินนท์ จุ้ยยิม

้

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๗๙

นายสิทธิพงษ์ สมงาม
๐๒/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๘๐

นางสาวสุจิตา สาแดง
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๘๑

นางสาวสุชานันท์ ไพคำนาม
๐๑/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๘๒

นางสาวสุธิตา ศรีจันทร์
๒๕/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๘๓

นายสใบทอง วังคะฮาด
๐๖/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๘๔

นางสาวอนงค์นาถ อัมวัน
๒๗/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๘๕

นายอนุวัฒน์ ภารยทรัพย์
๐๗/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๘๖

นางสาวอภิญญา พิมพ์พงษ์
๒๕/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๘๗

นายอภิศักดิ

์

ต้นสูง
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๘๘

นางสาวอริศรา อุ่นอาสา
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๘๙

นางสาวอริศรา โมคลา
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๙๐

นายอานุสิทธิ

์

สาแดง
๒๑/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๙๑

นางสาวอารียา ระพันธ์คำ
๑๓/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๙๒

นางสาวเบญจรัตน์ อินธิราช
๓๑/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๙๓

นางสาวฐิติรัตน์ พิมพ์ต้น
๐๗/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๙๔

นางสาวศุภารัตน์ จันทร์ชมภู
๐๖/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๙๕

นายเกียรติศักดิ

์

โพธินัย

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๙๖

นายไวยกรณ์ ลีโคตร
๑๐/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๙๗
นางสาวประภาพรรณ

พวงเกษ
๒๗/๐๑/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๙๘

นางสาวปวีณา วงค์ษาเนาว์
๑๖/๐๑/๒๕๓๗

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๒๙๙

นายยศนน อึงฟอง

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๐๐

นางสาวรัตนาพร หลานเศรษฐา
๑๗/๐๔/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๐๑

นางสาววารุณี ศรีมาต
๑๙/๑๐/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๐๒

นางสาวอรทัย ทุมลี
๒๒/๑๒/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๐๓

นางศิรินาถ สีพัว

้

๐๓/๐๕/๒๕๑๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๐๔

เด็กชายกาญจน์ภัค หงษามนุษย์
๑๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๙ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๐๕

เด็กชายคเชนทร์ อุ่นอาสา
๐๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๐๖

เด็กชายชัยณพัฒน์ กรรณลา
๑๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๐๗

เด็กชายชัยวัฒน์ ฝายเพีย

๒๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๐๘

เด็กชายชวกร ทากิระ
๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๐๙

เด็กชายณฐกรกฤตย์ พึงบุญไพศาล

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๑๐

เด็กชายณัชภัค ขนทอง
๒๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๑๑

เด็กชายณัฐชนน ช่วยโสม
๐๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๑๒
เด็กชายณัฎฐกิตติคุณ

บุญพุฒ
๒๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๑๓

เด็กชายพีรณัฏ ระดมงาน
๒๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๑๔

เด็กชายภักดิพงศ์ พรตรีสัตย์
๓๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๑๕

เด็กชายรพีภัทร โคตสา
๒๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๑๖

เด็กชายราเมศวร์ แก้วก่า

๑๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๑๗

เด็กชายวรากร โสภา
๐๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๑๘

เด็กชายศิวัช
เครือรัตนไพบูลย์

๒๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๑๙

เด็กชายอนุพงษ์ ฉายเรือง

๑๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๒๐

เด็กชายอรรถนนท์ แก้วมาลา
๐๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๒๑

เด็กชายบูรฑัฐ บุพศิริ
๒๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๒๒

เด็กชายเนรมิตร วิชัยสา

๑๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๒๓

เด็กชายธนกฤต สีพัว

้

๐๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๒๔

เด็กชายกันตพงศ์ ชาวสวน
๒๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๒๕

เด็กชายเกียรติพงษ์ ไฟเฟอย
๒๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๒๖

เด็กชายก้องภพ สุริรมย์
๒๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๒๗

เด็กชายจิรสิน ผาใต้
๒๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๒๘

เด็กชายณฐภัทร ศิริศักดิ

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๒๙

เด็กชายพลภัทร คิอินธิ

๑๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๓๐

เด็กชายธราเทพ ศรีอินทร์
๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๓๑

เด็กชายธนกฤต หาญรบ
๒๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๓๒

เด็กชายนวพล นามนอก
๐๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๓๓

เด็กชายปฏิภาณ วงศ์มณีปกรณ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๓๔

เด็กชายปุญญพัฒน์ วรรณพันธ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๓๕

เด็กชายปยะวัฒน์ พันชะตะ
๓๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๓๖

เด็กชายวงศธร เจริญไทย
๓๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๓๗

เด็กชายสุวรรณภูมิ ยิมละมัย

้

๒๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๓๘

เด็กชายหัฏฐกร แก้วไกรสร
๓๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๓๙

เด็กชายอดิเทพ ดวงศร
๐๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๐ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๔๐

เด็กชายอรรคพล อินาลา
๒๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๔๑

เด็กชายอรรถกร มานะพรชัย
๒๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๔๒

เด็กชายอภิเดช พ่อค้าช้าง
๒๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๔๓

เด็กชายธนพัฒน์ พลหาญ

๑๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๔๔

เด็กชายกวีศักดิ

์

อินาลา
๐๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๔๕

เด็กชายกรภัทร วัฒนกุล
๒๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๔๖

เด็กชายกฤษณะ ผาตูม
๐๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๔๗

เด็กชายจตุรวิตต์ โคตรภู
๑๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๔๘

เด็กชายจักรพันธ์ บริบาลบุษกร
๒๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๔๙

เด็กชายธนกร กัสนุกา
๐๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๕๐

เด็กชายธนัท หงษามนุษย์
๑๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๕๑

เด็กชายเดชาธร หนองเทา
๑๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๕๒

เด็กชายไตรรงค์ ศรีใส
๒๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๕๓

เด็กชายปรเมศวร์ โปวังสา
๓๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๕๔

เด็กชายพิชิตชัย วงค์อุดม
๐๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๕๕

เด็กชายพานุวัฒน์ นนทะวงษา
๐๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๕๖

เด็กชายวิศวะ จันทร์แฉ่ง
๑๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๕๗

เด็กชายอดิศร มณีพงศกร
๓๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๕๘

เด็กชายพงศกร ใจมัน

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๕๙

เด็กชายธีระพงศ์ พรมเกษร
๒๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๖๐

เด็กชายทินภัทร แจ้งจำรัส
๑๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๖๑

เด็กชายภูชนะ ทองใบ
๐๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๖๒

เด็กชายวิทวัฒน์ สายทอง
๑๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๖๓

เด็กชายกิตติพงษ์ นันสา
๒๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๖๔

เด็กชายยุทธภูมิ ศรีหาวงษ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๖๕

เด็กชายคมกริช อาสาวัง
๑๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๖๖

เด็กชายชัยมงคล ลำพองชาติ
๐๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๖๗

เด็กชายธนบัตร มาตย์วังแสง
๐๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๖๘

เด็กชายจักรรินทร์ แทนลึง
๒๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๖๙

เด็กชายศิขรินทร์ คำใสแสง
๐๓/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๗๐

เด็กชายธรรมสรณ์ สุพล

๑๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๗๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ภูมิดา
๒๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๗๒

เด็กชายสรวิศ วงศ์สมบัติ
๐๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๗๓

เด็กชายอัศวิน เจริญธนกุล
๒๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๗๔

เด็กชายบูรพา บุพศิริ
๑๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๑ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๗๕

เด็กชายยศพัทธ์ ยีสุ่นศรี

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๗๖

เด็กชายกิตติธัช ไร่วิบูลย์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๗๗

เด็กชายภาธรธฤต ธงน้อย
๐๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๗๘

เด็กชายชนาธิป อุดานนท์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๗๙

เด็กชายณัชพล นนท์เหล่าพล
๑๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๘๐

เด็กชายชนินทร์ นอนรัมย์
๑๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๘๑

เด็กชายณัฐพล ไชยต้นเชือก
๒๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๘๒

เด็กชายสิทธิเดช วงค์ประเสริฐ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๘๓

เด็กชายคณพัฒน์ โพธิศรี

์

๐๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๘๔

เด็กชายณัฐวุฒิ พ่อชมพู
๐๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๘๕

เด็กหญิงกุลปรียา ทองคำ
๐๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๘๖

เด็กหญิงกนกนภัส สว่างใจ
๑๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๘๗

เด็กหญิงจิราพัชร บุตรไชย
๒๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๘๘

เด็กหญิงญาดา จำปา
๑๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๘๙

เด็กหญิงฐิตากร ภูวงค์
๒๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๙๐

เด็กหญิงฐิติวรดา จันทอก
๐๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๙๑

เด็กหญิงณิชาภัทร สันติสุขลาภ
๐๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๙๒

เด็กหญิงณัฐณิชา อ่อนพุทธา
๒๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๙๓

เด็กหญิงธัญชนก เหลืองรุ่งทรัพย์
๐๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๙๔

เด็กหญิงนภารักษ์ แพงดี
๒๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๙๕

เด็กหญิงนภัสรพี คล่องแคล่ว
๒๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๙๖

เด็กหญิงนันท์นภัส จรุงพันธ์
๐๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๙๗

เด็กหญิงปยฉัตร คำเงิน
๐๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๙๘

เด็กหญิงวิโรสินี อุปครุฑ
๓๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๓๙๙

เด็กหญิงศิริประภา ศรีพระจันทร์
๒๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๐๐

เด็กหญิงรินรดา คำภาบุญ

๒๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๐๑

เด็กหญิงกุลวิยา มอมขุนทด
๐๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๐๒

เด็กหญิงชนกชนม์ พรนิมิตร
๒๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๐๓

เด็กหญิงณลาทิพย์ วรกิจ
๒๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๐๔

เด็กหญิงณิชารีย์ จับมัน

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๐๕

เด็กหญิงทิพย์สุดา มูลโสม
๑๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๐๖

เด็กหญิงปานชนก แก้วพระธรรม
๐๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๐๗

เด็กหญิงพิทยาภรณ์ สันติ
๑๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๐๘

เด็กหญิงมะลิวัน เจริญพต
๑๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๐๙

เด็กหญิงวริศรา วงษ์ธานี
๒๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๒ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๑๐

เด็กหญิงวรรษมน อ่อนศรี
๐๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๑๑

เด็กหญิงวรรณษา โจ่ซิว

๑๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๑๒

เด็กหญิงศิริกัญญา ขรรศร
๓๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๑๓

เด็กหญิงณัฐรดา ลุมวงศ์
๐๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๑๔

เด็กหญิงอภิสรา อุประ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๑๕

เด็กหญิงปลายฝน ไชยโชติ

๑๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๑๖

เด็กหญิงพัณธิตา อินทร์โสม
๑๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๑๗

เด็กหญิงวริศรา พังดวงแสง
๐๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๑๘

เด็กหญิงเลอมาน อำไพฤทธิ

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๑๙

เด็กหญิงศศิภา สุสิงห์
๒๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๒๐

เด็กหญิงศิริประภา จันทปน
๒๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๒๑

เด็กหญิงสุกษมา รักษาทรัพย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๒๒

เด็กหญิงอมรรัตน์ เสนาคำ
๑๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๒๓

เด็กหญิงอติกานต์ มงคลสวัสดิ

์

๑๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๒๔

เด็กหญิงอริษา หลอมนาค
๒๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๒๕

เด็กหญิงอสมาภรณ์ แพงพรม
๒๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๒๖

เด็กหญิงอุมากร บุตรราช
๐๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๒๗

เด็กหญิงอรณิชา อินธิราช
๓๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๒๘

เด็กหญิงอรยา ดีมี
๒๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๒๙

เด็กหญิงอรวรรณ ขุนศรี
๐๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๓๐

เด็กหญิงศิริพร นามวันดี
๒๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๓๑

เด็กหญิงสิริรัตน์ ดีขุนทด
๓๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๓๒

เด็กหญิงบุณยนุช พนมศักดิ

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๓๓

เด็กหญิงปุณยาพร โม้สา
๒๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๓๔

เด็กหญิงสุทธิภา เขาหลวง
๒๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๓๕

เด็กหญิงสรวงสุดา ศรีอินทร์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๓๖

เด็กหญิงธัญวรัตน์ ประพัศรางค์
๐๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๓๗

เด็กหญิงกิตติพร คำไตรย์
๑๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๓๘

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

วงษ์สุรภินันท์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๓๙

เด็กหญิงวายามะ แก้วจุมพล

๒๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๔๐

เด็กหญิงอารียา กีกาศ
๒๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๔๑

เด็กหญิงณัฐชา ผ่องแผ้ว
๑๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๔๒

เด็กหญิงอินทิรา ประพัศรางค์
๐๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๔๓

เด็กชายสงกรานต์ สุพรรณ
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 สมพรอภัยโส น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๔๔

เด็กชายชวนากร เกิดสมบุญ
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 สมพรอภัยโส น้อยโพธิคำ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๓ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๔๕

เด็กชายณัฐพล สอนวงค์
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 สมพรอภัยโส น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๔๖

เด็กชายธนภัทร อาปอง
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 สมพรอภัยโส น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๔๗

เด็กชายธนวัฒน์ มุทุจิตร
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 สมพรอภัยโส น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๔๘

เด็กชายนิธิกร อากิม
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 สมพรอภัยโส น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๔๙

เด็กชายวสุ คงดี
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 สมพรอภัยโส น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๕๐

เด็กชายสุรชัย แพงตี

่

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 5 สมพรอภัยโส น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๕๑

เด็กชายกรวิชญ์ จิตหงษา
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 สมพรอภัยโส น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๕๒

เด็กชายชวัลวิทย์ จิตหงษา
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 สมพรอภัยโส น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๕๓

เด็กชายกฤษฏิ

์

อินทะวงค์
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 สมพรอภัยโส น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๕๔

เด็กหญิงกนกวรรณ อินทิสาร
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 สมพรอภัยโส น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๕๕

เด็กหญิงณัฐริกา โพธิอ่อง

์

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 สมพรอภัยโส น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๕๖

เด็กหญิงธัญญาศิริ เมืองจันทร์
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 สมพรอภัยโส น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๕๗

เด็กหญิงธีราทร ดาวเรือง
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 สมพรอภัยโส น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๕๘

เด็กหญิงนันท์ชนก ชนะพจน์
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 สมพรอภัยโส น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๕๙

เด็กหญิงนันท์นภัส สุพรมมา
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 สมพรอภัยโส น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๖๐

เด็กหญิงภัณวดี มีสุข
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 สมพรอภัยโส น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๖๑

เด็กหญิงภัณวศรี มีสุข
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 สมพรอภัยโส น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๖๒

เด็กหญิงมุทิตา แสงพรหมชารี
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 สมพรอภัยโส น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๖๓

เด็กหญิงหิรัณยกุล ขุนศรี
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 สมพรอภัยโส น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๖๔

เด็กหญิงกัลยนุช แก้วอ่อนขวา
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 5 สมพรอภัยโส น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๖๕

เด็กหญิงช้อนคำ ศรีวังพล
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 สมพรอภัยโส น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๖๖

เด็กหญิงกชกร ลุนวิรัตน์
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๖๗

เด็กชายกณวรรธน์ ภูมิชัย
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๖๘

เด็กหญิงกนกวรรณ ดีโย
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๖๙

เด็กหญิงกนกอร เข็มศิริ
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๗๐

เด็กหญิงกมลฉัตร ทศราช
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๗๑

เด็กหญิงกมลทิพย์ อุดมกิจโอฬาร
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๗๒

เด็กหญิงกรกช ลุนวิรัตน์
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๗๓

เด็กหญิงกรกนก สายเย็น
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๗๔

เด็กหญิงกรวรรณ เพชรวิชิต
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๗๕

เด็กชายกรวิชต์ ศาสตราศรัย
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๗๖

เด็กชายกรวี พันธ์บุรี
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๗๗

เด็กชายกฤตภาส พริงดี

้

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๗๘

เด็กชายกฤตยชญ์ แสนแก้ว
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๗๙

เด็กชายกฤติน กิจวิรุฬห์
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๔ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๘๐

เด็กหญิงกฤติยา พรมทอง
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๘๑

เด็กชายกฤษณ หลาบเงิน
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๘๒

เด็กหญิงกวินธิดา สุปน
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๘๓

เด็กหญิงกอบัว ศุภรัชชานนท์
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๘๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ โพธิชัยเจริญ

์

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๘๕

เด็กหญิงกัณฐิกา อินตา
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๘๖

เด็กชายกัตวา อินทร์ช้าง
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๘๗

เด็กชายกันต์ ฤทธิมหา

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๘๘

เด็กหญิงกัลยา ถาวรพงษ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๘๙

เด็กหญิงกัลย์สุดา เพียรทอง
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๙๐

เด็กชายกิตติภัค ปองหลักคำ
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๙๑

เด็กหญิงกิตติมา ทุมที
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๙๒

เด็กหญิงกิติกานต์ หอมอ่อน
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๙๓

เด็กชายกุลณเดช ชูเนตร
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๙๔

เด็กหญิงขวัญฟา หนุ่มชัยภูมิ
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๙๕

เด็กชายคณิศร หลาบโสภา
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๙๖

เด็กชายคมกริช ไชยสาสน์
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๙๗

เด็กชายจักรภัทร จันบัวชม
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๙๘

เด็กชายจักราวุธ นนทะแสน
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๔๙๙

เด็กชายจารุกิตติ

์

โพธิภา

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๐๐

เด็กหญิงจิรสุดา กิงบุตรโคตร

่

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๐๑

เด็กหญิงจิระวดี เหม็นชา
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๐๒

เด็กหญิงจิราทิพย์ พนมวงศ์ตะวัน
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๐๓

เด็กชายจิรายุ สิงห์คะ
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๐๔

เด็กชายฉลองชัย โคตรเคน
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๐๕

เด็กหญิงฉัตรลดา สายอุราช
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๐๖

เด็กชายฉัทชนัน มันทะ
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๐๗

เด็กหญิงชญาดา ศิริภัทระกุล
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๐๘

เด็กหญิงชญาภรณ์ จันโทศิริ
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๐๙

เด็กหญิงชนนิกานต์ ฤทธิคง

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๑๐

เด็กหญิงชนรดา ทองแก้ว
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๑๑

เด็กหญิงชนัญญา บุผาชาติ
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๑๒

เด็กหญิงชนาภัทร กุลบุตร
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๑๓

เด็กหญิงชนาภัทร มาภา
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๑๔

เด็กชายชยพล ฟองแก้ว
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๕ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๑๕

เด็กชายชยากร โพธิขำ

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๑๖

เด็กหญิงชาลิสา พานอนันต์
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๑๗

เด็กหญิงชิดชนก สมเนตร

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๑๘

เด็กหญิงชินธิชา พนมวงศ์ตะวัน
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๑๙

เด็กชายชุณหคสาร รัตนนิรันดร
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๒๐

เด็กหญิงชุติกาญจน์ บัวหอม
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๒๑

เด็กหญิงญาณันธร เลิศสงคราม
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๒๒

เด็กชายญาณินท์ ศรีนวล
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๒๓

เด็กหญิงฐิติกานต์ ศรีชืน

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๒๔

เด็กหญิงฐิติภา สิมตะมะ
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๒๕

เด็กหญิงณดวงหทัย แก้วงาม
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๒๖

เด็กหญิงณภัทร ศักดิวงค์

์

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๒๗

เด็กหญิงณัจฉรียา ลามุงคุณ
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๒๘

เด็กหญิงณัฎฐินันท์ สำแดงเดช
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๒๙

เด็กชายณัฐกรณ์ นักบุญ
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๓๐

เด็กชายณัฐกิตติ

์

กุลวงศ์
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๓๑

เด็กชายณัฐชนน เทพพรมวงค์
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๓๒

เด็กหญิงณัฐธิดา ว่องไว
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๓๓

เด็กชายณัฐนันท์ ไพรี
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๓๔

เด็กชายณัฐพัชร์ คงสวัสดิ

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๓๕

เด็กชายณัฐภาส ศรีอารักษ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๓๖

เด็กหญิงณัฐรดา ดวงดูสัน

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๓๗

เด็กหญิงณัฐวดี ผาสุก
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๓๘

เด็กชายณัฐวิชญ์ สุภักดิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๓๙

เด็กหญิงณิชนันทน์ ยอดวงษ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๔๐

เด็กหญิงณิชาภัทร สวยสา
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๔๑

เด็กหญิงณิชาภา บุตรศรี
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๔๒

เด็กหญิงณิศวรา นระแสน
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๔๓

เด็กชายถิรวิทย์ พิชัยคำ
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๔๔

เด็กหญิงทักษพร วงศิลา
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๔๕

เด็กหญิงทักษอร อินาลา
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๔๖

เด็กชายทินภัทร มิงจันทึก

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๔๗

เด็กชายธนกฤต อินทร์พรหม

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๔๘

เด็กชายธนกฤต แสงชา
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๔๙

เด็กชายธนดล อย่างสวย
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๖ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๕๐

เด็กชายธนพล สุขวิเศษ
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๕๑

เด็กชายธนะเมศฐ์ ธนินกฤติโชตน์
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๕๒

เด็กชายธนัทพล ขาวสะอาด
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๕๓

เด็กชายธนากร ตานี
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๕๔

เด็กชายธนาคิม ทศราช
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๕๕

เด็กชายธนูทอง เอียมวิจิตร

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๕๖

เด็กหญิงธรรญาดา คำเมือง
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๕๗

เด็กหญิงธัญชนก ชนินทร์วณิชย์
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๕๘

เด็กหญิงธัญชนก ชาวพงศ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๕๙

เด็กหญิงธัญชนก นนทะวงศรี
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๖๐

เด็กหญิงธัญชนก สุขะมาลัย

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๖๑

เด็กหญิงธัญวรัตน์ แก้วทองสุข
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๖๒

เด็กหญิงธันยพร สุขษาเกษ
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๖๓

เด็กหญิงธันยพร อินรักษา
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๖๔

เด็กหญิงธันยสรณ์ แซ่อึง

้

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๖๕

เด็กหญิงธิตยา เรืองจันทร์
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๖๖

เด็กชายธิตินันท์ แจ่มจันทร์
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๖๗

เด็กชายธิติสรณ์ ว่องไว
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๖๘

เด็กหญิงธิราทร กออิสรานุภาพ
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๖๙

เด็กชายธีรกานต์ ศรีวรขาน
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๗๐

เด็กชายธีรพัฒน์ วรรณวงศ์
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๗๑

เด็กชายนครินทร์ ต้นสวรรค์
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๗๒

เด็กชายนติพล แสนคำ
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๗๓

เด็กชายนนทกร แสนนาใต้
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๗๔

เด็กชายนนท์ปวิช คำบัว
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๗๕

เด็กหญิงนภัจฉรา โตเต็ม
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๗๖

เด็กชายนราวิชญ์ แก้วชาลุน
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๗๗

เด็กหญิงนริศรา ขันจันทา
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๗๘

เด็กหญิงนลินี ศรีโคตร

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๗๙

เด็กหญิงนัชชา พระแสง
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๘๐

เด็กหญิงนัชชา สูงสุมาลย์
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๘๑

เด็กชายนัธทวัฒน์ อาษาวัง
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๘๒

เด็กชายนันทภพ เฟอยใต้
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๘๓

เด็กหญิงนันท์นพิน เหล่าหล้า
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๘๔

เด็กหญิงนิรชร มนต์เหลา
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๗ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๘๕

เด็กหญิงบัณฑิตา หงษามนุษย์
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๘๖

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

หนูผาบ
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๘๗

เด็กหญิงบุณฑริกา กาญจนสถิตย์
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๘๘

เด็กชายปกรณ์ เฮียงราช
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๘๙

เด็กหญิงปณิดา บุตรเวส
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๙๐

เด็กหญิงปณิตา เอาสัจจะ

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๙๑

เด็กหญิงปนัฎฎา คงแก้ว
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๙๒

เด็กหญิงปนัดดา แสนคำ
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๙๓

เด็กชายประกาศิต พุ่มพวย
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๙๔

เด็กชายประทับธรรม สุภานนท์
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๙๕

เด็กชายประวันวิทย์ สถิตสิริพร
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๙๖
เด็กชายปราชญ์ธนาตย์

จันทวัติ
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๙๗

เด็กชายปรเมศ ปานโป
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๙๘

เด็กชายปรเมศวร์ กาวงษ์
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๕๙๙

เด็กชายปวริศร์ พันธุโพธิ

์

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๐๐

เด็กหญิงปวริศา ชัยประเสริฐ

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๐๑

เด็กหญิงปวิชญา บุญเทียม
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๐๒

เด็กหญิงปานฤดี เหยือง

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๐๓

เด็กชายปาน์ณบดี พานิชกิจ
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๐๔

เด็กหญิงปาลิดา เอาสัจจะ

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๐๕

เด็กชายปยวัฒน์ ภูพันนา
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๐๖

เด็กหญิงปยะธิดา หงษ์ชัย
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๐๗

เด็กหญิงปุณณภา เอาสัจจะ

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๐๘

เด็กชายผลิตโชค พนมวงศ์ตะวัน

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๐๙

เด็กชายพงศ์พล ดีนัก
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๑๐

เด็กชายพงษ์พัฒน์ ไชยโพธิ

์

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๑๑

เด็กชายพชรพล อินรักษา
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๑๒

เด็กชายพรภวิษย์ เปยจำปา
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๑๓

เด็กหญิงพราวพิมล อ่อนอินทร์
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๑๔

เด็กหญิงพฤกษาธาร สุริยนต์
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๑๕

เด็กชายพลวิทย์ คะตา
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๑๖

เด็กชายพศวีย์ สารอินจักร
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๑๗
เด็กหญิงพอเพียงพันธ์

ผลวิเชียร
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๑๘

เด็กชายพัชรพล เกตุไชโย

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๑๙

เด็กหญิงพัชราภา เทพกรรณ์
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๘ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๒๐

เด็กหญิงพัชรินทร์ ใสส่อง

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๒๑

เด็กหญิงพัณณิดา ซามาตร
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๒๒

เด็กหญิงพัณณิตา แก้วเชือม

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๒๓

เด็กหญิงพัทธนันท์ รุ่งเรืองวุฒิกุล
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๒๔

เด็กหญิงพิชญ์นาฎ อยู่เจริญ
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๒๕

เด็กหญิงพิทยาภรณ์ ม่วงมา
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๒๖

เด็กหญิงพิมพ์พิศา สารพัฒน์
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๒๗

เด็กหญิงพิมพ์พิศา ฮดบุญเรือง
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๒๘

เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา เศรษฐภัทร์ชัย
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๒๙

เด็กหญิงพิมพ์มาดา ลุนอุบล
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๓๐

เด็กหญิงพิมภิกา แสนคำ
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๓๑

เด็กหญิงพิริษา โพธิเสนา

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๓๒

เด็กหญิงพิลาสรัตน์ พนมธีระเกียรติ
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๓๓

เด็กหญิงพีรดา ชาลีจูม
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๓๔

เด็กชายพีรพัฒน์ พรหมพันธ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๓๕

เด็กชายพีรพัฒน์ สีม่วง
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๓๖

เด็กชายพีรพัฒน์ แสนเฮ้า
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๓๗

เด็กหญิงพีรยา วิจันทร์
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๓๘

เด็กชายพีรวัส พันธรักษา
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๓๙

เด็กชายพีรวิชญ์ สุโพเคน

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๔๐

เด็กชายพีรัช ไพรีรณ
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๔๑

เด็กชายภคินทร์ ตันติกำธน
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๔๒

เด็กหญิงภัคจิรา สุสิงห์
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๔๓

เด็กชายภัทรดน แสนเมืองชิน
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๔๔

เด็กหญิงภัทรธิดา อินทา
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๔๕

เด็กชายภัทรพล พุ่มแก้ว
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๔๖

เด็กชายภาณุพงษ์ คำบัว
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๔๗

เด็กหญิงภาณุมาศ วงษ์สีดา
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๔๘

เด็กชายภาณุเทพ กงนะ
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๔๙

เด็กชายภานุพงศ์ ลีมุน
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๕๐

เด็กชายภานุวิทย์ กิงแก้ว

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๕๑

เด็กชายภาสกร พุทธา
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๕๒

เด็กชายภูมิภัทร บัวชุม
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๕๓

เด็กชายภูมิรพี มูลสระดู่
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๕๔

เด็กชายภูริ ฉายศรีวรรณ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๙ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๕๕

เด็กชายภูรินท์ ดวงสีจันทร์
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๕๖

เด็กชายภูรินท์ โคบาล
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๕๗

เด็กหญิงมธุรส ต้านสะพัง
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๕๘

เด็กหญิงมนัสนันท์ จันทร์ชนะ
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๕๙

เด็กหญิงมัชฌิมาย์ แพงดี
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๖๐

เด็กหญิงมีนัชชา แก้วบุดตา
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๖๑

เด็กหญิงมุกดา โหนขุนทด
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๖๒

เด็กชายยศพล ศิริเหล่าไพศาล
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๖๓

เด็กชายยุทธหัตถี ทีมอย

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๖๔

เด็กชายรชฏคารธี นันตะพัก
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๖๕

เด็กชายรชต พันธุ์รู้ดี
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๖๖

เด็กหญิงรสสุคนธ์ แสงสา
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๖๗

เด็กหญิงรสา ศรีสุวรรณ
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๖๘

เด็กชายรัชชานนท์ กาววัน

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๖๙

เด็กหญิงรัชนีกร คะตา

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๗๐

เด็กชายรัชพล กุลเนตร
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๗๑

เด็กชายรัฐนนท์ พลหาราช
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๗๒

เด็กชายรัตนธร ธนันรัตติกร
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๗๓

เด็กหญิงรุ่งกานต์ พรหมเพ็ชร
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๗๔

เด็กหญิงลลิตภัทร แก้วราชนิวงษ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๗๕

เด็กหญิงลลิตา เข็มเพชร
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๗๖

เด็กหญิงลักษณารีย์ หมอจีต
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๗๗

เด็กชายวรชัย คำเห็น
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๗๘

เด็กหญิงวรฤทัย ส่งเสริม
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๗๙

เด็กหญิงวรวรรณ รุ่งเรือง
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๘๐

เด็กหญิงวรัญญา วันทุมมา
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๘๑

เด็กหญิงวรัทยา พุทธศาวงษ์
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๘๒

เด็กชายวริทธินันท์

์

นามบุรี
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๘๓

เด็กหญิงวรินดา ภะวะ
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๘๔

เด็กหญิงวริษณ์ศรา บัตริยะ
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๘๕

เด็กหญิงวลัญช์สิริ วรราช
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๘๖

เด็กหญิงวลัยวรรณ บุญก้อน
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๘๗

เด็กหญิงวาทยากร วงษ์แหวน
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๘๘

เด็กหญิงวิภาดา สิทธิ
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๘๙

เด็กชายศตวรรษพร ศรีวรสาร
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๐ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๙๐

เด็กชายศรยุทธ อุทาสี
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๙๑

เด็กชายศรัญู แก้วอยู่
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๙๒

เด็กหญิงศรัณย์พร วรจักร์
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๙๓

เด็กหญิงศศิกานต์ พิมพ์พงษ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๙๔

เด็กหญิงศศิรัตน์ กลินพยอม

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๙๕

เด็กหญิงศิรประภา บัวลาวัณย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๙๖

เด็กหญิงศิรภัสสร บุญเสนอ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๙๗

เด็กหญิงศิรินภา อินศรีเมือง
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๙๘

เด็กหญิงศิริพัสษร ทรัพยสิทธิ

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๖๙๙

เด็กชายศิวัฒน์ อินาลา

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๐๐

เด็กชายศุกลวัฒน์ ผ่านเมือง
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๐๑

เด็กชายศุภกฤต ชนะเคน
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๐๒

เด็กชายศุภกฤต เหล่าแตว
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๐๓

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ศรีชนะ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๐๔

เด็กหญิงศุภาวรรณ สานา
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๐๕

เด็กชายศุภโชค พาดี
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๐๖

เด็กหญิงสกาวรัตน์ มณีสม
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๐๗

เด็กชายสรวิชญ์ กุลสิงห์
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๐๘

เด็กชายสาธิน นาราช
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๐๙

เด็กหญิงสาริศา อินทร์ชม
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๑๐

เด็กชายสิรภพ วัฒนเกียรติพงศ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๑๑

เด็กหญิงสิรินันต์ จันทบูรณ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๑๒

เด็กชายสิริราชัน คำกรฤาชา
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๑๓

เด็กหญิงสิริเพ็ญ เมธาพรประสิทธิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๑๔

เด็กหญิงสุธาสิณี ศรีประจักษ์
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๑๕

เด็กหญิงสุธิมา ด่างเกษี
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๑๖

เด็กหญิงสุปรียา สว่าง
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๑๗

เด็กชายสุพจน์ อุทาวงค์
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๑๘

เด็กหญิงสุพัชญา มอญปาก
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๑๙

เด็กหญิงสุพัตรชา หารา
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๒๐

เด็กหญิงสุพัตรา มหาลาภไพศาล
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๒๑

เด็กหญิงสุพิชญา ชาลีกุล
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๒๒

เด็กหญิงสุภนิดา สมเทพ

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๒๓

เด็กหญิงสุภัทรธิดา นามสงค์
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๒๔

เด็กหญิงสุรางค์พิมล คำมุงคุณ
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๑ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๒๕

เด็กชายสุวิจักขณ์ แสนพรหม
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๒๖

เด็กหญิงสโรชา เรืองมงคลเลิศ
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๒๗

เด็กชายอดิลักษณ์ หอมอ่อน
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๒๘

เด็กชายอดิเทพ โคตรโยธี
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๒๙

เด็กหญิงอตุลยา งามสำโรง
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๓๐

เด็กหญิงอนามิกา หาญณรงค์
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๓๑

เด็กชายอนุศิษฎ์ นามเขต

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๓๒

เด็กหญิงอภิชญา อินทร์หา
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๓๓ เด็กหญิงอภิญญาลักษณ์

วรรณะปะกะ

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๓๔

เด็กหญิงอภิรดา วงษ์สาจันทร์
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๓๕

เด็กหญิงอมรธรา ภู่ระหงษ์
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๓๖

เด็กหญิงอมรรัตน์ ถิตย์ผาด
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๓๗

เด็กหญิงอมรรัตน์ ลุนลาน
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๓๘

เด็กหญิงอรกัญญาฐ์ วงศ์เลิศ
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๓๙

เด็กหญิงอรชพร วงค์จวง
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๔๐

เด็กหญิงอรปรียา เมืองโคตร
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๔๑

เด็กชายอัครพนธ์ นริสาร
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๔๒

เด็กชายอิทธิพร ขันติยะ
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๔๓

เด็กชายอิทธิพัฒน์ บัวพินธ์
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๔๔
เด็กชายเกริกเกียรติชัย

รัตนนิรันดร
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๔๕

เด็กชายเควิน ฟลอเรส
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๔๖

เด็กชายเจตนิพัทธ์ แดงกัน
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๔๗

เด็กชายเจษฎาวุฒิ สิงหนาท
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๔๘

เด็กชายเจ้าพระยา สุวรรณสิงห์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๔๙

เด็กหญิงเบญญาภา สวัสดี
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๕๐

เด็กหญิงเบญญาภา สุวรรณมาโจ
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๕๑

เด็กชายเอืออังกูร

้

ใจดี
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๕๒

เด็กชายแทนคุณ ตรีนิภากร
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๕๓

เด็กชายไตรภูมิ คล้ายจันทอง
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๕๔

เด็กหญิงไพลิน พรมดี
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๕๕

เด็กหญิงกชกร หอมกลิน

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๕๖

เด็กหญิงกัญญาพัชร กองแสน
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๕๗

เด็กหญิงกัญญาภัค บัวเคน
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๕๘

เด็กหญิงกัญญาภัทร รัตนโยธิน
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๕๙

เด็กชายกันทรากร สังอุตตัง
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๒ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๖๐

เด็กหญิงกาญจนา เปะพระเนาว์
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๖๑

เด็กชายกิตติธัช ไวธัญญะกรรม
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๖๒

เด็กชายกิตติภูมิ หล้าคำแก้ว
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๖๓

เด็กชายก้องภพ เอียมกุศลกิจ

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๖๔

เด็กหญิงขวัญข้าว นนเลาพล
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๖๕

เด็กหญิงขวัญหทัย มูลราช
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๖๖

เด็กชายคณิศร อินทรา
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๖๗

เด็กชายจักรภัทร วงศ์ธรรม
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๖๘

เด็กชายจิรพงศ์ เทพวงค์ษา
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๖๙

เด็กชายจุลจักร ต้นเงิน
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๗๐

เด็กหญิงฉัตราวดี ไชยต้นเทือก
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๗๑

เด็กหญิงชนัดดา ศิริสวัสดิ

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๗๒

เด็กหญิงชมภูนุช ศรีวงษา
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๗๓

เด็กชายชัชวาล เอียมทัศน์

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๗๔

เด็กชายชัยตรี อนุวรรณ
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๗๕

เด็กชายชินดนัย พนมวงศ์ตะวัน
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๗๖

เด็กชายชิษณุพงศ์ ชูกระโทก
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๗๗

เด็กหญิงญานิศา อนงค์ไชย
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๗๘

เด็กหญิงฑิตฐิตา จำปาทัศน์
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๗๙

เด็กหญิงณัฐชยา ทัพนคร
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๘๐

เด็กหญิงณัฐชา นามประภากร

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๘๑

เด็กหญิงณัฐธิดา ฝายเพีย
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๘๒

เด็กหญิงณัฐธิดา แดงดา

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๘๓

เด็กหญิงณัฐนิชา สิงห์พรหมสาร
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๘๔

เด็กชายณัฐพงษ์ เกตุโสระ
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๘๕

เด็กหญิงณัฐพร น้อยชาลี
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๘๖

เด็กหญิงณัฐมญชุ์ สุวรรณไตรย์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๘๗

เด็กชายณัฐวุฒิ กุลยะ
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๘๘

เด็กหญิงณิชนันทน์ ไชยรบ
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๘๙

เด็กหญิงดาญาวี นันตะพัก
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๙๐

เด็กชายทัพไทย บุบผาโชติ
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๙๑

เด็กชายทีปกร คำหมาย

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๙๒

เด็กชายธนกฤต วงษ์ชาญศรี
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๙๓

เด็กชายธนดล สุนทรวรพงศ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๙๔

เด็กชายธนนน สุธานันท์
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๓ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๙๕

เด็กชายธนวัฒน์ เวียงศรีประเสริฐ
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๙๖

เด็กชายธัชพงศ์ ถนอมธรรม
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๙๗

เด็กหญิงธันยาภรณ์ ฮดบุญเรือง
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๙๘

เด็กหญิงธารารัตน์ ผาทา
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๗๙๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ หูมวงศ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๐๐

เด็กชายธีรภัทร ประวิทย์สิทธิกุล
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๐๑

เด็กชายธีระดนย์ ดุงศรีแก้ว
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๐๒

เด็กชายนนท์ปวิช สุขศิริ
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๐๓

เด็กหญิงนวพรรษ พวงสันเทียะ
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๐๔

เด็กชายนันทพัฒน์ สวนเขือน

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๐๕
เด็กชายนามประพันธ์

มณีชืน

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๐๖

เด็กชายนิติธร ชาภูวงค์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๐๗

เด็กชายนิติภูมิ สมขาว
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๐๘

เด็กหญิงนิรัชพร หอมกลิน

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๐๙

เด็กชายบวรทัต อินธิโส
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๑๐

เด็กชายปฏิพัทธ์ เชือกุณะ

้

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๑๑

เด็กหญิงปณิดา พรหมศรีสุข
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๑๒

เด็กหญิงปนัดดา เหลาบัว
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๑๓

เด็กชายปรมัตถ์ สาวงค์
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๑๔

เด็กชายปรมี สุวรรณมาโจ
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๑๕

เด็กหญิงปรัชญาธร ศุภนาม
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๑๖

เด็กชายปริภัทร ยุติธรรม
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๑๗

เด็กหญิงปยะธิดา บุพศิริ
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๑๘

เด็กชายพรณรงค์ พรมบุตร
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๑๙

เด็กหญิงพรนภัส จันทร์สว่าง
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๒๐

เด็กหญิงพรพิมพา วณิชศิโรรัตน์
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๒๑

เด็กหญิงพัชรวลัย ละมุลมอญ
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๒๒

เด็กหญิงพัชรากร สุพร
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๒๓

เด็กหญิงพิชญาภรณ์ พรมกวยถำ
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๒๔

เด็กหญิงภรปวีณ์ บุรชาติ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๒๕

เด็กหญิงภัชริน ยาเกิด
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๒๖

เด็กหญิงภัณฑิรา อภัยโส
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๒๗

เด็กชายภูริเวศม์ เมธเมาลี
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๒๘

เด็กชายรพีภัทร ตันสมรส
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๒๙

เด็กหญิงวศินี มะสุใส
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๔ / ๓๗๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๓๐

เด็กหญิงวิภาวรรณ อังโก๊ะ

้

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๓๑

เด็กหญิงวิรัชยาภรณ์ สมศรี
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๓๒

เด็กชายศตคุณ สุขรี

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๓๓

เด็กหญิงศราสิณี โคตโยธี
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๓๔

เด็กหญิงศศธร รัตนวงษ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๓๕

เด็กหญิงศศิธิดา สีดา

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๓๖

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

กาญจนารัตน์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๓๗

เด็กชายศุภกฤต ศรีปากดี
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๓๘

เด็กชายศุภณัฏฐ์ ภาคย์นิภารัตน์
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๓๙

เด็กชายศุภณัฐ พลมาตย์
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๔๐

เด็กชายสิรวิชญ์ ยอดมงคล
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๔๑

เด็กหญิงสิริยากร พิมพ์สาร
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๔๒

เด็กหญิงสิวารักษ์ พจนา
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๔๓

เด็กหญิงสุชานันท์ สพันธ์พงษ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๔๔

เด็กหญิงสุพรรษา ประวิทย์สิทธิกุล
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๔๕

เด็กชายสุภัตร์ ตวยกระโทก
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๔๖

เด็กหญิงสุวนันท์ แสงชัน
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๔๗

เด็กหญิงอภิชญา แสนสุภา
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๔๘

เด็กชายอภิวุฒิ มิลดา
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๔๙

เด็กหญิงอมรทิพย์ สุริยะ
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๕๐

เด็กหญิงอมรรัตน์ มองบุญ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๕๑

เด็กชายอริยฉัตร แสนบรรดิษฐ
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๕๒

เด็กชายอัครวัฒน์ ม่วงคำหมืน

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๕๓
เด็กหญิงอัจฉริยาพันธ์

พันธ์แก้ว
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๕๔

เด็กหญิงเกษราภรณ์ บ้านกลาง
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๕๕

เด็กหญิงเขมิสรา อ่อนน้อม
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๕๖

เด็กชายเจษฎาภรณ์ จาบบุญมา
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๕๗

เด็กชายเนติบัณฑิต ศรีผา

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๕๘

เด็กหญิงณัฏฐณิชา จันทะโคตร์
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๕๙

เด็กชายธันยบูรณ์ โยธะคง
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๖๐

เด็กหญิงธิดาพรรณ สีเทา
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๖๑

เด็กชายนิติปรัชญ์ ติดมา
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๖๒

เด็กหญิงประภัสสร ตันปา

้

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๖๓

เด็กหญิงพรนัชชา บุปผเวส
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๖๔

เด็กหญิงภรณ์ชลินทร์ พรรณวงศ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๕ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๖๕

เด็กหญิงอชิรญา แก้วไหล
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๖๖

เด็กหญิงกนกวรรณ สีเหลือง
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๖๗

เด็กหญิงกนธิชา โขงรัตน์
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๖๘

เด็กชายกิตติชาติ สุขรี
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๖๙

เด็กหญิงจิรภิญญา ศรีสวัสดิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๗๐

เด็กหญิงจีรนันท์ ยอดจันทร์
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๗๑

เด็กหญิงชญานี อุมงค์
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๗๒

เด็กหญิงชนิกานต์ ธรรมโภคิน
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๗๓

เด็กชายชยณัฏฐ์ พิมพ์โคตร
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๗๔

เด็กชายชิติพัทธ์ แย้มวิจิตรจรรยา
๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๗๕

เด็กชายชินดนัย สุขสอาด
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๗๖

เด็กชายฐิติวัฒน์ ทองมูล
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๗๗

เด็กหญิงณัทฐริญญา เตชะ
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๗๘

เด็กหญิงติณณภพ พรมบุญ
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๗๙

เด็กชายธนกฤต ศิริเนตร์
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๘๐

เด็กชายธนกฤต ไชยเสนา
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๘๑

เด็กชายธนธรณ์ บุดดา
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๘๒

เด็กหญิงธนพร มุงคุณ
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๘๓

เด็กชายธนาดุล นครวงค์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๘๔

เด็กหญิงธัญวรัตน์ ทุมสาร
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๘๕

เด็กหญิงธัญวรัตน์ มังคละคีรี
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๘๖

เด็กหญิงธิญาดา สิทธิรัตน์
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๘๗

เด็กชายธีรภัทร พ่อยันต์
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๘๘

เด็กชายนราวิชญ์ จังตระกูล
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๘๙

เด็กหญิงนฤภร ก้องเกียรติกมล
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๙๐

เด็กหญิงนวรัตน์ นพรัตน์
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๙๑

เด็กหญิงนันทวรรณ แก้วนิวงค์
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๙๒

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ปวงศรี
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๙๓

เด็กหญิงวรัญรักษ์ แสงสุวรรณ
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๙๔

เด็กหญิงวิลาสินี ศรียาภัย
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๙๕

เด็กหญิงวิลาสินี เครือเย็น

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๙๖

เด็กหญิงศวรรยา พรมชัยวงศ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๙๗

เด็กหญิงศศิธร กตคต

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๙๘

เด็กชายศิวกร มูลสาร
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๘๙๙

เด็กหญิงศุภนันท์ รุ่งสิริพิพัฒน์
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๖ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๐๐

เด็กชายศุภวิชญ์ วิจิตรถาวรกุล
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๐๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ บุญศรีเลิศ
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๐๒

เด็กชายสุภาศิต สีใส
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๐๓

เด็กหญิงสุมินตา แดงท่าขาม
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๐๔

เด็กชายอธิภัทร์ สุวรรณพิมพ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๐๕

เด็กหญิงอนุธิดา การยะบุตร
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๐๖

เด็กหญิงอริชา สอนรมย์
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๐๗

เด็กหญิงอัญชลีพร ศรีพระจันทร์
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๐๘

เด็กหญิงอัญทิชา นครังสุ
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๐๙

เด็กหญิงอันธิกา พรมสอน
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๑๐

เด็กหญิงอิศริยา ทะนีวรรณ
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๑๑

เด็กชายอิสระ สุทธิผาย
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๑๒

เด็กชายไทพนม พงษ์พันธุ์นทีธร
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๑๓

เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ ไตรยราช
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๑๔

เด็กชายณัฐกฤช การุญ
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๑๕

เด็กชายดนิรุธ มณีพงศกร

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๑๖
เด็กหญิงประกายเพชร

อ่อนพุทธ
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๑๗

เด็กชายปุณณกันต์ อุทาวงค์
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๑๘

เด็กชายพีรพัฒน์ นาคพงษ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๑๙

เด็กหญิงวรรณนิดา มังคละคีรี
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๒๐

เด็กหญิงศิริยากร เขียวโป
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๒๑

เด็กหญิงหทัยชนก มุนิปภา

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๒๒

เด็กชายอภิมาศ กิติศรีวรพันธุ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๒๓

เด็กหญิงฉัตรทิพย์ คำแหง
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๒๔

เด็กหญิงศศิธร รามฤทธิ

์

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๒๕

นายจักรี รักษาแสง
๐๖/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๒๖

นางสาวบุญฑริกา ภาษา
๒๓/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๒๗

นางจามจุรี สวนแก้ว
๒๗/๗/๒๕๓๔

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๒๘

นางจีรณินท์ ไชยคำ
๒๑/๓/๒๕๑๕

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๒๙

นางสาวชลิดา กิจสมพงษ์
๑๕/๑๐/๒๕๓๑

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๓๐

นางสาวนฐมน ศังขานนท์ ๘/๗/๒๕๒๘ โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๓๑

นางนพศร สุวรรณโพธิศรี

์

๑๔/๔/๒๕๒๓
โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๓๒

นางสาวนภัสภรณ์ พ่อค้าช้าง
๙/๑๐/๒๕๓๔

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๓๓

นางนิตยา วิเศษแก้ว ๔/๖/๒๕๑๗ โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๓๔

นางปราณี พลราชม ๘/๙/๒๕๐๖ โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๗ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๓๕

นางสาวพิมพ์ญาดา บุพศิริ
๑/๑๑/๒๕๓๔

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๓๖

นายระวีวัฒน์ ศรีประดิษฐ์

๒๔/๑๒/๒๕๓๔

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๓๗

นางสาวศศิวิมล โพธิแก้ว

์

๑๓/๒/๒๕๒๘
โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๓๘

เด็กหญิงกาญจนศิริ มนตรี

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๓๙

เด็กชายคมสัน โสมดี
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๔๐

เด็กชายณัชพล มังศรี
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๔๑

เด็กหญิงทักษพร โถทอง
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๔๒

เด็กชายธีรเทพ จันทร์เพ็ง
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๔๓

เด็กหญิงนภสร ผันสำลี
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๔๔

เด็กหญิงพรนภา หมืนลูกท้าว

่

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๔๕

เด็กหญิงพิชชาภา ใจเทียง

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๔๖

เด็กชายภูมิมินต์ ใจสะอาด
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๔๗

เด็กชายวรายุทธ อินทรักษ์
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๔๘

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

อ่อนทา
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๔๙

เด็กหญิงหยาดทิพย์ คุณขยัน
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๕๐

เด็กหญิงอรณิชา อันเพ็ง
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๕๑

เด็กหญิงเกวลี อินอ่อน
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๕๒

เด็กหญิงกนกอร สายสอาด
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๕๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ แหลมเสน
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๕๔

เด็กชายณัฐวุฒิ งอมสระคู
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๕๕

เด็กชายธนบูรณ์ แสนหยอด
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๕๖

เด็กหญิงนภัทรพร น้อยวงค์
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๕๗

เด็กชายพีรพล กันหามี
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๕๘

เด็กชายพีรพัฒน์ แพงด้วง
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๕๙

เด็กชายอนุชา ชาดงบัง
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๖๐

เด็กชายอภิรักษ์ ขันสารัตน์
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๖๑

เด็กหญิงอริศรา แก้วนิวงค์
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๖๒

เด็กหญิงอารียา วงค์ศรีชา
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๖๓

เด็กชายเสฎฐวุฒิ อาษาดี
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๖๔

เด็กชายภายุ จันทะปสสา
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๖๕

เด็กชายสรายุท ถาวรสิทธิชัย

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๖๖

เด็กชายอธิวัฒน์ ขันสารัตน์
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๖๗

เด็กหญิงอรทัย อ่อนทา

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๖๘

เด็กชายอัฐพล ทิพจันทร์
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๖๙

เด็กหญิงโสภาภรณ์ โคตสา
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๘ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๗๐

เด็กชายกฤษฏา ขุนนาดี
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๗๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ อ่อนทา
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๗๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ขมินผง

้

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๗๓

เด็กหญิงบุญยวันต์ ผงผ่าน

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๗๔

เด็กชายพณพล คุณขยัน
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๗๕

เด็กหญิงพัชรีภรณ์ บุญกล้า
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๗๖

เด็กหญิงสุกัญญา ผลาพล
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๗๗

เด็กชายอภิชาติ ทิพจันทร์
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๗๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ แพงด้วง
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๗๙

เด็กหญิงสุภาพร ขันสารัตน์
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๘๐

เด็กชายพัณณกร จุลพล
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๘๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ เกิดสมุทร
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๘๒

เด็กชายอัมรินทร์ แฮดโท
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๘๓

เด็กหญิงจิดาภา วงค์ประคำ
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองนครพนม วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๘๔

เด็กชายตระการ ชัยยา
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองนครพนม วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๘๕

เด็กชายทีปกร จอมคำสิงห์
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองนครพนม วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๘๖

เด็กหญิงพัณณิตา จันทร์เพ็ญ
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองนครพนม วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๘๗

เด็กชายวีรพล บุตรบุรี

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองนครพนม วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๘๘

เด็กหญิงสิริรัตน์ แวงวรรณ
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองนครพนม วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๘๙

เด็กชายสุเมธ ชูวัฒนนุกูล
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองนครพนม วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๙๐

เด็กหญิงสโรชา แฮดโท
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองนครพนม วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๙๑

เด็กชายอดิศักดิ

์

พรมกร
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองนครพนม วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๙๒

เด็กหญิงอรพรรณ ปะนันท์
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองนครพนม วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๙๓

เด็กชายเนภัทร กันหามี
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองนครพนม วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๙๔

เด็กชายเลอศักดิ

์

น้อยวงค์
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองนครพนม วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๙๕

เด็กชายชนะชัย สายสะอาด
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองนครพนม วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๙๖

เด็กชายพิรวัฒน์ ปูพระอินทร์
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองนครพนม วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๙๗

เด็กชายวรวิทย์ เชือขาวพิมพ์

้

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองนครพนม วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๙๘

เด็กชายสิรภพ ฝายวงศ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองนครพนม วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๐๙๙๙

เด็กชายเสฎฐวุฒิ ศรีพระจันทร์
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองนครพนม วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๐๐

เด็กชายจิรศักดิ

์

วงค์คำสาย
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองนครพนม วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๐๑

เด็กชายชัยวัฒน์ ศรีพระจันทร์
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองนครพนม วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๐๒

เด็กชายดนัย จูมแดง

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองนครพนม วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๐๓

เด็กชายธนพล ตระกูลศักดิศรี

์

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองนครพนม วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๐๔

เด็กชายธนภัทร ศรีพระจันทร์
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองนครพนม วัดโพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๙ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๐๕

เด็กหญิงธัญญารัตน์ พลอุ่น

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองนครพนม วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๐๖

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

เคนโสม
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองนครพนม วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๐๗

เด็กหญิงอริสา หาคม

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองนครพนม วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๐๘

เด็กหญิงจิดาภา น้อยทุม
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๐๙

เด็กชายธันยบูรณ์ ดอนแก้ว
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๑๐

เด็กหญิงนันทิตา บ่อคำ
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๑๑

เด็กหญิงพรพรรณ เบ้าที
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๑๒

เด็กหญิงพีรดา บุญมา
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๑๓

เด็กชายพุฒิพัชร พรหมประกาย
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๑๔

เด็กชายวรินธร จันดี
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๑๕

เด็กชายวันเฉลิม ดวงศร
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๑๖

เด็กหญิงขัวญจิรา นิลทา
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๑๗

เด็กชายธิติภูมิ ศิลาศรี
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๑๘

เด็กชายพิรัตณ์ พลโรม
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๑๙

เด็กหญิงลลิตา วงจวง
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๒๐

เด็กหญิงสิริโสภา กตคต
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๒๑

เด็กชายอดิสรณ์ เจริญสุข
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๒๒

เด็กหญิงเกดสรา ยอยงค์
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๒๓

เด็กหญิงกัญญารัตย์ พระวรรัมย์
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๒๔

เด็กชายชัยบัณฑิต ราชบัณฑิต
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๒๕

เด็กชายธันยา ดวงศร

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๒๖

เด็กชายธิติเทพ ศิลาศรี
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๒๗

เด็กชายพิชัยยุทธ บ่อคำ
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๒๘

เด็กชายวัชรชัย จันดี
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๒๙

เด็กหญิงสุวัจนีย์ พลไชย
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๓๐

เด็กหญิงอภัสรา ดวงศร
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๓๑

เด็กหญิงจิราภา อินทา
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาราชควาย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๓๒

เด็กชายถิรพรชัยฒ์ ไมตรีแพน

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาราชควาย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๓๓

เด็กชายภูริภัทร ดีจันทร์
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาราชควาย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๓๔

เด็กหญิงราชาวดี สุวรรณชาติ
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาราชควาย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๓๕

เด็กหญิงศิรินญา เพ็ชรศิริ
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาราชควาย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๓๖

เด็กหญิงอรรัมภา สิริมณีธันยา
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาราชควาย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๓๗

เด็กหญิงเบญจวรรณ สุจริตร
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาราชควาย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๓๘

เด็กหญิงกัณฐิกา สอนพรม
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาราชควาย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๓๙

เด็กชายกันตภณ เอ๊ฟวา
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาราชควาย วัดศรีบัวบาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๐ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๔๐

เด็กชายณัฐดนัย เหมเมือง
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาราชควาย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๔๑

เด็กชายภานุกร คำอ้น

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาราชควาย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๔๒

เด็กหญิงเบบี

๋

วิชาเรือง
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาราชควาย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๔๓

เด็กชายชัยชนะ เทียงตรง

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาราชควาย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๔๔

เด็กชายทวีศักดิ

์

เหมหา
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาราชควาย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๔๕

เด็กชายธรรมนูญ แก้วบุดตา
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาราชควาย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๔๖

เด็กหญิงปวิตรา พรมเทพ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาราชควาย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๔๗

เด็กชายปยะณัฐ เรืองชา
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาราชควาย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๔๘

เด็กหญิงมนฑาทิพย์ ทักษิณ
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาราชควาย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๔๙

เด็กชายวุฒิชัย อุ่นทิดเพชร
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาราชควาย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๕๐

เด็กหญิงอภิญญา มานิล

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาราชควาย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๕๑

เด็กหญิงกมลชนก แสงสว่าง
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๕๒

เด็กชายณัฐวัตร เคนสุโพธิ

์

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๕๓

เด็กชายทินกร เผือกพันธ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๕๔

เด็กหญิงนภาพร อาษาวัง
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๕๕

เด็กหญิงปุณยนุช มานิล
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๕๖

เด็กหญิงพิไลพร สอนการ
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๕๗

เด็กชายอัครมณี บุตตะโค
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๕๘

เด็กหญิงกรรวี ระพันธ์คำ
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๕๙

เด็กหญิงกันยารัตน์ พระคำก้อน
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๖๐

เด็กหญิงณิชนันทน์ หัดจันทร์
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๖๑

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เดชษร
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๖๒

เด็กหญิงวราภรณ์ แก้วบัวขาว
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๖๓

เด็กหญิงณัฐธิดา เอกสะพัง
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๖๔

เด็กหญิงหัทยา เผือกพันธ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๖๕

เด็กชายธนพิพัฒน์ บัวริ
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๖๖

เด็กชายพีระยุทธ พรหมประกาย
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๖๗

เด็กชายสุรศักดิ

์

มาบัว
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๖๘

เด็กชายหิรัญ ศรีชัย
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๖๙

เด็กหญิงเบญจวัน สุทธิชัยยา
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๗๐

เด็กชายชัชวาลย์ แก้วบุดตา

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๗๑

เด็กชายณัฐนันท์ วารี
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๗๒

เด็กชายธวัชชัย แก้วพระธรรม
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๗๓

เด็กชายปริณญา ไตรยะถา
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๗๔

เด็กหญิงปญฑิตา ศรีขว่าง
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด วัดศรีบัวบาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๑ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๗๕

เด็กชายภูเบศ มีมาก
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๗๖

เด็กชายอาทิตย์ จันทะโสม
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๗๗

เด็กชายณัฐวุฒิ พรหมประกาย
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๗๘

เด็กชายภูริพัทร ทองทา
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๗๙

เด็กชายอภิชาติ มหาวงค์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๘๐

เด็กหญิงอรวรรณ เดชาหูม

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๘๑

เด็กหญิงกนกพร ฤทธิสถิตย์

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๘๒

เด็กหญิงกมลทิพย์ เอกรัชฤทธิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๘๓

เด็กหญิงกฤติยา ฉิมสุนทร
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๘๔

เด็กหญิงขวัญฤทัย ดวงศร
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๘๕

เด็กหญิงจันทิมา น้อยไธสง

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๘๖

เด็กชายจิระศักดิ

์

ยศประสงค์
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๘๗

เด็กชายจิรายุทธ ยืนชีวิต
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๘๘

เด็กชายจีรวัฒน์ ตันนาดี
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๘๙

เด็กหญิงชลพิชา สีระออง
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๙๐

เด็กชายณัฐพงษ์ อันเพ็ง
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๙๑

เด็กชายณัฐพล บุญเรืองผล
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๙๒

เด็กชายณัฐภัทร เหมเมือง
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๙๓

เด็กหญิงดรวรรณ จิตราช
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๙๔

เด็กชายธนกร ดีจันทร์
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๙๕

เด็กชายธนกฤต ลาภเหลือ

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๙๖

เด็กชายธนาธิป คูณพรหม
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๙๗

เด็กชายธนาวัฒน์ พลชัยยา
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๙๘

เด็กหญิงธัญนาฎ ไหลรินทร์
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๐๙๙

เด็กหญิงธัญนาฏ แซ่ตัง

้

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๐๐

เด็กหญิงธัญลักษณ์ คานดง
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๐๑

เด็กชายธีรวัฒน์ แก้วสันเทียะ
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๐๒

เด็กหญิงนภัทร เอิบอิม

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๐๓

เด็กหญิงนริศรา พลเขต
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๐๔

เด็กชายนฤเบศ มากมูลดี
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๐๕

เด็กชายพลวัต ยาวงษ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๐๖

เด็กชายพีรพัฒน์ พอกพูน
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๐๗

เด็กชายพุทธจิต มหาราช
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๐๘

เด็กชายภานุวัฒน์ มาอิม

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๐๙

เด็กหญิงวจีสร อุปรี
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๒ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๑๐

เด็กหญิงวรดา เดชาหูม
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๑๑

เด็กชายวรัญู กริดรัมย์
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๑๒

เด็กชายวิชิตพงษ์ อ่อนตา
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๑๓

เด็กหญิงวิภาดา นนทะวงษา
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๑๔

เด็กหญิงวิภาดา อินทนนท์
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๑๕

เด็กชายวิสรท์ รัศมีวงษ์จันทร์
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๑๖

เด็กหญิงสมฤดี สีเขียว

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๑๗

เด็กชายสุทธิพงศ์ แก้วบัวผัน
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๑๘

เด็กหญิงสุพรรษา นอนิล
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๑๙

เด็กหญิงสุภาภรณ์ นิลทา

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๒๐

เด็กชายอนุวัฒน์ ศรีประสงค์
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๒๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เคนโสม
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๒๒

เด็กหญิงอินทิรา อาสา
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๒๓

เด็กหญิงอินธิรา ลาชิวงค์
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๒๔

เด็กหญิงอุบลรัตน์ ทองหมู
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๒๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

จารย์ศรีเพ็ง
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๒๖

เด็กหญิงเตือนใจ อัคฮาด
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๒๗

เด็กหญิงเบญจพร บัวดก
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๒๘

เด็กหญิงเบญจมาศ บุตดีวงษ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๒๙

เด็กหญิงเบญจลักษณ์
เคนโสม

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๓๐

เด็กชายโชคนคร ปุดสิงห์
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๓๑

เด็กชายไชยวัฒน์ เทพวงษา
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๓๒

เด็กชายไชยา หล้าดี
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๓๓

เด็กชายกิตติพศ พิมพ์น้อย
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๓๔

เด็กหญิงจิราวรรณ ทุมผารักษ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๓๕

เด็กหญิงชลลดา ชัยดีจัน
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๓๖

เด็กหญิงณลิตรศิลา กงมนต์
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๓๗

เด็กหญิงทิวานนท์ ทวีวัฒน์
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๓๘

เด็กชายธราดล สอนแพง
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๓๙

เด็กชายธวัชชัย ปญญาบุตร
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๔๐

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ มงคลเมือง
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๔๑

เด็กหญิงธิดา ลาภมา

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๔๒

เด็กหญิงปรียานุช ประเสริฐ์สังข์
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๔๓

เด็กหญิงปยะกุล ตองอ่อน
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๔๔

เด็กชายปยะวัฒน์ น้อยทุม
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๓ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๔๕

เด็กหญิงพิริยากร คำไตรย์
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๔๖

เด็กหญิงภัณฑิรา กองแสง
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๔๗

นายภากรณ์ หล้าดี
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๔๘

เด็กชายภานุวัฒน์ นนทะวงษา
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๔๙

เด็กชายภูวดล สีดี
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๕๐

เด็กหญิงมุกดา ติยะโคตร
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๕๑

เด็กชายยศพล ชายม
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๕๒

เด็กหญิงวิชุอร หอมคัก
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๕๓

เด็กหญิงศิระประภา เทสันตะ

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๕๔

เด็กชายสราวุธ กางคำ
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๕๕

เด็กหญิงสริดา แก้วบริบัตร
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๕๖

เด็กชายสุทธวีร์ ตันสาย
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๕๗

เด็กหญิงสุภาวิณี คำไตรย์
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๕๘

เด็กหญิงอมลวรรณ จำปา
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๕๙

เด็กชายอัครเดช วงค์อุระ
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๖๐

เด็กหญิงอาทิตยา จำปา
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๖๑

เด็กหญิงอิงอร คำอ้อ

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๖๒

เด็กชายเดชา บุตรโคตร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๖๓

เด็กชายเด่นดนัย จิตรบรรจง
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๖๔

เด็กชายกล้าณรงค์ อรชุม
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๖๕

นายธนโชติ ตระกูลศักดิศรี

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๖๖

เด็กชายธีรภัทร์ นันโสติง
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๖๗

เด็กชายนันทกานต์ จิตมาตย์
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๖๘

เด็กชายนิราช โสระมัด
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๖๙

เด็กชายภาคภูมิ ขุนชัย
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๗๐

เด็กชายศกุนตลา ช่างเรือนกลาง
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๗๑

เด็กชายอนุกูล ตระกูลศักดิศรี

์

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๗๒

เด็กชายอภินันท์ ประลอบพันธ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๗๓

เด็กชายอัฐพล เมืองโคตร
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๗๔

เด็กชายกฤษฎา บุญประคม
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๗๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญฆ่อง

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๗๖

เด็กหญิงจิรัชยา ทิพปญญา
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๗๗

เด็กหญิงจิรัญญา พิริยะสุทธิ

์

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๗๘

เด็กชายชนกันต์ เกดา
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๗๙

เด็กชายชนกานต์ แสนปุชุม
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๔ / ๓๗๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๘๐

เด็กชายชัยมงคล รักสงบ
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๘๑

เด็กชายฐิติกร กินรา
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๘๒

เด็กชายณธชัย สีกานิล
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๘๓

เด็กหญิงณัฐวดี อุ่นอาสา

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๘๔

เด็กชายธนวัฒน์ คำภา
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๘๕

เด็กหญิงนันธิดา นนทกรี
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๘๖

เด็กหญิงนันประภา ชาลี
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๘๗

เด็กหญิงปณิตา บริบูรณ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๘๘

เด็กหญิงปนัดดา โมคลา
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๘๙

เด็กชายปณณธร วันล้วน
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๙๐

เด็กชายพัทธพล แดงดี
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๙๑

เด็กหญิงพินยาภรณ์ อินก้อ
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๙๒

เด็กชายรพีภัทร โพธิสา
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๙๓

เด็กหญิงรุ่งนภา สูงเจริญ
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๙๔

เด็กหญิงวนิษา ภูชมบ่อ
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๙๕

เด็กชายวายุ โปเคน
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๙๖

เด็กหญิงศิริลักษ์ พิลาภ
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๙๗

เด็กชายศุภกิจ หารฮอง
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๙๘

เด็กหญิงสุกัลยา เปาเมือง

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๑๙๙

เด็กชายอนุชิต บุดพรมมี
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๐๐

เด็กหญิงอริสา สิงห์แก้ว
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๐๑

เด็กชายเจษฎา ราตรีว่าง
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๐๒

เด็กชายเตชพัฒน์ ธรรมฤทธิ

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๐๓

เด็กหญิงชลธิชา กานทองดี
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๐๔

เด็กชายฉันทัช ลำสัน
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างหิน วัดสว่างศิลาวาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๐๕

เด็กหญิงธัญชนก สุขศรี
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างหิน วัดสว่างศิลาวาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๐๖

เด็กหญิงภาริษา แก้ววัน
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างหิน วัดสว่างศิลาวาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๐๗

เด็กชายสรยุทธ อาษาสิทธิ

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างหิน วัดสว่างศิลาวาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๐๘

เด็กชายสิทธานต์ วงอัคคะ
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างหิน วัดสว่างศิลาวาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๐๙

เด็กชายกชกร ตันสาย
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างหิน วัดสว่างศิลาวาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๑๐

เด็กหญิงชุติกาญจน์ สันดี
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างหิน วัดสว่างศิลาวาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๑๑

เด็กหญิงนฤมณ รักษ์มณี
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างหิน วัดสว่างศิลาวาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๑๒

เด็กหญิงพิมพ์พา สุขศรี
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างหิน วัดสว่างศิลาวาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๑๓

เด็กหญิงสุมาลี จันดี
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างหิน วัดสว่างศิลาวาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๑๔

เด็กชายอภินันทศักดิ

์

โพธิธรรม

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างหิน วัดสว่างศิลาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๕ / ๓๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๑๕

เด็กชายธนากร ทองสิงห์
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างหิน วัดสว่างศิลาวาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๑๖

เด็กชายกรอนัณต์ คำสอน
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๑๗

เด็กชายกิจชนะ สมตัว
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๑๘

เด็กชายกิตติภพ สมดี
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๑๙

เด็กหญิงกุลธิดา ทองชม
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๒๐

เด็กหญิงจณิตา ชาพล
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๒๑

เด็กชายจรยุทธ ธิอินแก้ว
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๒๒

เด็กหญิงจันจิรา ไยสาร
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๒๓

เด็กหญิงจิดาภา ชามาตร
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๒๔

เด็กชายชินวัตร ขัดทรายขาว

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๒๕

เด็กชายณัฐพล เข็มแก้ว
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๒๖

เด็กชายณัฐวัตร นันชะนะ
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๒๗

เด็กหญิงดาลิสา วงคำผา
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๒๘

เด็กชายทนงศักดิ

์

เชือเมืองแสน

้

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๒๙

เด็กชายทินกร วงษ์พาน
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๓๐

เด็กชายทินกร สิมดา
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๓๑

เด็กชายธนบูรณ์ วงษ์ศรีลา
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๓๒

เด็กชายธนพนธ์ จันทร์เพ็ง
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๓๓

เด็กชายธนันชัย ศรีทุมมา
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๓๔

เด็กชายธนากร โนนทบูรณ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๓๕

เด็กหญิงธัญนาฏ ดาแพง
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๓๖

เด็กชายธารุธี หาวงค์
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๓๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ พรามศรี
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๓๘

เด็กชายธีรวุฒิ มาคำ
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๓๙

เด็กชายธีรเดช ศรีวิชา
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๔๐

เด็กหญิงนงค์ลักษณ์ คำไข
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๔๑

เด็กชายนฤพันธ์ ปญญาเฟอง
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๔๒

เด็กหญิงนฤมล อินทรา
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๔๓

เด็กชายนิรวิทธ์ วิวงค์
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๔๔

เด็กชายปยวัฒน์ น้อยโส

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๔๕

เด็กหญิงปรียานุช พิมพ์โต่ง
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๔๖

เด็กชายปรียาวัตร พรมลา
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๔๗

เด็กชายปญญา ศรีเพ็ง
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๔๘

เด็กหญิงปาริชาต มองบุญ
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๔๙

เด็กหญิงปยะพร แผงวงค์
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๖ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๕๐

เด็กหญิงผกาวรรณ ชัยรัตน์
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๕๑

เด็กหญิงพรนภา พรมจันทร์
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๕๒

เด็กหญิงพรรณพัชร พรหมมา
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๕๓

เด็กหญิงพลอยชมพู ทุมลี
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๕๔

เด็กชายพศวีร์ มูลศรีแก้ว

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๕๕

เด็กหญิงพูนลาภ สุมทุม
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๕๖

เด็กหญิงยุพเรศ ศรีสอง
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๕๗

เด็กหญิงรักษณาลี ทีมอย
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๕๘

เด็กหญิงรัชนีกร สมจี
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๕๙

เด็กหญิงวธัญญา พาพรม
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๖๐

เด็กหญิงวมินยา ดาศรี
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๖๑

เด็กชายวรวิช ปารีสร้อย
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๖๒

เด็กหญิงวิชชุดา ผาอินดี
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๖๓

เด็กหญิงวิภาดา กาดี
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๖๔

เด็กหญิงวิสสุตา โสกัณทัต
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๖๕

เด็กชายศราวุธ ขันธ์ตรี
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๖๖

เด็กชายศราวุธ มาคำ
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๖๗

เด็กหญิงศินุกา วงกะนวน
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๖๘

เด็กชายสุรดิษฐ์ ฝกจันทร์
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๖๙

เด็กหญิงเพชรชบา มองบุญ
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๗๐

เด็กหญิงเพ็ญภัค สมจี

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๗๑

เด็กชายเรวัต พุทธระ
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๗๒

เด็กหญิงเหมือนฝน ผาบุญ
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๗๓

เด็กชายบวรวงศ์ อรรคบุตร

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๗๔

เด็กหญิงปยธิดา อัฐมาลา
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๗๕

เด็กชายอภิพล อินธงชัย
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๗๖

เด็กชายอัษฎา ธีระพาพงษ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๗๗

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๗๘

เด็กชายภคธร ผาอินทร์
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๗๙

นายรามิล พิมต้น
๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๘๐

นางสาวศิรินภา เชือกุณะ

้

๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๘๑

นายอภิรักษ์ คำพิสมัย
๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๘๒

นายธีระวัฒน์ โทปะ
๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๘๓

นายปรมินทร์ ชามาตร
๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๘๔

นายเกรียงศักดิ

์

ศรีสา
๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๗ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๘๕

นายกรกวิน ชามาตร
๑๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๘๖

นางสาวธัญวลัย สุขประเสริฐ

๑๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๘๗

นายปรีชา วงค์ศิลา
๐๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๘๘

นายมารุต คำโพธิ

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๘๙

นางสาวศิริยากรณ์ ทอนสอน
๒๒/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๙๐

เด็กหญิงกันตยา สีดี
๑๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๙๑

เด็กหญิงจิราพร สมตัว
๐๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๙๒

เด็กชายชัยยุทธ ยุบรัมย์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๙๓

เด็กชายญาณวุฒิ กาหลง
๒๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๙๔

เด็กชายณัฐนัย เทียนประสิทธิ

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๙๕

เด็กชายธนภัทร ปรีดี
๐๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๙๖

เด็กชายธัญชนก โทษา
๑๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๙๗

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ เสียงหวาน
๒๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๙๘

เด็กชายธันวา ดวงทอง
๐๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๒๙๙

เด็กหญิงนภัสสร มหาอุป
๒๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๐๐

เด็กชายนรินทร กาชิน
๐๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๐๑

เด็กชายนฤเบศ ลุนลา
๒๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๐๒

เด็กหญิงนัชชา พรมอินทร์
๐๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๐๓

เด็กชายนิธิพนธ์ ทุมสาร
๐๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๐๔

เด็กชายปรมัตด์ ลุนลา
๒๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๐๕

เด็กชายปุญญพัฒน์ ชมโสม
๒๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๐๖

เด็กชายพีรชน ดีกิง

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๐๗

เด็กชายพีรณัฐ โคตรธี
๑๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๐๘

เด็กชายภัทรดลย์ กองแก้ว
๑๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๐๙

เด็กหญิงวนิดา ลุนลา
๐๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๑๐

เด็กหญิงศวรรยา สุขภูวงศ์
๒๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๑๑

เด็กชายศิรสิทธิ

์

ลาดี
๐๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๑๒

เด็กชายศุภกันต์ ทุมดี
๐๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๑๓

เด็กชายสกล ชมโสม

๑๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๑๔

เด็กหญิงสมิตานันท์ วังพาน
๐๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๑๕

เด็กชายสิรภพ บุบผา
๑๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๑๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ จันทราช
๒๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๑๗

เด็กหญิงสุภาพร ทายา

๑๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๑๘

เด็กชายอนุชา ดีศรี
๓๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๑๙

เด็กชายอภิวัฒน์ ตันปา
๐๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๘ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๒๐

เด็กหญิงอรทัย ดาแพง
๒๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๒๑

เด็กชายชนม์ชนก ลุนลา
๐๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๒๒

เด็กหญิงชลธิชา คำพรหม
๑๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๒๓

เด็กหญิงณัฏฐธิญา ทุมสาร
๒๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๒๔

เด็กชายธีรธร อังโก๊ะ

้

๐๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๒๕

เด็กชายธีรนัย ทัศทอง
๐๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๒๖

เด็กชายปรเมศวร์ วังพาน
๒๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๒๗

เด็กชายปยะเวช กาละวงศ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๒๘

เด็กชายภูผา ศรีวิเศษ
๑๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๒๙

เด็กชายรัฐภูมิ สิมดา
๑๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๓๐

เด็กหญิงวิมลรัตน์ อินทา
๒๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๓๑

เด็กชายอดิเทพ สีทาบ
๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๓๒

เด็กชายอนุพันธ์ ถาคำ
๓๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๓๓

เด็กหญิงอรัญญา ทุมดี
๒๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๓๔

เด็กชายธีระเดช ดีเคน
๑๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๓๕

เด็กชายวิศรุฑ เชียงเพ็ง
๐๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๓๖

เด็กชายธรรมนูญ วิเศษสุนทร
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๓๗

เด็กหญิงพรพรรณ สุวรรณสิทธิ

์

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๓๘

เด็กหญิงพรรณพร แอกทอง
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๓๙

เด็กชายจิรายุธ ผาบุญ
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๔๐

เด็กชายณัฐวัตร หงษ์ภักดี
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๔๑

เด็กหญิงปภาวดี จันทร์เพ็ญ
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๔๒

เด็กชายอนุวัฒน์ วงษ์เสือ
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๔๓

เด็กชายเกรียงไกร บุญชู
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๔๔

เด็กชายกฤษนัย สรวงศิริ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๔๕

เด็กหญิงจุรีพร พ่อชมภู
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๔๖

เด็กหญิงปภาดา ศรีสงค์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๔๗

เด็กหญิงอังค์วรา อ่างนุ้ย
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๔๘

เด็กชายณัฐวุฒิ อาษาวัง
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๔๙

เด็กชายทีฆาวุธ เหวยยะไทย
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๕๐

เด็กชายภัทรพงศ์ ปลาตรี
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๕๑

เด็กชายเกียรติยศ ทีระฆัง
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๕๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ทีระฆัง
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๕๓

เด็กชายกริชดา ลายกนก
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๕๔

เด็กหญิงชลธิชา คูณมา

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๙ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๕๕

เด็กชายรชฎ สีหาราช
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๕๖

เด็กชายวัชรพงศ์ ปลาตรี
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๕๗

เด็กชายอภิชาติ จันทะแสง
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๕๘

เด็กชายธีระเดช วิเศษสุนทร
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๕๙

เด็กหญิงพรนภา ปลาตรี
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๖๐

เด็กชายอนนต์ รักษาผล
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๖๑

เด็กหญิงณัฏฐณิชา เขียนคำ
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๖๒

เด็กชายณัฐนัณท์ แสนคำ
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๖๓

เด็กชายณัฐวุฒิ อำพงษ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๖๔

เด็กหญิงนภัสสร ลุนวงค์
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๖๕

เด็กหญิงพรรรณเครือ
ยาปญ

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๖๖

เด็กชายยศธร จำลองสอง
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๖๗

เด็กหญิงรุ่งไพลิน ผุยสุ
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๖๘

เด็กหญิงวิภาดา มะไชยา
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๖๙

เด็กหญิงอรวรินทร์ มหาราชสุพันธ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๗๐

เด็กหญิงอัมภิกา กลินขจร

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๗๑

เด็กชายเตชิน สุวอ
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๗๒

เด็กหญิงเพียงฟา ปองชายชม
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๗๓

เด็กหญิงโชติกา ทะนงค์
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๗๔

เด็กชายกิตติพศ บุตรบ้านราช
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๗๕

เด็กหญิงขนิษฐา พะพันทาง

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๗๖

เด็กหญิงจริยาพร สิงห์เรือง
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๗๗

เด็กชายธนกฤต ทรายศรี
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๗๘

เด็กหญิงธาราทิพย์ แลวงค์นิล
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๗๙

เด็กหญิงนภัสกร นะรอนรัมย์
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๘๐

เด็กชายปรวิทย์ เพชรสวัสดิ

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๘๑

เด็กหญิงศศิธร ต้นกันยา
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๘๒

เด็กหญิงศุภานิน อ้วนโสดา
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๘๓

เด็กหญิงสุชานันท์ สายตา
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๘๔

เด็กหญิงอดิสา หงษาวงค์
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๘๕

เด็กชายนันธวัช แสงเขียว
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๘๖

เด็กหญิงพิณชนก ชาภูคำ
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๘๗

เด็กหญิงภัทรพร ศรีสม
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๘๘

เด็กชายฤทธากร สมศรี
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๘๙

เด็กหญิงวิมลยา โพธินัย
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ วัดวังตามัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๔๐ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๙๐

เด็กหญิงสกาวรัด แสงเขียว
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๙๑

เด็กหญิงจันทรัช ลีโคตร
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๙๒

เด็กหญิงพรกนก ใจบุญ
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๙๓

เด็กหญิงสุมนตรา ลีโคตร
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๙๔

เด็กหญิงมนสิชา แสงสุด
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๙๕

เด็กชายสุริยันต์ อินทร์วิชา
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๙๖

เด็กหญิงอรธิดา คุณความสุข
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๙๗

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สอนที

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๙๘

เด็กหญิงขนุน กองวงค์
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๓๙๙

เด็กหญิงจิดาภา ใจเทียง

่

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๐๐

เด็กหญิงณัฐวรรณ ยาปญ
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๐๑

เด็กชายปภาวิชญ์ เหม็นชา
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๐๒

เด็กหญิงพันธิตรา แสงเขียว
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๐๓

เด็กชายพีระยุทธ เหม็นชา
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๐๔

เด็กหญิงวนิดา แสนโยธา
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๐๕

เด็กชายวิศรุต สอนที
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๐๖

เด็กชายวีรยุทธ โพติยะ
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๐๗

เด็กชายสุรชัช แสงเขียว
๑๓/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๐๘

เด็กชายอนุรักณ์ ยาปญ
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๐๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ วรนุช
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๑๐

เด็กหญิงอริษา เหม็นชา
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๑๑

เด็กชายกิตติชัย ทุมทอง
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๑๒

เด็กหญิงขัวญจิรา ซันติโก
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๑๓

เด็กหญิงจิรัชยา ยาปญ
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๑๔

เด็กหญิงฐานิกา หล้าอ่อน
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๑๕

เด็กหญิงธนพร ธนูทอง
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๑๖

เด็กชายธนัทชัย มาดา
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๑๗

เด็กชายพศวัต แก้วเชียงกุล
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๑๘

เด็กหญิงพัชราภา จันเทพา

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๑๙

เด็กชายภานุพล โพธิราช
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๒๐

เด็กหญิงมีนัชชา บัวครอง
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๒๑

เด็กชายยุทธชัย มาดา
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๒๒

เด็กหญิงรุ่งอรุณ แสงเขียว
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๒๓

เด็กชายวรวุฒิ เสนนันธ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๒๔

เด็กชายวรายุทธ สมศรี
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๔๑ / ๓๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๒๕

เด็กชายวศิน แสงเขียว
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๒๖

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

ไชยรี
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๒๗

เด็กหญิงศุภาพัชญ์ เหม็นชา
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๒๘

เด็กหญิงสมพร ลาดบาศรี
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๒๙

เด็กชายสหรัฐ มาดา
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๓๐

เด็กชายสิงหราช ทองรี
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๓๑

เด็กหญิงสุทธิดา เตนากุล
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๓๒

เด็กหญิงสุวาสินี ไชยญาติ
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๓๓

เด็กหญิงโศรยา ลีโคตร
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๓๔

เด็กชายจเร หอมเฮ้า
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๓๕

เด็กชายชนวีร์ โพธินัย

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๓๖

เด็กหญิงชนันภรณ์ เสนนันท์
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๓๗

เด็กชายชนุตม์ อินธิราช
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๓๘

เด็กชายชาญชัย นนทะวงษ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๓๙

เด็กชายชินดนัย ลีโคตร
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๔๐

เด็กชายฌานนท์ อวงประโคน
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๔๑

เด็กหญิงณัฐริกา ดีพรม
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๔๒

เด็กชายทัตเทพ ชูทอง
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๔๓

เด็กชายธนากร เพชรจำนงค์
๓๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๔๔

เด็กชายธีระพล ยนยิง

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๔๕

เด็กชายนันทภพ สอนที
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๔๖

เด็กชายภวนัย ชุมปลา
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๔๗

เด็กชายภูวดล ราชคำ
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๔๘

เด็กชายรัฐนนท์ ผุยปญญา
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๔๙

เด็กชายวิษณุ ราชคำ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๕๐

เด็กชายวุฒิชัย โคตะทัน
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๕๑

เด็กหญิงสุชาลิณี พรมศรี
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๕๒

เด็กหญิงสุริตา ลีโคตร
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๕๓

เด็กชายอภิชาติ ชาลีจูม
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๕๔

เด็กหญิงอรัญญา สืบสุนทร
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๕๕

เด็กชายธีรนันท์ ทองสี
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๕๖

เด็กชายกฤษติชัย ยอดประคำ
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๕๗

เด็กชายกิตติพล ทองรี
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๕๘

เด็กชายนลธวัช กองวงค์
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๕๙

เด็กชายประทีป ศรีมารักษ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๔๒ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๖๐

เด็กชายวุฒิการณ์ ก้านเพ็ชร
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๖๑

เด็กชายไตรภพ วงศ์กาฬสินธุ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๖๒

เด็กชายธีรพงษ์ พระพิสาร
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๖๓

เด็กชายสันติสุข อึงฟอง

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๖๔

เด็กหญิงเพชรนรี แก้วสุโพธิ

์

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๖๕

นายสุพิชญนันทน์ สุวรรณศรี
๑๔/๔/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๖๖

เด็กหญิงชลดา ทำบุญ
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๖๗

เด็กหญิงกนกวรรณ รุ่งโรจน์
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๖๘

เด็กชายกฤษฎา โสภากัณท์
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๖๙

เด็กหญิงชลดา มาดา
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๗๐

เด็กชายธนกฤต พรหมศร
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๗๑

เด็กหญิงปาลิตา แสงอินทร์
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๗๒

เด็กหญิงพัชราภรณ์ เจ็กชาตรี
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๗๓

เด็กชายพีรพัฒน์ ชาดา
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๗๔

เด็กหญิงภควดี ชาลีจูม
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๗๕

เด็กหญิงวรัญญา จ่าวงศ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๗๖

เด็กหญิงวราภรณ์ พรมนาม
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๗๗

เด็กชายศิรภัทร ราชคำ
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๗๘

เด็กชายศิรวิทย์ หมูนสี
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๗๙

เด็กชายสรรชัย เหล่าสา
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๘๐

เด็กชายสุรศักดิ

์

แวงโสม
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๘๑

เด็กหญิงอมิตา เผดิมผดุงตระกูล
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๘๒

เด็กหญิงกฤติยา ยุติธรรม
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๘๓

เด็กหญิงชมพูนุท พรมนาน
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๘๔

เด็กหญิงปนแก้ว ปเปย
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๘๕

เด็กหญิงพรกนก มูลวงศ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๘๖

เด็กหญิงภัทราพร แสงอินทร์
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๘๗

เด็กชายภูตะวัน ขันธรักษ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๘๘

เด็กชายสุธี ทองรี
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๘๙

เด็กชายกิตติทัศน์ คำเพชรดี
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๙๐

เด็กหญิงขวัญชนก แสงอินทร์
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๙๑

เด็กชายธีรธัช ดอกบัว
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๙๒

เด็กหญิงรัตติกาล ปทุมวัน
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๙๓

เด็กชายศรราม ทัดมาลา
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๙๔

เด็กชายเสฎฐวุฒิ หมุนสี
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๔๓ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๙๕

เด็กหญิงอภิญญา อุทาศรี
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกกไฮ วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๙๖

เด็กชายจิรเดช ลับจันทร์
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกกไฮ วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๙๗

เด็กชายปวริศ รับจันทร์
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกกไฮ วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๙๘

นายพฤติพงษ์ ชาวนา
๑๘/๐๔/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านกกไฮ วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๔๙๙

นางรัชนี ยีสุ่น

่

๑๗/๐๓/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านกกไฮ วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๐๐

เด็กชายภูบดี หลงมา
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลางน้อย วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๐๑

เด็กหญิงกาญจนา ดีสิงห์
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๐๒

เด็กหญิงพัณณิตา ต้นสูง
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๐๓

เด็กชายธนัฐชัย วรรณธรรม
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๐๔

เด็กชายรณชัย ราชเมือง
๑๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๐๕

เด็กชายนรินทร สุนา
๒๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๐๖

เด็กชายกฤตภาส โคตรโยธี
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงติว

้

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๐๗

เด็กหญิงกันยาวี บรรหาร
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงติว

้

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๐๘

เด็กชายคณิศร บัวลาด
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงติว

้

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๐๙

เด็กชายณัฐภูมิ จันทะแจ่ม
๒๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงติว

้

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๑๐

เด็กชายธนากร คำจุมพล
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงติว

้

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๑๑

เด็กชายธีรภัทร์ ลำเพ็ญ

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงติว

้

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๑๒

เด็กชายธีรโชติ มณีกัญย์
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงติว

้

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๑๓

เด็กชายนพัฒน์ไชย ไชยวัน

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงติว

้

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๑๔

เด็กชายนรินทร มาตรโพธิ

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงติว

้

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๑๕

เด็กหญิงบุญปญญ์ แสนบุญ
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงติว

้

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๑๖

เด็กชายปฏิพล ต้นสูง
๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงติว

้

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๑๗

เด็กหญิงปทมพร ขุนเชียง
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงติว

้

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๑๘

เด็กชายพชระ บุญแสน
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงติว

้

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๑๙

เด็กชายรัฐภูมิ พันฤทธิ

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงติว

้

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๒๐

เด็กหญิงรุจิกา บรรหาร
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงติว

้

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๒๑

เด็กหญิงวิศา อุ่นตา
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงติว

้

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๒๒

เด็กชายสมชาย สุดรัมย์
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงติว

้

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๒๓

เด็กชายสุริยา ศรีสวัสดิ

์

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงติว

้

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๒๔

เด็กชายอนพัทย์ จันทบาล
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงติว

้

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๒๕

เด็กหญิงอมรรัตน์ เนตรขันธ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงติว

้

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๒๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

บรรหาร
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงติว

้

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๒๗

เด็กหญิงเมขลา อุ่นทรัพย์
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงติว

้

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๒๘

เด็กหญิงบุณยานุช ดีพรม
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงยอ วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๒๙

เด็กหญิงศิรินาทนภา มาลัยพวง
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงยอ วัดมเหศรสุภาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๔๔ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๓๐

เด็กหญิงศิริประภา ยะจันโท
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยอ วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๓๑

เด็กหญิงสิริกัญญา พิมพ์ศรี
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยอ วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๓๒

เด็กชายดุษฎี โพธิตา

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยอ วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๓๓

เด็กหญิงปาลิตา เซนปก
๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยอ วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๓๔

เด็กหญิงศิริวรรณ ไชยเทศ

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนม่วง วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๓๕

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ชูราศรี
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนม่วง วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๓๖

เด็กหญิงวรนุช สุรินทร์
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๓๗

เด็กหญิงศิริวรรณ ผาดภูธร
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๓๘

เด็กหญิงสุธาสินี ลุนลาน
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๓๙

เด็กชายเจตน์ นันสี
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๔๐

เด็กชายไม้เมือง รักษา
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๔๑

เด็กหญิงกัลยา เพ่งพินิจ
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๔๒

เด็กชายกิตติพศ อ้วนจี
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๔๓

เด็กหญิงชลิตา อุดหนุน
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๔๔

เด็กหญิงญาดา บางทราย
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๔๕

เด็กชายนนท์ปวิช โพชราช
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๔๖

เด็กหญิงนราธิป ศรีวงค์
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๔๗

เด็กชายเอกรินทร์ ก้อนวัน
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๔๘

เด็กหญิงมัทนา ผาตูม
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๔๙

เด็กชายมานิล จันสิงห์
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๕๐

เด็กหญิงสุนันทิพย์ อินทร์พิมพ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๕๑

เด็กหญิงอริศรา ดวงสิม
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๕๒

เด็กชายคณนาถ คุณขยัน
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๕๓

เด็กชายดนุสรณ์ ศรีสด
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๕๔

เด็กหญิงปยรัช ฝายเพีย
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๕๕

เด็กหญิงเจนจิรา เคนจันทร์
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๕๖

เด็กหญิงกาญจนา ทุมเทียง

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๕๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เปรืองวิชา

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๕๘

เด็กชายจักรกฤษ รางเงิน
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๕๙

เด็กหญิงชฏาภรณ์ เถือนอุบล

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๖๐

เด็กชายชนะศักดิ

์

รูปโฉม
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๖๑

เด็กหญิงณัฐมน ถาน้อย
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๖๒

เด็กชายธนกฤต เรืองศักดิ

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๖๓

เด็กชายธนภูมิ คุ้มเหม
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๖๔

เด็กชายนนทวิทย์ ประสิทธิเวส

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๔๕ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๖๕

เด็กหญิงนิภาพร จันดา
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๖๖

เด็กหญิงนุชนาถ อ้วนจี
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๖๗

เด็กชายนุชิต วงศ์กระโซ่
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๖๘

เด็กหญิงปุณยาพร พางาม
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๖๙

เด็กชายพชรดนัย ชนะพจน์
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๗๐

เด็กชายพลวิทย์ อำนักขันธ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๗๑

เด็กหญิงพิริยา วงษจันทร์ ๘/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๗๒

เด็กหญิงพุทธิมน หลวงพระวงค์
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๗๓

เด็กชายวีระวิชญ์ โง่นสา
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๗๔

เด็กหญิงศุภกานต์ ชัยรัง
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๗๕

เด็กหญิงสรารัตน์ จันดี
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๗๖

เด็กหญิงสาธิดา สุวรรณสุขา
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๗๗

เด็กชายสุทธิพงษ์ จันทร
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๗๘

เด็กชายอดิศักดิ

์

อารมสวะ
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๗๙

เด็กชายอนันต์ หลวงพะวงค์
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๘๐

เด็กหญิงอริศรา บุญหลาย
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๘๑

เด็กหญิงเกวลี หลวงพะวงค์
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๘๒

เด็กหญิงเยาว์ดี ต้นคำ
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๘๓

เด็กหญิงกิจติตา เพ็งศิลป
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๘๔

เด็กหญิงดวงรัตน์ ดวงชัย
๒๖/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๘๕

เด็กชายธนดล สิงห์มอญ
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๘๖

เด็กหญิงปรารถนา สมตัว ๔/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๘๗

เด็กหญิงปรินดา แก้วนิน

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๘๘

เด็กชายพงศธร แสงกล้า
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๘๙

เด็กหญิงพรทิพา ธงชัย
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๙๐

เด็กชายวรเมธ เดชสอน
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๙๑

เด็กหญิงสุวนันท์ ชันษา
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๙๒

เด็กหญิงอรดี ขายฝาย
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๙๓

เด็กหญิงจันทิมา เริมรัก

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๙๔

เด็กหญิงชุติมา ณะทองก้อน
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๙๕

เด็กชายนพดล พลจันทร์
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๙๖

เด็กชายนันธสิทธิ

์

แดงอาจ ๑/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๙๗

เด็กชายฤทธิไกร เสียงหวาน

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๙๘

นายอนันต์ยศ สำเนียงใหม่ ๖/๘/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๕๙๙

เด็กหญิงอนิษา อ้วนจี
๑๙/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๔๖ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๐๐

เด็กชายอิทธิพล อุ่นสีมาลา
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๐๑

นางสาวขณิฐดา จันคำ
๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๐๒

นางสาวญาศิณี บือโต
๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๐๓

นายธีรวัฒน์ เดชสร
๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๐๔

นางสาวนฤมล หนูมัน

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๐๕

นางสาวนวกานต์ อ้วนจี

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๐๖

นางสาวศิริวิภา ผุยปญญา
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๐๗

นายสมพงษ์ เจาะจง

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๐๘

นายสมโภชน์ เจาะจง

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๐๙

นางสาวสุดารัตน์ ชืนจำปา

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๑๐

นางสาวสุพัตรา ไตริน
๓๐/๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๑๑

นางสาวอัจฉราพรรณ
จันทร์สว่าง

๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๑๒

นางสาวกรกนก อ่อนเหลา
๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๑๓

นายคุณานนท์ ราชมาสี
๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๑๔

นางสาวทัศนีย์ แก้วบุดตา
๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๑๕

นายธีรภัทร์ ดานหา
๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๑๖

นางสาวนคนันทินี สร้อยไข
๐๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๑๗

นางสาวบุศยากร นามวงษ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๑๘

นายปรวุฒิ มาลาศรี
๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๑๙

นางสาวปราณี ตะวงศ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๒๐

นางสาวพรรณธิภา สุวรรณรงค์
๓๑/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๒๑

นายสหรัฐ คำเพชรดี
๓๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๒๒

นางสาวสิริมา นันทจักร์
๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๒๓

นางสาวสุพัชตา สุขใจ
๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๒๔

นายสุรสิทธิ

์

สิมมาลา
๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๒๕

นายอภิชิต โสภากัณท์
๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๒๖

นางสาวอัญธิดา เฮียงราช
๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๒๗

นางสาวกาญจนา วิชัยสา
๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๒๘

นางสาวจิดาภา สีคะ

๒๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๒๙

นายชลนธี ราชวงษา
๐๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๓๐

นางสาวณัฐวรรณ อุดทา
๑๐/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๓๑

นายธนสิน เข็มมา
๒๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๓๒

นางสาวนิภาพร รอยรัตน์ ๑/๙/๒๕๔๑ โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๓๓

นางสาวปริศนา เข็มมา ๑/๓/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๓๔

นายรามิล สุขใส

๒๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๔๗ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๓๕

นางสาวสุภาดา นันทา
๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๓๖

นายอภิสิทธิ

์

เศรษฐกิจ
๐๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๓๗

เด็กหญิงชลธิชา มหาวงศ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๓๘

เด็กหญิงดวงใจ จันทะผล

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๓๙

เด็กหญิงนันธิตา สิมมา

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๔๐

เด็กหญิงประกายดาว อินแสงแวง
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๔๑

เด็กชายยอดชาย เสนนันท์
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๔๒

เด็กชายวรวิช ธรรมรัตน์
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๔๓

เด็กชายวุฒิชัย มูลผม
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๔๔

เด็กหญิงสมเพียร สายสมบัติ
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๔๕

เด็กชายสิทธิพล มาลาศรี

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๔๖

เด็กหญิงสุวรา บางทราย
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๔๗

เด็กชายอนวัช ปญญาชัย
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๔๘

เด็กชายอนันธกรณ์ จะรีศรี
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๔๙

เด็กชายอภิวัฒน์ พาบัว
๑๔/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๕๐

เด็กหญิงเกตน์นิภา โคตรตีหวี
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๕๑

เด็กชายเดชา คำสอาด
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๕๒

นายธีรศักดิ

์

โสมี
๒๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๕๓

เด็กชายศรายุธ กวนศักดิ

์

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาล วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๕๔

เด็กชายเสฏฐวุฒิ พาพรม
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาล วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๕๕

เด็กหญิงกสิณา วิพรรณะ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาล วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๕๖

เด็กหญิงขนิษฐา นนทะสี
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาล วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๕๗

เด็กชายจิรายุ นครังสุ
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาล วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๕๘

เด็กชายณัฐพล พาพรม
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาล วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๕๙

เด็กชายณัฐภัทร วิพรรณะ
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาล วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๖๐

เด็กชายธนวัฒน์ คุ้มทัพ
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาล วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๖๑

เด็กชายนฤเบศ วดีศิริศักดิ

์

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาล วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๖๒

เด็กชายปกรณ์ กวนศักดิ

์

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาล วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๖๓

เด็กชายพรเทพ สาหัส
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาล วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๖๔

เด็กชายภานุเดช พรมสุ้ย
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาล วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๖๕

เด็กชายภูชิต กวนศักดิ

์

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาล วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๖๖

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ สุวรรณมาโจ
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาล วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๖๗

เด็กหญิงศิริยากร สุวรรณมาโจ
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาล วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๖๘

เด็กหญิงสุดารักษ์ พันธุ์เมือง
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาล วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๖๙

เด็กหญิงสุภาวดี ภูมิพรหม
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาล วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๔๘ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๗๐

เด็กหญิงอรปรียา เหล่าพร
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาล วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๗๑

เด็กชายเชาวนนท์ สุวรรณะ
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาล วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๗๒

เด็กชายรภีพัทร ผุยเหง้า
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๗๓

เด็กชายศราวุธ ผุยเหง้า

๒๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย

วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๗๔

เด็กหญิงอรชร ริยะบุตร
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๗๕

เด็กหญิงจามจุรี เอียมออง

้

๒๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย

วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๗๖

เด็กหญิงจีรภรณ์ มณีพราว

๒๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย

วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๗๗

เด็กหญิงชมภูนุช บัวพรม
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๗๘

เด็กหญิงนฤมล มะละ
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๗๙

เด็กหญิงสุชาดา แพงเนตร
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๘๐

เด็กหญิงกัญญาพัชร วงศ์ล่าม

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๘๑

เด็กหญิงกุลณัฐ วงษ์ล่าม
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๘๒

เด็กหญิงจิราภรณ์ ยศไชยวิบูลณ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๘๓

เด็กชายชนสิษฎ์ กิติศรีวรพันธุ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๘๔

เด็กหญิงณัฐณิชา วงศ์คำสาย
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๘๕

เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วศรี
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๘๖

เด็กชายดนุนัย อำอวด
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๘๗

เด็กหญิงธิดาพร สุวรรณมาโจ
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๘๘

เด็กหญิงนวียา แสนเมือง
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๘๙

เด็กหญิงปทธิรา ศรีสุยนต์
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๙๐

เด็กชายพัฒศพงษ์ สุภานนท์
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๙๑

เด็กหญิงฟาใส ใจสบาย
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๙๒

เด็กชายภาคิน เจริญราษฎร์
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๙๓

เด็กหญิงมยุรฉัตร ติดหล้า
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๙๔

เด็กชายราเชนทร์ คำชนะ
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๙๕

เด็กชายวงศ์วรุต รอบรู้
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๙๖

เด็กชายวศิน จันทร์นันต์
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๙๗

เด็กชายสหรัฐ ระสีทา
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๙๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ อุณาพรหม
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๖๙๙

เด็กชายหรรษธร ทองก้าย
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๐๐

เด็กชายอนุพงษ์ กาทอง
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๐๑

เด็กชายอนุสรณ์ โชติกะกุล
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๐๒

เด็กหญิงอาริสา สุวะเสน
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๐๓

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สุวรรณมาโจ
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๐๔

เด็กชายเนภัทร จันทะแสน
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๔๙ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๐๕

เด็กชายชนกานต์ โชติรักษา
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๐๖

เด็กชายฐิติวัฒน์ สุวรรณมาโจ
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๐๗

เด็กชายณัชนนท์ สอนซ้าย
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๐๘

เด็กหญิงณัฏฐณิชา บุญทน
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๐๙

เด็กหญิงณัฐธิฌา บุพรม
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๑๐

เด็กหญิงณัฐริณีย์ อุณาพรหม
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๑๑

เด็กชายธนพัฒน์ อุณาพรหม
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๑๒

เด็กชายธนิก วันดี
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๑๓

เด็กชายนันทกร ผายพันธุ์
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๑๔

เด็กชายบัญชา คำสอน
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๑๕

เด็กหญิงบัณฑิตา แก้วนิวงษ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๑๖

เด็กหญิงบัวชมพู ซาเฟอย
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๑๗

เด็กชายบูรพา ทาสีดำ
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๑๘

เด็กชายพงศ์พณิช ทวีชาติ
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๑๙

เด็กชายพิรติ ศรีนารถนาวา
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๒๐

เด็กชายพีระวัฒน์ อารีโชคชัย
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๒๑

เด็กหญิงมณฑิรา ไตริน
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๒๒

เด็กหญิงมะลิสา สุขวิพัฒน์
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๒๓

เด็กหญิงยุวดี โพธิ
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๒๔

เด็กหญิงวรกานต์ ศรีทอง
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๒๕

เด็กหญิงวิภาดา โอกละคร

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๒๖

เด็กชายวุฒิพงษ์ โพนดวงกรณ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๒๗

เด็กชายสดุดี อุมะวรรณ
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๒๘

เด็กชายสหรัฐ พ่อเกษ
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๒๙

เด็กชายสัญญา แสนทวีสุข
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๓๐
เด็กหญิงอาทิตยานันท์

พันธุ์เมือง
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๓๑

เด็กหญิงเกวลิน พรหมเมือง
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๓๒
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์

มณีรัตน์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๓๓

เด็กชายแสงชัย ไชโย
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๓๔

เด็กชายกฤษฎา มองเคน

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๓๕

เด็กหญิงทิฆัมพร สมรฤทธิ

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๓๖

เด็กชายธนธาดา บุพศิริ
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๓๗

เด็กชายนวมินทร์ อุณาพรหม
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๓๘

เด็กหญิงนันธิกาญจน์ พ่อพิลา
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๓๙

เด็กชายปณัยชกร สอนซ้าย
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๕๐ / ๓๗๓
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นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๔๐

เด็กหญิงพัชรา ศรีบริบูรณ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๔๑

เด็กหญิงพัชริดา นนทะคำ
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๔๒

เด็กชายวสันต์ สีอ้น
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๔๓

เด็กหญิงสุพรรษา บุพศิริ
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๔๔

เด็กชายหาญชัย นครังสุ
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๔๕

เด็กชายอดิเทพ ระสีทา
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๔๖

เด็กหญิงอรวรรณ แสนเสนา
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๔๗

เด็กชายเตชินท์ สุวรรณมาโจ
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๔๘

เด็กหญิงเมธิรา สงคราม
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๔๙

เด็กชายจักรพันธ์ ศรีบริบูรณ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๕๐

เด็กชายทินกร สอนเฟอง
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๕๑

เด็กชายศิวกร ภะวะ
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๕๒

เด็กชายสิรภัทร ดาดง
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๕๓

เด็กชายอนุมาศ ชาภูวงค์

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๕๔

เด็กหญิงอริศรา วรวัตนะสุชาติ
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๕๕

เด็กหญิงธัญชนก สอนเฟอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๕๖

เด็กหญิงนันทิกา ด้วงอุดม
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๕๗

เด็กชายสิทธิกร คำมุลคร
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๕๘

เด็กชายสินชัย สุขขีเหล็ก

้

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๕๙

เด็กชายอติวัณณ์ ภะวะ
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๖๐

เด็กหญิงอินทร์ณิชา อัครคุณธิวัฒน์
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๖๑

เด็กหญิงจริญญา แสงศรี
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๖๒

เด็กหญิงบุษบา อุณาพรหม
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๖๓

เด็กชายพงษ์เพชร บุพศิริ
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๖๔

เด็กชายศรราม ด้วงอุดม

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๖๕

เด็กหญิงสุชัญญา พันจี
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๖๖

เด็กหญิงสุพัฒตรา เดชโฮม
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๖๗

เด็กชายเนวินทร์ ศักดี
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๖๘

เด็กหญิงเพชรา คำสอน
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๖๙

เด็กหญิงขวัญฤดี วาริคิด
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อยทวย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๗๐

เด็กชายยุทติการณ์ วะระแก้วเมือง

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านน้อยทวย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๗๑

เด็กชายอนุพงศ์ เงินห้วยพระ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อยทวย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๗๒

เด็กหญิงจันทร์จิรา พรมอินทร์
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพนอม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๗๓

เด็กหญิงณรินญา ทองตาม
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพนอม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๗๔

เด็กหญิงณัชนรี วงค์ใจแก้ว
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพนอม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๕๑ / ๓๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๗๕

เด็กชายธาราธาร เนืองแก้ว

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพนอม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๗๖

เด็กชายระพีพัฒน์ ดกประโคน
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพนอม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๗๗

เด็กหญิงรัชนียากร คำเมือง
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพนอม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๗๘

เด็กชายสุทธิพจน์ มาสกุล

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพนอม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๗๙

เด็กชายเกริกไกวัล บุตทศ
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพนอม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๘๐

เด็กหญิงฉัตรฤดี เมืองโคตร
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพนอม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๘๑

เด็กหญิงฉัตรวิมล เมืองโคตร
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพนอม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๘๒

เด็กชายต้นตาล สมานมิตร
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพนอม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๘๓

เด็กชายธีระภัทร อาบสุวรรณ
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพนอม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๘๔

เด็กหญิงปยวดี บุญบุตร
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพนอม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๘๕

เด็กชายกัณฑ์พสิษฐ์ รัตนถาวร
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพนอม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๘๖

เด็กชายมวย ปญญา
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพนอม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๘๗

เด็กหญิงสุทธิดา ประสมเพชร
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพนอม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๘๘

เด็กชายอนุกิตต์ สุวรรณใจ
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพนอม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๘๙

เด็กหญิงอาทิตยา สุขภูวงค์
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพนอม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๙๐

เด็กชายชินวัตน์ สุวรรณโส
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพนอม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๙๑

เด็กหญิงนริตา ดกประโคน
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพนอม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๙๒

นางสาววริศรา มณีธรรม
๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านพนอม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๙๓

นางสาววิรมล สุขภูวงค์
๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านพนอม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๙๔

เด็กชายกิตติภณ เอกสะพัง
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๙๕

เด็กหญิงฑิฆัมพร สุวรรณมาโจ
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๙๖

เด็กหญิงนัชชา นครังสุ
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๙๗

เด็กชายปรเมษ บุพศิริ
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๙๘

เด็กชายปณณธร วิเศษดี
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๗๙๙

เด็กชายผลิตโชค เทพกัลยา

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๐๐

เด็กหญิงพัชราภา สุวรรณมาโจ
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๐๑

เด็กชายภาคภูมิ เขียวสังข์
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๐๒

เด็กชายภาณุมาศ สีทอง
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๐๓

เด็กหญิงลิตา ยะวงศรี
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๐๔

เด็กหญิงศรัญญา บุญอาษา
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๐๕

เด็กหญิงศรีสุดา มณีวรรณ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๐๖

เด็กชายสุขไพศาล กิติศรีวรพันธุ์
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๐๗

เด็กชายโชคชัย กิติศรีวรพันธุ์
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๐๘

เด็กหญิงวรนุช ชะนะพจน์
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๐๙

เด็กหญิงกานต์ธิดา มีปญญา
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๕๒ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๑๐

เด็กหญิงมนัสนันท์ พึงตา

่

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๑๑

เด็กหญิงสุภาวลัย รัตนกำเนิด
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๑๒

เด็กหญิงบัณฑิตา เสนาสี
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๑๓

เด็กชายสิทธิพงษ์ สุขภูวงค์
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๑๔

เด็กชายกฤษฎา เยาวศรี
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๑๕

เด็กชายกันยา วงศ์กันยา
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๑๖

เด็กหญิงขวัญจิรา โชติรักษา
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๑๗

เด็กหญิงนภัส ไชยนาน
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๑๘

เด็กหญิงนันทกานต์ แสนไชย

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๑๙

เด็กหญิงนิภารัตน์ ในจิตร

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๒๐

เด็กหญิงปยะวดี แสงศิริพงษ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๒๑

เด็กหญิงมัลลิกา ไชยบุตร
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๒๒

เด็กชายสหรัฐ สิมเสมอ
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๒๓

เด็กชายสิทธิกร เถือนศร

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๒๔

เด็กหญิงอนุสรา หนองหลอด
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๒๕

เด็กชายอัครเดช ราชครุฑ
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๒๖

เด็กชายเสกข์ สุขภูวงค์
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๒๗

เด็กชายคิน เทย์เลอร์
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๒๘

เด็กชายธราเทพ โคตรคำ
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๒๙

เด็กหญิงธิดา ศรีวรสาร
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๓๐

เด็กหญิงธิติยา ใจเอือ

้

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๓๑

เด็กหญิงอทิตญา ศรีวรสาร
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๓๒

เด็กหญิงอรฎา เสนพันธ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๓๓

เด็กหญิงชลธิชา ศรีวรสาร
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๓๔

เด็กหญิงทานตะวัน คำวัน
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๓๕

เด็กชายธนากร โคตคำ
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๓๖

เด็กหญิงพัชรพร ดงภูธร
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๓๗

เด็กชายภูฟา สีวรสาร
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๓๘

เด็กหญิงวรรณนิษา ไชยริบูรณ์
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๓๙

เด็กหญิงชลดา ตันทิกุล
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๔๐

เด็กชายภาติยะ ศรีวรสาร
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๔๑

เด็กหญิงยุพารัตน์ กิมาลี
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๔๒

เด็กหญิงวนัสนันท์ ศรีวรสาร
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๔๓

เด็กหญิงสิรินญา ไชยกุล
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๔๔

เด็กชายอัศวิน ศรีวรสาร
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๕๓ / ๓๗๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๔๕

เด็กชายกิตติเทพ วันดี
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๔๖

เด็กหญิงจิดาภา อามาตย์มนตรี
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๔๗

เด็กชายจิระศักดิ

์

ผิวทอง
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๔๘

เด็กหญิงจิรัชญา วงษ์ราช
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๔๙

เด็กหญิงฐิดาภา วันดี
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๕๐

เด็กหญิงณัฐชา วันดี
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๕๑

เด็กชายธนูศร แก้วไพศาล
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๕๒

เด็กชายธวัชชัย วันดี
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๕๓

เด็กหญิงธัญชนก ผาอินดี
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๕๔

เด็กหญิงนันทิดา ธิปญญา

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๕๕

เด็กชายนิภัช วันดี
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๕๖

เด็กหญิงปยะนุช วันดี
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๕๗

เด็กชายพนัชกร คัทธะนะ
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๕๘

เด็กชายพีรพล วันดี
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๕๙

เด็กชายพีรภัทร วันดี

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๖๐

เด็กชายภาคภูมิ บุญญศรี
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๖๑

เด็กชายรัฐธรรมนูญ วงษ์พยัคฆ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๖๒

เด็กหญิงรุจรี หนูเข็ม
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๖๓

เด็กหญิงวรรณลักษณ์
ปองทอง

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๖๔

เด็กหญิงสุธีรา วันดี
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๖๕

เด็กชายอภิศักดิ

์

พรมกรณ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๖๖

เด็กชายเดโช เหรียญสันเทียะ
๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๖๗

เด็กชายเตชสิทธิ

์

โคตรสา
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๖๘

เด็กหญิงกมลชนก แสนไชย
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๖๙

เด็กหญิงชนิดา เสนจันทร์ฒิไชย
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๗๐

เด็กชายณัฐวุฒิ คัดทะนะ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๗๑

เด็กชายณัฐวุฒิ วันดี
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๗๒

เด็กชายธนวัฒน์ อ้วนแก้ว
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๗๓

เด็กหญิงธนัชพร วระดี
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๗๔

เด็กชายธันยบูรณ์ แท่นคำ
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๗๕

เด็กชายธีรดา วันดี
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๗๖

เด็กชายนครินทร์ วันดี
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๗๗

เด็กชายนราศักดิ

์

ศรีทัดเสน
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๗๘

เด็กชายนฤเบศน์ เพ็งนาม
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๗๙

เด็กหญิงนุชรีย์ ไตรภูมิ
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๕๔ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๘๐

เด็กชายปฏิธาน ยืนยง
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๘๑

เด็กหญิงปฏิมาพร เสนจันทร์ฒิไชย
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๘๒

เด็กหญิงปภัสสร วันดี
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๘๓

เด็กหญิงภัณฑิรา วันดี
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๘๔

เด็กหญิงภัณฑิรา แสนสอน
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๘๕

เด็กชายรชต วันดี
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๘๖

เด็กชายรชต วันดี
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๘๗

เด็กชายรัชพล พลเดช
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๘๘

เด็กหญิงวริยา วันดี
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๘๙

เด็กหญิงศศิวรรณ สุนา
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๙๐

เด็กหญิงศศิวิมล มิงโสดา

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๙๑

เด็กหญิงสุรินธร ศรีทอง
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๙๒

เด็กชายอชิระ จันชัย
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๙๓

เด็กหญิงอรนริน จันทะจวง
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๙๔

เด็กชายเรืองศักดิ

์

กองนางอ้ม
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๙๕

เด็กหญิงโสภา คะโสพิมพ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๙๖

เด็กชายจรัล วันดี
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๙๗

เด็กหญิงจารุวรรณ พรหมแสง
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๙๘

เด็กหญิงจีรวรรณ วันดี
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๘๙๙

เด็กชายตะวันรุ่ง วันดี
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๐๐

เด็กหญิงทิฆัมพร วงษ์ราช

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๐๑

เด็กหญิงธัญญา วันดี
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๐๒

เด็กชายธิเบตร์ คำลือ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๐๓

เด็กชายธีรเดช วันดี
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๐๔

เด็กชายนราธร วงษ์ราช
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๐๕

เด็กหญิงนันทนา วงษ์ราช
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๐๖

เด็กชายบำรุง โคตรสา
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๐๗

เด็กหญิงปยะธิดา วันดี
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๐๘

เด็กชายพิสิฐพงศ์ ธิปญญา
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๐๙

เด็กชายมนต์ไมด์ ชัยสิทธิ

์

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๑๐

เด็กหญิงมัธธุรินทร์ เชือวงค์

้

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๑๑

เด็กชายวัชรพงษ์ เต่าตา
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๑๒

เด็กหญิงวีรยา อังคะมาตย์
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๑๓

เด็กหญิงศุภลักษณ์ วันดี

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๑๔

เด็กหญิงอนาวรณ์ สุโพธิ

์

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๕๕ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๑๕

เด็กชายอรุณธร วันดี
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๑๖

เด็กชายเนติพล วันดี
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๑๗

เด็กชายธีตวัฒน์ เสนาสี

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๑๘

เด็กชายสุรินทร์ บุญอุ่น

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๑๙

เด็กชายจักรพงษ์ วันดี
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๒๐

เด็กชายจิรวงศ์ วันดี
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๒๑

เด็กชายฉัตรวุฒิ แก้วบุญกว้าง
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๒๒

เด็กชายศุภชัย วันดี

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๒๓

เด็กชายสนธยา บุญยะศรี
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๒๔

เด็กชายสิทธิพงษ์ วันดี
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๒๕

นางสาววาสนา อุ่นทิม
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๒๖

เด็กหญิงชลธิชา นาคสีทา
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๒๗

เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีชนะ
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๒๘

เด็กหญิงฟาใส การะวิง
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๒๙

เด็กชายศราวุธ อุทามนตรี
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๓๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ไชยสุระ
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๓๑

เด็กชายธนพล สุพร
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๓๒

เด็กหญิงปยุดา ไชยสุระ
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๓๓
เด็กหญิงประกายเพชร

ไชยสุระ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๓๔

เด็กหญิงมะลิวรรณ พลวงค์
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๓๕

เด็กหญิงจีรนันท์ คูณสาร
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๓๖

เด็กหญิงชัยนภาพร ไชยสุระ
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๓๗

เด็กชายทัตธินีกรณ์ ชีพมูลน้อย
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๓๘

เด็กหญิงนันทกานตร์ พูลสุวรรณ
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๓๙

เด็กหญิงลลิตา พิใสพันธ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๔๐

เด็กหญิงศุภานัน พรสว่าง
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๔๑

เด็กหญิงอังค์วรา ไชยสุระ
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๔๒

เด็กชายธีรกุล ละกังถา
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาข่าท่า วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๔๓

เด็กหญิงบุญฤทัย ละกังถา
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาข่าท่า วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๔๔

เด็กหญิงอภัสรา ทวีสุข
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาข่าท่า วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๔๕

เด็กหญิงกาญจนา ระกังถา
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาข่าท่า วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๔๖

เด็กชายฉันทัช โสมณะวัตร
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาข่าท่า วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๔๗

เด็กหญิงชนิดา ละกังถา
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาข่าท่า วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๔๘

เด็กหญิงชมพูนุช ละกังถา
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาข่าท่า วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๔๙

เด็กชายธนากร ทุมสี

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาข่าท่า วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๕๖ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๕๐

เด็กหญิงปริยานุช วงค์พุทธา
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาข่าท่า วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๕๑

เด็กหญิงปานวาด สุรินาม

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาข่าท่า วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๕๒

เด็กหญิงปยวดี ละกังถา
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาข่าท่า วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๕๓

เด็กหญิงภัครกมล สุรินาม
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาข่าท่า วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๕๔

เด็กหญิงมณร์ธิดา ติสจันทร์
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาข่าท่า วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๕๕

เด็กหญิงวนิดา ศรีมณีรัตน์
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาข่าท่า วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๕๖

เด็กหญิงอรนภา ทองศรี
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาข่าท่า วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๕๗

เด็กหญิงแทนขวัญ แพงคำอุ้ย

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาข่าท่า วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๕๘

เด็กหญิงขวัญนภา ปาจะ
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาข่าท่า วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๕๙

เด็กหญิงชนาพร มะละ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาข่าท่า วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๖๐

เด็กชายชัชวาลย์ ละกังถา
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาข่าท่า วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๖๑

เด็กหญิงญดาพร แดงหาร
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาข่าท่า วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๖๒

เด็กหญิงฐิติรัตน์ สุระชัย
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาข่าท่า วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๖๓

เด็กหญิงณัฐนิชา มาโคตร
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาข่าท่า วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๖๔

เด็กชายณัฐวุฒิ รัตนะ
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาข่าท่า วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๖๕

เด็กหญิงทรรศิกา ละกังถา
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาข่าท่า วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๖๖

เด็กชายธนภัทร เกตุกลมเกลา
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาข่าท่า วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๖๗

เด็กหญิงปภัสรา โสนีย์
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาข่าท่า วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๖๘

เด็กชายปญญา ละกังถา
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาข่าท่า วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๖๙

เด็กชายพงษ์สกร ดวงแข

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาข่าท่า วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๗๐

เด็กชายพลนิทัศน์ สุรินาม
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาข่าท่า วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๗๑

เด็กหญิงพันวินา หลาบคำ
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาข่าท่า วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๗๒

เด็กหญิงยุภาพร อินธิราช
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาข่าท่า วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๗๓

เด็กหญิงวรรณภา ละกังถา

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาข่าท่า วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๗๔

เด็กชายวรเชษฐ์ สุรินาม
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาข่าท่า วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๗๕

เด็กหญิงวันวิสา ทุมสี

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาข่าท่า วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๗๖

เด็กชายสัจจา สุรินาม

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาข่าท่า วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๗๗

เด็กชายสุพจน์ รัตนะ
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาข่าท่า วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๗๘

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ อรรคศรีวร
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาข่าท่า วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๗๙

เด็กหญิงอารญา ทุมสี

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาข่าท่า วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๘๐

เด็กชายอาเนช อินธิราช
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาข่าท่า วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๘๑

เด็กหญิงเนตรนภา เรียมแสน
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาข่าท่า วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๘๒

เด็กหญิงเนตรนิภา แพงเนตร
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาข่าท่า วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๘๓

เด็กชายธนโชติ มาตราช
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๘๔

เด็กหญิงปภัสสร อ่อนเอ้ย

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๕๗ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๘๕

เด็กหญิงพนิดา เข็มเพ็ชร
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๘๖

เด็กชายภาณุพงศ์ ทุมพิลา
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๘๗

เด็กหญิงศิริวิมล แสนสอน
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๘๘

เด็กหญิงอนุสรา กุลวงศ์
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๘๙

เด็กชายไกรยุทธ ตาสี
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๙๐

เด็กหญิงกมลมาศ สุขส่ง
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๙๑

เด็กชายกิตติภูมิ ไชยสุระ
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๙๒

เด็กชายฉัตรพล ไชยนาน
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๙๓

เด็กหญิงญาดาวดี สาที
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๙๔

เด็กชายณภัทร ตาสี
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๙๕

เด็กชายธเนศ ธาดา
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๙๖

เด็กชายนนทนันท์ พะเนินรัมย์
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๙๗

เด็กชายปวริศ นามพะธาย
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๙๘

เด็กหญิงปวีณา สีอินทร์
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๑๙๙๙

เด็กหญิงปยวดี มะละ
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๐๐

เด็กหญิงพรพรรณ มุงวงษา
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๐๑

เด็กชายภูริเดช สุรินทร
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๐๒

เด็กหญิงมณีวรรณ นามพะทาย
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๐๓

เด็กหญิงรัชนีกร นามพะธาย
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๐๔

เด็กชายรัฐพล แสนปอง
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๐๕

เด็กหญิงลักษ์ศินา ล้อมนาค

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๐๖

เด็กหญิงวรัญญา เสนเพ็ง
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๐๗

เด็กหญิงศรันยาภรณ์ ผงทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๐๘

เด็กหญิงสุธิดา พรมอินทร์
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๐๙

เด็กหญิงสุภัชชา อุเทนจันทร์
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๑๐

เด็กหญิงอทิตยา สุขภูวงค์
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๑๑

เด็กหญิงเกษมณี นามพธาย
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๑๒

เด็กหญิงเพ็ญพิชา สุรินทร
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๑๓

เด็กหญิงกนกพร ใยคง
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๑๔

เด็กหญิงกมลวรรณ พบวันดี
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๑๕

เด็กชายกฤษฎา นามพทาย
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๑๖

เด็กชายกฤษฎา แสงกล้า
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๑๗

เด็กหญิงจันทร์จิรา บุญญาพิทักษ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๑๘

เด็กชายจุลศักดิ

์

ประกิง

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๑๙

เด็กหญิงชลธิชา วังคะฮาต
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๕๘ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๒๐

เด็กชายชาติชาย ศักดิเสกสรรค์

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๒๑

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ผลกอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๒๒

เด็กชายณัฐพล คำใบ
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๒๓

เด็กชายณัฐภูมิ เพียรสดับ
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๒๔

เด็กหญิงทิพวรรณ อินธิราช
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๒๕

เด็กหญิงทิพากร นามพทาย
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๒๖

เด็กชายธนชาติ บุญรักษ์
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๒๗

เด็กหญิงธัญจิรา โคตรคำ
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๒๘

เด็กหญิงธัญพิมล อายุยืน
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๒๙

เด็กหญิงธัญสินี แวงดา

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๓๐

เด็กชายธีระศักดิ

์

พลศรีดา
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๓๑

เด็กหญิงนภัสวรรณ จันนาค
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๓๒

เด็กหญิงนิภาพรรณ จันใด
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๓๓

เด็กชายนิวัฒน์ มะแก้ว
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๓๔

เด็กหญิงบุษยารัตน์ รักมิตร์
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๓๕

เด็กชายประวินท์ พิมพ์โยธา
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๓๖

เด็กชายปรีดา เพ็งอาสา
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๓๗

เด็กชายพรรคพล ชาติมนตรี
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๓๘

เด็กหญิงพิชญา มะละ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๓๙

เด็กหญิงพิริยากร วงค์พุทธา
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๔๐

เด็กชายภูรินท์ เรือนมูล
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๔๑

เด็กชายมงคล ริยะบุตร
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๔๒

เด็กชายระพีภัทร แสงพรมมา

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๔๓

เด็กหญิงวลัยพร ชืนเพียร

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๔๔

เด็กหญิงสุจิตรา อ่อนเอ้ย
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๔๕

เด็กชายหวาน ชุ่มผึง

้

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๔๖

เด็กชายอดิศร พรมอินทร์ ๘/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๔๗

เด็กชายอนันต์ยศ ทศรักษา
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๔๘

เด็กหญิงอมลรดา แซ่เลา
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๔๙

เด็กชายเจษฏา นามพะทาย
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๕๐

เด็กชายกฤชตา ในจิตร
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๕๑

เด็กหญิงจันดารา เรียมแสน
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๕๒

เด็กหญิงจันทณา เหวยไทย
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๕๓

เด็กหญิงจันทร์สุดา ไชยนาน
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๕๔

เด็กหญิงจันทิมา แสนสุริวงค์
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๕๙ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๕๕

เด็กชายจีระพงษ์ ลีทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๕๖

เด็กหญิงชลธิชา เหมือนสะอาด

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๕๗

เด็กหญิงชาลิสา แสนปอง
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๕๘

เด็กชายฐิติศักดิ

์

ไชยโคตร
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๕๙

เด็กหญิงณัฐนันท์ โพธิดอกไม้
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๖๐

เด็กหญิงณัฐนิชา กองแสน

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๖๑

เด็กชายณัฐภัทร
จันทร์ดาประดิษฐ์ ๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๖๒

เด็กหญิงณิชานันท์ แสงศิริพงษ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๖๓

เด็กหญิงดวงนภา นามพะทาย
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๖๔

เด็กชายธนพร ยันฉิมพลี
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๖๕

เด็กชายธวัชชัย สุขนิก
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๖๖

เด็กหญิงธิญาดา เหง้าน้อย
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๖๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ ตาสี

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๖๘

เด็กชายนันทพงศ์ เกษสิมมา
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๖๙

เด็กหญิงนารีรัตน์ คำสงวน
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๗๐

เด็กหญิงบัวตอง เทียงโงก

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๗๑

เด็กหญิงบุสดี ลาดบาสี
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๗๒

เด็กหญิงปนัดดา ภู่ทอง
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๗๓

เด็กหญิงปนิดา พันธ์นายม
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๗๔

เด็กหญิงปภาวดี รัตนะโสภา

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๗๕
เด็กชายประเสริฐศักดิ

์

ภาโสม
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๗๖

เด็กชายปรัชญา ริยะบุตร
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๗๗

เด็กหญิงปรางฉาย เกษสิมมา
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๗๘

เด็กชายปริญญา มะละ
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๗๙

เด็กชายปริญญา ศรีนอคำ
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๘๐

เด็กชายปริญญา สุระชัย

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๘๑

เด็กหญิงปาลินี เขียวสังข์
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๘๒

เด็กหญิงปยวดี สัมพันธ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๘๓

เด็กชายพนม พรมดี
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๘๔

เด็กชายพนม มิงกุละ

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๘๕

เด็กหญิงพรนภา สายสอาด
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๘๖

เด็กหญิงพริศรา อภัยภาษิต
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๘๗

เด็กชายพัชรวัฒน์ กองแสน
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๘๘

เด็กหญิงพัชรา สุระไชย
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๘๙

เด็กหญิงพัชราพร พวงเพชร
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๖๐ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๙๐

เด็กหญิงพิติยาภรณ์ สุวรรณโส
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๙๑

เด็กชายภาณุวัฒน์ ตรีทศ
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๙๒

เด็กชายภาราดร สอนสิน
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๙๓

เด็กหญิงภาวิกา สีอุคุ
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๙๔

เด็กชายภูมินทร์ เศษรักษา
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๙๕

เด็กชายมงคล สายสอาด
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๙๖

เด็กหญิงรจนา ทองโกฏิ
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๙๗

เด็กหญิงรัตนวดี แสนสอน
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๙๘

เด็กหญิงรุจิรา เสนากัง
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๐๙๙

เด็กหญิงวณัฐชญา หนองเหล็ก
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๐๐

เด็กหญิงวราภรณ์ พิใสพันธ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๐๑

เด็กชายวัชรชัย ไชยประการ
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๐๒

เด็กชายวัชรพล ทศรักษา
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๐๓

เด็กหญิงวานิด ละกังถา

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๐๔

เด็กชายวิชาญ ปญหาชัย

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๐๕

เด็กหญิงวิภาดา ไชยริบูรณ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๐๖

เด็กหญิงวิภานันท์ เสนเพ็ง
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๐๗

เด็กหญิงวิลาสินี เพ็งอาสา
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๐๘

เด็กหญิงศรุตา สุรินทร
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๐๙

เด็กชายศิรสิทธิ

์

สีจันทร์
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๑๐

เด็กหญิงสถิระ ภาคภูมิ
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๑๑

เด็กหญิงสายชล พันธ์ธง
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๑๒

เด็กหญิงสุทธิดา ประหยัด
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๑๓

เด็กหญิงสุทัตตา สุรินทร
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๑๔

เด็กหญิงสุธาสินี เพ็ชรจิตร
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๑๕

เด็กหญิงสุพรรณี สมบูรณ์น้อย
๒๙/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๑๖

เด็กหญิงสุวรรณภา พรมดี
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๑๗

เด็กหญิงหัทยา นามพะธาย
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๑๘

เด็กชายอดิเดช พุ่มพวง
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๑๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

คูณสาร
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๒๐

เด็กหญิงอมรรัตน์ ไชยนาน
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๒๑

เด็กหญิงอรณิชา เครือจันทร์
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๒๒

เด็กหญิงอริสา แสนชัย
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๒๓

เด็กหญิงอลิษา สมิงพยัคฆ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๒๔

เด็กหญิงอัปสร ทะนันใจ
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๖๑ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๒๕

เด็กหญิงอาทิตยา พุทธะนาวงค์
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๒๖

เด็กหญิงเกศสุดา พิมี
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๒๗

เด็กชายเกียรติกรณ์ พ้องเสียง
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๒๘

เด็กหญิงเข็มมิสา ไชยนาน
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๒๙

เด็กหญิงเพ็ญโสภา มะละ
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๓๐

เด็กหญิงเมขลา พรมดี
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๓๑

เด็กหญิงเมธิรา นามพะธาย
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๓๒

เด็กหญิงเยาวเรศ นามพะธาย
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๓๓

เด็กหญิงแพรวา แน่นอุดร
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๓๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ คัชวา
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๓๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรีบุระ
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๓๖

เด็กหญิงกันฐิกา กระโจม
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๓๗

เด็กหญิงกาญจนา ทาระคะจัด
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๓๘

เด็กชายคมศักดิ

์

เสนากัง
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๓๙

เด็กหญิงจันทนิภา ผากงคำ
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๔๐

เด็กหญิงจิราภรณ์ เถาว์สอน
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๔๑

เด็กหญิงชนากานต์ สุวรรณรัตน์
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๔๒

เด็กชายชาญณรงค์ ศรีอินทร์
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๔๓

เด็กหญิงณัฐพร ผุยเหง้า

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๔๔

เด็กหญิงณัฐสุดา ภูมิยะราช

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๔๕

เด็กหญิงต้องตา ศักดิเคดา

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๔๖

เด็กหญิงธันย์ชนก ศรีฟา
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๔๗

เด็กชายธีรภัทร ติสจันทร์
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๔๘

เด็กชายนพสิทธิ

์

นามพะทาย
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๔๙

เด็กหญิงนันทกาญ วงษ์จันทร์
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๕๐

เด็กชายนำพล ยานะโค
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๕๑

เด็กหญิงปนัดดา ผาพรหม
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๕๒

เด็กหญิงประกายดาว สีหา
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๕๓
เด็กหญิงประกายเดือน

สีหา
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๕๔

เด็กหญิงประกายแก้ว
แก้วก่อง

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๕๕

เด็กชายประมาณ มะละ
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๕๖

เด็กชายประสาร กองแสน
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๕๗

เด็กหญิงปยนันท์ นามพิลา
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๕๘

เด็กหญิงพรชิตา แก้วพุทธ
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๕๙

เด็กชายพรภิรมณ์ ละกังถา
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๖๒ / ๓๗๓

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๖๐

เด็กหญิงพรหมพร สังมีแสง
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๖๑

เด็กหญิงรติกานต์ เพ็งอาสา
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๖๒

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ กุลวงศ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๖๓

เด็กชายรัฐธรรมนูญ พันธุ์แพง
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๖๔

เด็กหญิงวรพรรณ แพงสาร
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๖๕

เด็กหญิงวันนภา คำมูล
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๖๖

เด็กชายวัลลภ นามพธาย
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๖๗

เด็กหญิงศรุตา บุพศิริ
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๖๘

เด็กหญิงศรุตานนท์ บุญเรือง
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๖๙

เด็กชายศิริโชค ร้องบุญลือ
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๗๐

เด็กชายสหภาพ แพงคำอุ้ย
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๗๑

เด็กชายสัญญา เสนากัง
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๗๒

เด็กชายสิทธิชาติ แก้วมณี
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๗๓

เด็กหญิงสิริลักษณ์ ทองดี
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๗๔

เด็กหญิงสุนิสา อัมภรัตน์
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๗๕

เด็กหญิงสุภนิดา นามผล
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๗๖

เด็กชายสุรวุฒิ คุตะโค
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๗๗

เด็กชายอนุชา วังคะฮาด
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๗๘

เด็กหญิงเกวลิน พิมพ์บุผา
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๗๙

เด็กหญิงเบญจพร บุญเทียม
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๘๐

เด็กหญิงเบญจมาศ สุรินาม

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๘๑

เด็กหญิงแพรพลอย จันทร์สนิท

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๘๒

เด็กชายกรกฎ กะการดี
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๘๓

เด็กชายกลวัชร ใจสมบัติ
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๘๔

เด็กหญิงจริยา คอแก้ว
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๘๕

เด็กหญิงจารุวรรณ จันทะโข
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๘๖

เด็กหญิงชัญญานุช นามพะธาย

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๘๗

เด็กหญิงชุดาพร ชินดา
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๘๘

เด็กหญิงชไมพร พิมทองงาม
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๘๙

เด็กชายทนงศักดิ

์

พรมคำ
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๙๐

เด็กชายทศพร ศรีอินทร์

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๙๑

เด็กหญิงธนภัทร ไชยนาน
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๙๒

เด็กชายธนาดุล นามพะธาย
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๙๓

นางสาวธัญวรัตน์ นามพทาย
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๙๔

เด็กชายบุญฤทธิ

์

กุลวงค์
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๖๓ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๙๕

เด็กหญิงปนัดดา มะละ
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๙๖

เด็กหญิงประทุมรักษ์ เรียงผา

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๙๗

เด็กชายปรีชา รอดอุดม์
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๙๘

เด็กหญิงพรนภา พิมพ์บุผา

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๑๙๙

เด็กหญิงพันพัสสา มะละ
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๐๐

นายพีระพงศ์ เทียงพึงธรรม

่ ่

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๐๑

เด็กหญิงภัสสร เชือสิงห์

้

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๐๒

เด็กชายรชานนท์ แดงท่าขาม
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๐๓

เด็กชายรัฐกานต์ เทพกรรณ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๐๔

เด็กหญิงวรินดา ไชยสุวรรณ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๐๕

เด็กหญิงสัณห์สิรี สุระชัย

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๐๖

เด็กหญิงสิริยากร หนูช่วย

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๐๗

เด็กชายอดิศักดิ

์

จันทร
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๐๘

เด็กหญิงอริษา เสนาสี

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๐๙

เด็กหญิงอินธุอร งามลา
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๑๐

เด็กชายอิสรพงษ์ ไชยนาน
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๑๑

เด็กหญิงเจนจิรา จินา
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๑๒

เด็กชายเทพพิทักษ์ น้อยนาง
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๑๓

เด็กหญิงเบญจรัตน์ บัวพรม
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๑๔

เด็กหญิงเปรมวดี เขียงจ้อย
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๑๕

เด็กชายเศรษฐการ ไชยริบูรณ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๑๖

นางสาวกรรณิการ์ ศรีชนะ
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๑๗

นายคมสันต์ สละกองคำ
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๑๘

นายคีรี เสนากัง
๒๑/๓/๒๕๔๑

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๑๙

นายจาตุรงค์ งามแก้ว
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๒๐

นายจิระเชษฐ์ ไชยนาน

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๒๑

เด็กหญิงชลธิชา วังวิสัย
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๒๒

นางสาวชลธิชา แสนศรี
๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๒๓

เด็กชายฐาปกรณ์ แสนไชย
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๒๔

นายนัฐพงษ์ แสนไชย ๒/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๒๕

นางสาวนิทัศนา ผุยเหง้า
๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๒๖

นางสาวปยรัตน์ โคตะบิน
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๒๗

เด็กหญิงปยะภรณ์ หลิวนารี

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๒๘

นางสาวพรนิภา แสนไชย
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๒๙

นายภัทรพล สิมลา

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๖๔ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๓๐

นายภานุพงษ์ แสนโสม
๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๓๑

เด็กหญิงมะลิวรรณ บุญระมี
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๓๒

นางสาวรัชฎาภรณ์ แสนไชย
๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๓๓

นางสาววิภาวดี สุพร
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๓๔

นายอนุวัฒน์ ประเสริฐสังข์

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๓๕

นายอภิวัฒน์ คำทุย
๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๓๖

นายอรรถกร นันตะเคน

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๓๗

นางสาวเมทินี คอแก้ว
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๓๘

นางสาวกมลชนก พระโกฏ
๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๓๙

นายชนินทร์ ชาศรี
๒๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๔๐

นายชยณัฐ ทาระคะจัด
๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๔๑

นายณัฐพงษ์ เสนาสี
๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๔๒

นายธนกร ไชยนาน
๐๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๔๓

นางสาวธนพร ชำนาญดี
๒๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๔๔

นางสาวธนพร ชำนาญดี
๒๓/๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๔๕

นายธีรพัฒน์ ไชยริบูรณ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๔๖

นางสาวนัตติยา พุทธจักร

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๔๗

นางสาวนิติยา กำเสริฐ
๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๔๘

นายบรรณวัชร สละกองคำ
๑๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๔๙

นางสาวประภัสสร คู่กระสังข์
๒๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๕๐

นางสาวปทมพร ขันเกตุ
๑๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๕๑

นายพงษ์สวัสดิ

์

เสนาสี
๐๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๕๒

นายภานุเดช ศรีงอย
๓๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๕๓

นายฤทธิเกียรติ สละกองคำ
๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๕๔

นางสาววริญญา พิลารัตน์

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๕๕

นายวิทยากรณ์ แสนไชย
๒๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๕๖

นางสาววิยะดา เพ็ญศรี
๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๕๗

นายวุฒิพงษ์ แสงคำ
๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๕๘

นางสาวศศิธร ไชยภูธร
๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๕๙

นางสาวศิริลักษณ์ โอกละคร
๓๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๖๐

นายศุภณัฐ แซ่โจว
๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๖๑

นางสาวสิรินารถ มุกสุข
๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๖๒

นายสุรศักดิ

์

กาญแก้ว
๐๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๖๓

นายอภิสิทธิ

์

แสนสุภา
๓๐/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๖๔

นางสาวอรปรียา คงเคน
๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๖๕ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๖๕

นางสาวอรปรียา ชาลือ

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๖๖

นางสาวอรปรียา รจนาสม
๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๖๗

นายชัชวาลย์ คำสงวน
๒๙/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๖๘

นางสาวญาณิศา โอ๊บ้านตม
๒๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๖๙

นายถิรเดช ภักดีบุรุษ
๒๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๗๐

นายธีระศักดิ

์

สิงห์โต
๒๓/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๗๑

นางสาวนำทิพย์ ขุนพิทักษ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๗๒

นางสาวปวีณา ไชยนาน
๐๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๗๓

นางสาวพิมลนาฎ ตาสี
๐๕/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๗๔

นางสาวภานุมาศ ไชยนาน

๑๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๗๕

นายวัชรพล มลาไวย์
๑๘/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๗๖

นายวันเฉลิม เดชทะศร
๑๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๗๗

นางสาววิทิดารัตน์ ไชยงาม
๐๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๗๘

นางสาวศศิณี สีหมุลคุล
๑๘/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๗๙

นางสาวสรณ์สิริ สุรินทร
๐๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๘๐

นายอนุพล เชิดสังวาลย์
๑๐/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๘๑

นางสาวอรยา กืกทอง
๑๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๘๒

นางสาวอรอนงค์ สุขวัน
๑๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๘๓

นางสาวอัฉรากุล นันตะเคน ๓/๒/๒๕๔๑ โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๘๔

นายอาทิตย์ นาขะมิน

้

๒๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๘๕

นายเทียนชัย อรรคศรีวร
๒๑/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๘๖

นางสาวปาริชาติ ราญมีชัย
๓๐/๖/๒๕๒๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๘๗

นางรัชนียา มูลชัย
๖/๑๒/๒๕๓๐

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๘๘

นางสาวลำไพ วงษ์ศรีทา

๑๖/๑๑/๒๕๒๘

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๘๙

นายสยาม คำชนะ ๓/๒/๒๕๒๒ โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๙๐

นางสาวกัญญารัตน์ ยนต์ลอย ๒/๓/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๙๑

นางสาวธัญยทิพย์ ทองกระจ่าง ๘/๖/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๙๒

นางสาวนิรชา แสนคำภา ๔/๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๙๓

นางสาวพรรณรายณ์ ลาลัย ๔/๗/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๙๔

นางสาวพลอยไพลิน ดาบลาอำ
๘/๑๑/๒๕๓๖

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๙๕

นายภัทรกฤต บุญศรี ๖/๗/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๙๖

นางสาวรัตนาภภรณ์ สุจริต ๗/๔/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๙๗

นางสาวลักขณา อริสัจจานนท์

๑๒/๑๒/๒๕๓๖

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๙๘

นางสาวสกาวรัตน์ นาโสก ๕/๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๒๙๙

นางสาวสุนิตา ศรีกานนท์
๑๙/๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

วัดพระธาตุพนม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๖๖ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๐๐

นายอภิสิทธิ

์

ศิริเกษมทรัพย์ ๖/๗/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๐๑

เด็กหญิงกนกพร เวียงแก้ว
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๐๒

เด็กหญิงกนกวรรณ เนินสงคราม
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๐๓

เด็กหญิงกนิษฐา แสนสุภา
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๐๔

เด็กชายกฤตเมธ พ่อสียา
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๐๕

เด็กชายกฤษฎา ภูทัศน์
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๐๖

เด็กชายกวีวัฒน์ ทาก้อน
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๐๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ วงศ์ชาชม
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๐๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุนนทราช
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๐๙

เด็กหญิงกาญจเนตร พ่อกว้าง
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๑๐

เด็กชายกิตติกร ศิลาอุดม
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๑๑

เด็กชายกิตติพัฒน์ แวงชัยภูมิ
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๑๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

วงค์ตาขี

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๑๓

เด็กหญิงกุลณัฐ แสนรักษ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๑๔

เด็กชายก้องกฤษณ์ พ่อธานี
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๑๕

เด็กหญิงขวัญชนก เครือโชติ
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๑๖

เด็กชายคุณากร ติโนชัง
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๑๗

เด็กชายจรณชัย เสนคะ
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๑๘

เด็กหญิงจรรยพร มหาโคตร
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๑๙

เด็กชายจักรรินทร์ ผลเพ็ชร

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๒๐

เด็กชายจารุวัฒน์ คำแหงพล
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๒๑

เด็กหญิงจิดาภา ทุมกิจ
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๒๒

เด็กหญิงจินดารัตน์ แสงโสด
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๒๓

เด็กชายจิรวัฒน์ ลำพัว
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๒๔

เด็กหญิงจิราพรรณ แสงสว่าง
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๒๕

เด็กชายจิรโชติ ปางลิลาศ
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๒๖

เด็กหญิงจีระนันท์ รักษาพล
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๒๗

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ฉิมพลี
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๒๘

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ศิริวงษ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๒๙

เด็กหญิงจุฑารัตน์ หาญณรงค์
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๓๐

เด็กหญิงจุฬารัตน์ จันทะนะ
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๓๑

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ แอก
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๓๒

เด็กหญิงชญานิศ บุตรเนียน
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๓๓

เด็กหญิงชนัญญา ยะสุรีย์
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๓๔

เด็กหญิงชนัญดา ส่งเสริม
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๖๗ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๓๕

เด็กหญิงชมพูนุช ใจเงิน
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๓๖

เด็กชายชยพล กงสะเด็น

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๓๗

เด็กหญิงชรินรัตน์ ฤกษ์ยาม

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๓๘

เด็กหญิงชวัลญา พุทธิวร
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๓๙

เด็กหญิงชัชชฎา ชูโชนาค
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๔๐

เด็กชายชัยสิทธิ

์

สุรีย์
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๔๑

เด็กชายชาญณรงค์ พาเพ็ง
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๔๒

เด็กหญิงชาลิสา ต้นสวรรค์
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๔๓

เด็กชายชินวัตร พิมพ์แสน
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๔๔

เด็กชายชิษณุพงศ์ จันทะเพชร
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๔๕

เด็กหญิงชุติมา ยันตเดช
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๔๖

เด็กหญิงญาณิศา จันทร์สุเทพ
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๔๗

เด็กหญิงญาณิศา ต้นลำภู
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๔๘

เด็กหญิงฐาปนี สร้อยหล้า
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๔๙

เด็กหญิงฐิตาพร คมขาว
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๕๐

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ถาวร

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๕๑

เด็กหญิงฐิตาภา พละศิลป
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๕๒

เด็กหญิงฐิติยากรณ์ แสนเยีย
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๕๓

เด็กหญิงณฐมณ ตัน
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๕๔

เด็กชายณภัทร สารสิทธิ

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๕๕

เด็กชายณราธร สีเลา
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๕๖

เด็กหญิงณัชชา การะคุณ
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๕๗

เด็กชายณัฐดนัย พูลเขตรกรม
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๕๘

เด็กหญิงณัฐธิดา ทีระฆัง

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๕๙

เด็กชายณัฐพงษ์ กงสะเด็น
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๖๐

เด็กชายณัฐพงษ์ อมัณตระกูล
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๖๑

เด็กหญิงณัฐพร กุมลา
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๖๒

เด็กชายณัฐพล วงพิลา
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๖๓

เด็กชายณัฐพล ศัทยาคุน
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๖๔

เด็กหญิงณัฐริกา ระทะนาม
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๖๕

เด็กหญิงณัฐริกา แจ้งกระจ่าง
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๖๖

เด็กหญิงณัฐริกา แท่นทอง
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๖๗

เด็กหญิงณัฐวรา แสนจันทะ
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๖๘

เด็กชายณัฐวัฒน์ ราชฐาน
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๖๙

เด็กชายณัฐวัฒน์ โกศัลวัฒน์
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๖๘ / ๓๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๗๐

เด็กหญิงณัฐวิภา บุญยะมา
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๗๑

เด็กชายณัฐวุฒิ คำสุขะ
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๗๒

เด็กชายณัฐวุฒิ แข็งแรง
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๗๓

เด็กหญิงณิชาภัทร สวัสดิวงศ์ไชย
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๗๔

เด็กชายดนุรุจ ศรีเอก
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๗๕

เด็กหญิงดารารัตน์ มาติยา
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๗๖

เด็กหญิงดาราวรรณ งามสง่า

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๗๗

เด็กชายทรายุทธ เทพรักษ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๗๘

เด็กชายทินกร หารา
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๗๙

เด็กหญิงทิราภรณ์ วงค์เปง
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๘๐

เด็กชายทีปกร ทิพมนต์
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๘๑

เด็กชายธนชัย ทองสง่า
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๘๒

เด็กชายธนดล วงค์เทวราช
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๘๓

เด็กชายธนะวัฒน์ ดังพิมายย์
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๘๔

เด็กชายธนากร คำนนท์
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๘๕

เด็กชายธนากร ปุยภูเขียว
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๘๖

เด็กชายธนาธิป สีโย
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๘๗

เด็กชายธรรพ์ณธร นุคันทัง
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๘๘

เด็กชายธรรมปพล คำมุงคุณ
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๘๙

เด็กชายธันวา มิงสกุล

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๙๐

เด็กชายธาดาพงศ์ หงษ์คงคา

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๙๑

เด็กหญิงธาราทิพย์ ศรีธรรมมา
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๙๒

เด็กหญิงธารารัตน์ แสงสุวรรณ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๙๓

เด็กหญิงธิญาดา ท่องพิมาย
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๙๔

เด็กหญิงธิยาภรณ์ มัดถาประภา
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๙๕

เด็กชายธีรพัฒน์ ทีระฆัง
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๙๖

เด็กชายธีรวัฒน์ แสงสุวรรณ
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๙๗

เด็กชายธีรวิช นาชา
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๙๘

เด็กชายธุวานนท์ ติลาชัย
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๓๙๙

เด็กหญิงนครียา พลเยียม

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๐๐

เด็กชายนนทวัฒน์ แดนจันทึก
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๐๑

เด็กหญิงนภัสสรณ์ เก่งมานะ
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๐๒

เด็กหญิงนริศรา ศรีกาลังค์
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๐๓

เด็กชายนฤพนธ์ กล่อมปญญา
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๐๔

เด็กหญิงนวรัตน์ แสงแก้วศรี
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๖๙ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๐๕

เด็กหญิงนัฐธิดา แซงดาว
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๐๖

เด็กชายนัฐพงษ์ สุพร
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๐๗

เด็กหญิงนัดทมนต์ ศรีวะรมย์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๐๘

เด็กชายนันทวัฒ ชนะมนตรี
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๐๙

เด็กหญิงนันท์นภัส บัวชุม

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๑๐

เด็กชายนัยปพล เกณฑ์สาคู
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๑๑

เด็กชายนาวา กุลตังวัฒนา
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๑๒

เด็กหญิงนำฟา ชนไฮ
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๑๓

เด็กหญิงนิชานันท์ สุนทราลักษณ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๑๔

เด็กหญิงนิภาภรณ์ โลมรัตน์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๑๕

เด็กหญิงนิสากร สุคม
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๑๖

เด็กหญิงนุชรี พ่อขันชาย
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๑๗

เด็กหญิงนุสบา พรหมอารักษ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๑๘

เด็กหญิงนุสบา ไวสุวรรณโน
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๑๙

เด็กหญิงบุษกร ประคำมินทร์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๒๐

เด็กหญิงบุษยมาศ ฮาตวิเศษ
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๒๑

เด็กชายปกรเทพ วิริยะอุดมผล
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๒๒

เด็กชายปฎิภาณ เชือพลบ

้

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๒๓

เด็กชายปฐมพงษ์ ภายไธสง

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๒๔

เด็กชายปณิธาน ประสุนิงค์
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๒๕

เด็กหญิงปนัดดา เขียวสอาด
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๒๖

เด็กหญิงปภัศรา ศรีสุโน
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๒๗

เด็กชายประกรวิทย์ วิเชียร
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๒๘

เด็กชายปริญญา คำเกลียง

้

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๒๙

เด็กหญิงปริศยากร วิระกูล
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๓๐

เด็กชายปวริศร์ บุญนิม

้

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๓๑

เด็กหญิงปวริศา อัตถาวิจิตร
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๓๒

เด็กหญิงปวีญาภรณ์ พรมราช
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๓๓

เด็กชายปวีณวัชร์ เกษราช
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๓๔

เด็กหญิงปวีณสมร จันแดง
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๓๕

เด็กหญิงปาริฉัตร ทองดอนแปน

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๓๖

เด็กหญิงปตยากร การกันหา
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๓๗

เด็กชายปติกรณ์ บุปผาชาติ
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๓๘

เด็กหญิงปยรัตน์ ลำพัว
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๓๙

เด็กชายปยบุตร บาดตาสว
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๗๐ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๔๐

เด็กชายปยะวัฒน์ ศรีกาลัง
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๔๑

เด็กหญิงปูชิกา นุพรหม
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๔๒

เด็กชายพงศ์พณิช พลรักษา
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๔๓

เด็กชายพงษ์พัฒน์ พรหมอารักษ์
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๔๔

เด็กชายพงษ์วรินทร์ แก้วสง่า
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๔๕

เด็กชายพชรพล แสงสุวรรณ
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๔๖

เด็กชายพนมศักดิ

์

เมหิ
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๔๗

เด็กหญิงพรชนก เก่งมานะ
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๔๘

เด็กหญิงพรชนก โสตะภา
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๔๙

เด็กหญิงพรญาณี แซงดาว
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๕๐

เด็กหญิงพรนภา พลายงาม
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๕๑

เด็กหญิงพรนภา ลำทอง
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๕๒

เด็กหญิงพรพิมล แก้วภิรมย์
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๕๓

เด็กหญิงพรรณปพร สอนแก้ว
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๕๔

เด็กหญิงพรรณพษา แสนสุภา
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๕๕

เด็กหญิงพรรณิพา เพ็งแก้ว
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๕๖

เด็กหญิงพรรพษา สุทธิสาร
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๕๗

เด็กหญิงพรไพลิน วงค์ภูธร
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๕๘

เด็กชายพศวัต ศรีทำบุญ
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๕๙

เด็กชายพศวีร์ สาโท
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๖๐

เด็กชายพัชรดนัย สงทุ่ง
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๖๑

เด็กหญิงพัชราภรณ์ รินทะจะกะ
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๖๒

เด็กหญิงพัชรี ไชยราช
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๖๓

เด็กชายพัฒนพงษ์ กันทะวงศ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๖๔

เด็กหญิงพัศติญา ชาวคนดง
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๖๕

เด็กหญิงพิชามญชุ์ อรรคศรีวร
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๖๖

เด็กหญิงพิม หนูห่วง
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๖๗

เด็กหญิงพิมชุดา กันยาเถือน

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๖๘

เด็กหญิงพิยดา นันทะพา
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๖๙

เด็กชายพิเชษฐ์ อุส่าห์ดี
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๗๐

เด็กหญิงพีรยา พ่อขันชาย
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๗๑

เด็กชายพีระพงษ์ เดชบุรัมย์
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๗๒

เด็กหญิงภัทรธิดา สุวรรณสุข
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๗๓

เด็กชายภัทรพล ต้นสวรรค์
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๗๔

เด็กหญิงภัทรสุดา ภาโนชิต
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๗๑ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๗๕

เด็กชายภัทร์พรชัย สุขวันธนรัตน์
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๗๖

เด็กชายภาณุพงศ์ คัตถาวร
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๗๗

เด็กชายภาณุพงศ์ แสนเวียน
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๗๘

เด็กชายภานุกร ดอนจันทึก
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๗๙

เด็กชายภานุวัฒน์ ผิวศิลา
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๘๐

เด็กชายภูมินทร์ รอดชู
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๘๑

เด็กชายภูริณัฐ พลทองมาก
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๘๒

เด็กชายภูริพัต เบ้าทองคำ
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๘๓

เด็กชายภูริภัทร เก่งเขตร์วิทย์

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๘๔

เด็กชายภูรีภัทร สุคม
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๘๕

เด็กชายภูวนาค พ่อคำไพ
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๘๖

เด็กหญิงมณฑกานต์ ต้นคำพู
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๘๗

เด็กหญิงมลธิชา สุวงษ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๘๘

เด็กหญิงมลธิดา กุมลา
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๘๙

เด็กหญิงยุพารัตน์ นุคันทัง
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๙๐

เด็กชายรชานนท์ จรูญสูงเนิน
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๙๑

เด็กหญิงรวิวรรณ กุมลา
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๙๒

เด็กหญิงรักษยา ครทน

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๙๓

เด็กชายรังสันติ

์

ไข่กา
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๙๔

เด็กชายรัชชานนท์ แก่นจันทร์
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๙๕

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ อิมวงษ์

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๙๖

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ แสงสุวรรณ
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๙๗

เด็กหญิงรัชนี อินทกาล
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๙๘

เด็กหญิงรินรดา แสงสุวรรณ
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๔๙๙

เด็กหญิงรุ้งนภา พ่อโพธิ

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๐๐

เด็กชายฤทธิชัย แซ่อ่อง

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๐๑

เด็กหญิงลลิดา ไกษร
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๐๒

เด็กหญิงลลิตตา ทองกระจ่าง
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๐๓

เด็กชายวชิรวิทย์ โคตรชัย
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๐๔

เด็กหญิงวณิชชา เรือนมูล
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๐๕

เด็กหญิงวนารินทร์ หินดาดวงษ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๐๖

เด็กชายวรชาติ วรนาม
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๐๗

เด็กหญิงวันฉัตร กุลสิงห์
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๐๘

เด็กหญิงวิภาดา ศรีวรขาน
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๐๙

เด็กหญิงวิภารัตน์ บาคำ
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๗๒ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๑๐

เด็กหญิงวิภาสินี ตีเฟอย
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๑๑

เด็กหญิงวิรัตน์ดา ฮุยทา
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๑๒

เด็กชายวิริยะ คำมีอ่อง

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๑๓

เด็กหญิงวิลาวัลย์ คำฟู
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๑๔

เด็กชายวิษณชัย ไกษร

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๑๕

เด็กชายศราวุธ ศิริวงศ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๑๖

เด็กหญิงศศิธร มหาสุข
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๑๗

เด็กหญิงศศิประภา สิงห์ศรี
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๑๘

เด็กหญิงศศิภร โกพล
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๑๙

เด็กชายศิรศักดิ

์

ศิลาอุดม
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๒๐

เด็กชายศิริชัย โพธิตะนัง
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๒๑

เด็กหญิงศิรินุช คำปอง
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๒๒

เด็กหญิงศิริวรรณ เวินซิว
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๒๓

เด็กหญิงศิริวรรณ แก้ววิเชียร
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๒๔

เด็กชายศิวกร เทศน้อย
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๒๕

เด็กชายศุภกร พรเจริญ
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๒๖

เด็กชายศุภวัตร ถาวร
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๒๗

เด็กชายสราวุฒิ พ่อธานี
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๒๘

เด็กหญิงสร้อยทิพย์ สุทธิวงษ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๒๙

เด็กหญิงสวรรยา จันทะนะ
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๓๐

เด็กชายสวัสดิ

์

สุโพเนิน
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๓๑

เด็กชายสหรัฐ แสงสุวรรณ
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๓๒

เด็กชายสหรัตน์ บุปผาชาติ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๓๓
เด็กชายสายรุ้ง เรนโบว์

วิทเตอร์เฟน
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๓๔

เด็กหญิงสายอัปสร ญาณกาย
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๓๕

เด็กหญิงสาริน พิรักษา
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๓๖

เด็กหญิงสาวิณี มิชา
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๓๗

เด็กชายสิงหา ปูลา
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๓๘

เด็กชายสิทธิพงษ์ สุทธิสาร
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๓๙

เด็กหญิงสิมาพร ต้นสวรรค์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๔๐

เด็กชายสิรวิชญ์ นามพลแสน

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๔๑

เด็กหญิงสิริขวัญ สิทธิบุญ
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๔๒

เด็กหญิงสิริรักษ์ ไชยพร
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๔๓

เด็กหญิงสิริเนตร อมัณตระกูล
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๔๔

เด็กหญิงสุชานันท์ สาริบุตร
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๗๓ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๔๕

เด็กหญิงสุดธิตา คำมุงคุณ
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๔๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ วรคันทักษ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๔๗

เด็กชายสุทธิพงษ์ คะเนนิล

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๔๘

เด็กหญิงสุทัตตา ศรีทาหาญ
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๔๙

เด็กชายสุทัศน์ แสงสุริย์
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๕๐

เด็กหญิงสุธัญญา ผายม
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๕๑

เด็กหญิงสุนันทา กุมลา
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๕๒

เด็กหญิงสุนารี โพธิสา
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๕๓

เด็กหญิงสุนิตรา เชือมรัมย์

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๕๔

เด็กหญิงสุนิตา วงษ์ขัน
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๕๕

เด็กหญิงสุนิษา ทัศวงษ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๕๖

เด็กหญิงสุนิสา บุสพันธ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๕๗

เด็กหญิงสุพรรษา บานศรี
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๕๘

เด็กชายสุรเชษฐ์ ภูตะเวช
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๕๙

เด็กชายสุรเชษฐ์ มาสศรี
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๖๐

เด็กชายอดิศักดิ

์

มาลาฝอย
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๖๑

เด็กหญิงอดิศา ทาคำวงษ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๖๒

เด็กหญิงอนงค์นาถ สาระพันธ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๖๓

เด็กชายอนันตชัย แสนพรหม
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๖๔

เด็กชายอนันตา คีตะโสภณ
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๖๕

เด็กชายอนันต์ ศิริพงษ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๖๖

เด็กหญิงอนิชรา วงษ์สา
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๖๗

เด็กหญิงอนินทิตาพร กระบวนศรี
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๖๘

เด็กชายอนุกูล พูลชะตะ

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๖๙

เด็กชายอนุชา ภูมิมาลา
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๗๐

เด็กชายอนุภัทร แสนคำ
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๗๑

เด็กชายอนุวัฒน์ ศรีสุโน
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๗๒

เด็กหญิงอนุสรา แสนเยีย
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๗๓

เด็กหญิงอภิชญา เดชบรรทม

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๗๔

เด็กหญิงอภิญญา ลำลอง
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๗๕

เด็กชายอภิวัฒน์ เมืองโคตร
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๗๖

เด็กหญิงอรญา สกุลณี

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๗๗

เด็กหญิงอรญา อินทอง
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๗๘

เด็กหญิงอรพรรณ สุรา
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๗๙

เด็กหญิงอรวรา วงษ์อินทร์
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๗๔ / ๓๗๓

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๘๐

เด็กหญิงอรอุมา คะยอม
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๘๑

เด็กหญิงอรินลดา บุญวิจิตร

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๘๒

เด็กหญิงอริศรา หงษา
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๘๓

เด็กชายอัคพล วิริยะพงศ์
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๘๔

เด็กชายอัครวัฒน์ จันทะนะ
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๘๕

เด็กหญิงอัจฉรา ศรีทะหา

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๘๖

เด็กชายอัษฎายุธ น่านโพธิศรี

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๘๗

เด็กชายอัษฎายุธ สีมิตร
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๘๘

เด็กหญิงอารยา แสงสุวรรณ
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๘๙

เด็กหญิงอารีรัตน์ พรหมรักษา
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๙๐

เด็กชายอิทธิพันธ์ วรรณการ
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๙๑

เด็กหญิงอิษฎาอร ปุณกรณ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๙๒

เด็กชายอิสระ ฝาระมี
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๙๓

เด็กหญิงอิสริยา บุญศรี
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๙๔

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

สมสุข
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๙๕

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

แสงสุวรรณ
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๙๖

เด็กหญิงเขมจิรา จันทร์ยิม

้

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๙๗

เด็กชายเจตนิพัทธ์ ปรัญญา
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๙๘

เด็กหญิงเฉิดฉาย หอมระหัด
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๕๙๙

เด็กชายเตชินณวงษ์ ศรีวงษ์รักษ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๐๐

เด็กหญิงเนตรนภา จันทร์ไตรรัตน์
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๐๑

เด็กหญิงเนตรนภา รอบรู้
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๐๒

เด็กหญิงเบญจวรรณ หงคงคา
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๐๓

เด็กหญิงเพียงออ วาริยาตร์
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๐๔

เด็กชายเมฆา โคตะ
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๐๕

เด็กชายเมธพนธ์ คำมุงคุณ
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๐๖

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ สุทธศร
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๐๗

เด็กหญิงเสาวภาคย์ อุดมเลิศปรีชา
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๐๘

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ โฉมเฉลา
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๐๙

เด็กชายเอกราช ทีระฆัง
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๑๐

เด็กชายเอกราช โตเขียว
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๑๑

เด็กหญิงแพรวา นราพันธ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๑๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ สายเอียด
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๑๓

เด็กหญิงกาญจนาพร ลาสุด
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๑๔

เด็กชายจักรพงศ์ พอศรี
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๗๕ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๑๕

เด็กชายจักรพงษ์ เพชรพิชัย
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๑๖

เด็กชายณรงค์เกียรติ วิเศษนคร

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๑๗

เด็กชายณฤภัทร แก้ววิรัตน์
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๑๘

เด็กชายณัฏฐ์โยดม ธ.น.ดี
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๑๙

เด็กชายณัฐพงศ์ ปองชายชม

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๒๐

เด็กหญิงณัฐภรณ์ แสงสุวรรณ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๒๑

เด็กชายณัฐิวุฒิ พานิชโช
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๒๒

เด็กชายทศพล สุขโย
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๒๓

เด็กชายธนทร เพ็งสุวรรณ
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๒๔

เด็กชายธนากร คนหมัน

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๒๕

เด็กชายธเนศ บัวจำ
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๒๖

เด็กชายนพนันท์ พลรักษา
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๒๗

เด็กชายนฤเบศร์ ศรีรักธรรม
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๒๘

เด็กหญิงนัตการ จันทนะ
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๒๙

เด็กหญิงนาตญา ระทะนาม
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๓๐

เด็กหญิงนำฝน เชิดสัญเทียะ
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๓๑

เด็กหญิงผกามาศ ศรีเครือ

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๓๒

เด็กหญิงพรพิกา ปุมลัด
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๓๓

เด็กชายพันกร ปุมลัด
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๓๔

เด็กชายภัทรพงษ์ รักศรี
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๓๕

เด็กชายภัทรพล หนูห่วง
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๓๖

เด็กหญิงภัทรวรินทร์ คำปล้อง
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๓๗

เด็กหญิงวสุรัตน์ เนียมศรีสกุล
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๓๘

เด็กหญิงวัลย์ลิกา ชาญณรงค์
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๓๙

เด็กหญิงศุกร์ฤทัย บุปผาชาติ
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๔๐

เด็กชายศุภกร เหลืองอ่อน
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๔๑

เด็กชายสถิตคุณ อมูลราษฏร์
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๔๒

เด็กชายสมรักษ์ ชลไพร
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๔๓

เด็กชายสิรศักดิ

์

แสงแก้ว
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๔๔

เด็กชายเจษฏา มะโนสอน
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๔๕

เด็กชายเด่นชัย ศิริวงษ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๔๖

เด็กหญิงไพลิน จันดาหวญ
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๔๗

เด็กหญิงกนกวรรณ มุ่งอ้อมกลาง
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๔๘

เด็กหญิงกัณญาภรณ์ ขินาวัง
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๔๙

เด็กชายการัน พิมพ์จักร
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๗๖ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๕๐

เด็กหญิงกิตติยา แวงวรรณ
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๕๑

เด็กชายจเร อุปชิตวาน
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๕๒

เด็กหญิงชลิตา ธิติมูล
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๕๓

เด็กชายณภัทร ฤทธิถาวร

์

๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๕๔

เด็กหญิงณัฏฐณิชา เหมือนประเสริฐ
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๕๕

เด็กชายณัฐพงศ์ พ่อลิละ
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๕๖

เด็กชายณัฐพงษ์ ก้อนคำตัน
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๕๗

เด็กชายณัฐวุฒิ บุตรหาร
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๕๘

เด็กหญิงตะวัน สนมศรี
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๕๙

เด็กชายทวีศักดิ

์

สารสิทธ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๖๐

เด็กชายทินภัทร ศิริวงษ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๖๑

เด็กหญิงทิพย์ธาดา พรหมอินทร์
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๖๒

เด็กหญิงทิพากร วงค์ก่อ
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๖๓

เด็กชายธนวัฒน์ กองพอด
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๖๔

เด็กชายธวัชศักดิ

์

แมยอ
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๖๕

เด็กชายธัญธวัช สุขเสน

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๖๖

เด็กชายธีรภัทร์ สุมินทร์
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๖๗

เด็กหญิงนาฏนภางค์ คะเนนิล
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๖๘

นายธีรภัทธ์ ตาลีหะ
๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๖๙

เด็กชายปกรณ์ รินทร์อุดมผล
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๗๐

เด็กหญิงวรษา สิงห์ทอง
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๗๑

เด็กชายพละพล วรจักร
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๗๒

เด็กชายพิชิตชัย พ่อเพียโคตร์
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๗๓

เด็กชายพิทวัส มีควร
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๗๔

เด็กหญิงพีรดา สิงห์ทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๗๕

เด็กหญิงภัคจิรา ธรรมสัตย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๗๖

เด็กชายภัควัฒน์ ทับบุญ
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๗๗

เด็กหญิงภัทรภร แสนโสภา

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๗๘

เด็กชายมงคล พ่อธานี
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๗๙

เด็กชายฐปนนท์ ทิพเสนา
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๘๐

เด็กหญิงรุจิเรศ แซงดาว
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๘๑

เด็กหญิงลลิตรา แสงสุวรรณ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๘๒

เด็กหญิงลักษิกา เผ่าพันธ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๘๓

เด็กชายวรัท แซ่ตอง
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๘๔

เด็กชายวัชรพล ผิวผ่อง
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๗๗ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๘๕

เด็กชายวิศรุต สีมิตร

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๘๖

เด็กชายวีรศักดิ

์

โลมรัตน์

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๘๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ นันชนะ
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๘๘

เด็กหญิงสุลาวัลย์ อรรคศรีวร
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๘๙

เด็กชายอนาวิล รัตนไพบูลย์
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๙๐

เด็กชายอภิชัย พรหมสาขา
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๙๑

เด็กหญิงเข็มอัปสร พ่อโพธิ

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๙๒

เด็กชายเจษฏา เมตุลา

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๙๓

เด็กชายเสกสรรค์ อนุพรม
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๙๔

เด็กชายเอกมล บรรธนารักษ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๙๕

นางสาวกลนา ทิพย์เสนา
๒๙/๒/๒๕๓๕

โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญศึกษาวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๙๖

เด็กหญิงจารุภา เกษร
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงปายูง วัดดงปายูง  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๙๗

เด็กชายธีรภัทร ชาหอม
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงปายูง วัดดงปายูง  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๙๘

เด็กหญิงนัทชา คำพิละ
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงปายูง วัดดงปายูง  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๖๙๙

เด็กหญิงพีรดา หูมแพง
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงปายูง วัดดงปายูง  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๐๐

เด็กหญิงลัทธพรรณ วงษ์สาจันทร์
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงปายูง วัดดงปายูง  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๐๑

เด็กชายเอกราช เครือมาศ
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงปายูง วัดดงปายูง  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๐๒

เด็กหญิงกัญญาภรณ์ ลาหา
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงปายูง วัดดงปายูง  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๐๓

เด็กชายณัฎฐชัย ไชยปญหา
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงปายูง วัดดงปายูง  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๐๔

เด็กหญิงนงค์รักษ์ วงษ์แหวน
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงปายูง วัดดงปายูง  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๐๕

เด็กหญิงสุชาวดี วงษ์อุฐ
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงปายูง วัดดงปายูง  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๐๖

เด็กชายจิรทีปต์ บัวเงิน
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยอ วัดดงยอ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๐๗

เด็กหญิงจุฑามาศ เทวะประกาย
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยอ วัดดงยอ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๐๘

เด็กหญิงจุฬารัตน์ โสมหา
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยอ วัดดงยอ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๐๙

เด็กหญิงชุติพันธุ์ คุระนันท์
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยอ วัดดงยอ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๑๐

เด็กหญิงดวงฤดี แก่นจันทร์
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยอ วัดดงยอ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๑๑

เด็กชายธนชัย เบียนสาย
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยอ วัดดงยอ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๑๒

เด็กชายธนากร ไชยมาตย์
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยอ วัดดงยอ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๑๓

เด็กชายธราเทพ พลสุวรรณ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยอ วัดดงยอ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๑๔

เด็กชายนันธวัช หนูมัน

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยอ วัดดงยอ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๑๕

เด็กชายประวิทย์ วงค์ตา

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยอ วัดดงยอ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๑๖

เด็กชายภมร วงค์แสงคำ
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยอ วัดดงยอ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๑๗

เด็กหญิงวรฤทัย จงอยู่กลาง
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยอ วัดดงยอ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๑๘

เด็กชายวรวิช เกิดเอนก
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยอ วัดดงยอ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๑๙

เด็กหญิงวิภาดา เกวิรัตน์
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยอ วัดดงยอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๗๘ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๒๐

เด็กหญิงศิริพร แสนฝน
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยอ วัดดงยอ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๒๑

เด็กชายสมควร วงค์แสงคำ
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยอ วัดดงยอ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๒๒

เด็กชายสสิธร พวงเงิน
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยอ วัดดงยอ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๒๓

เด็กชายอนุชา สารณีย์
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยอ วัดดงยอ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๒๔

เด็กชายอนุชา เทวะประกาย
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยอ วัดดงยอ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๒๕

เด็กชายอมรศักดิ

์

สายปอง
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยอ วัดดงยอ  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๒๖

เด็กหญิงอารีรัตน์ ปุม
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงก้อม

วัดปาโนนนำคำทรงธรรม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๒๗

เด็กหญิงกมลรัตน์ ประเสริฐสังข์
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงก้อม

วัดปาโนนนำคำทรงธรรม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๒๘

เด็กชายไกรวิชญ์ หูมแพง
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงก้อม

วัดปาโนนนำคำทรงธรรม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๒๙

เด็กหญิงกัลย์ดารัตร์ แสนสุข
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๓๐

เด็กหญิงจิตรลดา เสนคะ
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๓๑

เด็กชายดำรงสิทธิ

์

แสนคะ
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๓๒

เด็กชายตติพัฒน์ หูมแพง
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๓๓

เด็กหญิงพิกุลทอง มองบุญ
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๓๔

เด็กหญิงภัทราภรณ์ หูมแพง
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๓๕

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

หลาบโสภา
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๓๖

เด็กหญิงอัญญารัตน์ ซามาตร

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๓๗

เด็กหญิงเจนจิรา ภูฬาพัฒน์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๓๘

เด็กหญิงเทียนทอง แสนเขือน

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๓๙

เด็กหญิงกัลยารัตน์ แสนคำ
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๔๐

เด็กหญิงณิชาภัทร์ วดีศิริศักดิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๔๑

เด็กหญิงทิพย์สุดา นาติโน
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๔๒

เด็กหญิงธิดา นามพลแสน

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๔๓

เด็กหญิงพรชิตา นิลนันท์
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๔๔

เด็กหญิงพิมนภา จันทรเสนา

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๔๕

เด็กหญิงพีรยา วงศีลา
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๔๖

เด็กหญิงสุพรรษา อินาลา
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๔๗

เด็กหญิงอาทิตยา ทองสอย
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๔๘

เด็กหญิงอาภาศิริ จายไธสง
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๔๙

เด็กหญิงเนตรสกาว หูมแพง
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๕๐

เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ แสนเขือน

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๕๑

เด็กหญิงเพ็ญรดา หูมแพง
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๕๒

เด็กหญิงกมลวรรณ กุลละ

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๕๓

เด็กชายกฤษณรักษ์ เมาลี
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๕๔

เด็กชายกิตติพัฒน์ สิงห์เงา
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๗๙ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๕๕

เด็กหญิงจิดาภา ทองยอด
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๕๖

เด็กชายจิรายุ ศรีสมุทร
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๕๗

เด็กหญิงชลิตา พิบูลย์
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๕๘

เด็กหญิงดุสิตา มีทองแสน
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๕๙

เด็กชายธนพงศ์ ขวัญเพชร
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๖๐

เด็กชายธนภัทร ประสานศักดิ

์

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๖๑

เด็กชายธนภูมิ ชัยชนะ
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๖๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ คำปุม
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๖๓

เด็กชายธีรภัทร์ แสงวงค์
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๖๔

เด็กชายนรากร แสงสว่าง
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๖๕

เด็กชายภัคพล พรมน้อย
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๖๖

เด็กชายภานุพันธ์ จันอบ

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๖๗

เด็กชายภานุวัตร จันอบ

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๖๘

เด็กชายวงศธร แสงลับ
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๖๙

เด็กชายวชิรวิชญ์ เจริญวุฒิพัฒน์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๗๐

เด็กหญิงวราภรณ์ อุรัง
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๗๑

เด็กชายวิรุฬห์ คำมา
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๗๒

เด็กหญิงสุพรรษา นำทาน
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๗๓

เด็กชายเอกนัยน์ ไชยปญญา

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๗๔

เด็กหญิงเอมมิกา เชือคำเพ็ง

้

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๗๕

เด็กชายเอือการย์

้

ปราณีนิตย์
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๗๖

เด็กหญิงกานต์ธิดา แก้วสุภา
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๗๗

เด็กชายกิตติพงศ์ เขือนขันธ์

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๗๘

เด็กหญิงจิรัชญา สิงห์เงา
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๗๙

เด็กหญิงจุฑามาศ ทองมา
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๘๐

เด็กชายชนานันท์ น้อยนันตะ
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๘๑

เด็กหญิงชลธิชา ปรานกระโทก
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๘๒

เด็กหญิงชลธิชา แพงจันทร์
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๘๓

เด็กชายชาญชัย แสนฝน
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๘๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ปกเขตานัง
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๘๕

เด็กชายณัฐวุฒิ เตียนศรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๘๖

เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วดวงดี
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๘๗

เด็กชายธนวัฒน์ สีสวัสดิ

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๘๘

เด็กชายธนาดุลย์ คุสนัน

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๘๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ สุจจริต
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๘๐ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๙๐

เด็กชายนฤพล เทวะประกาย
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๙๑

เด็กชายนฤเบศ เทวะประกาย
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๙๒

เด็กหญิงนิภารัตน์ แซ่ลี

้

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๙๓

เด็กหญิงบุษรา เบียนสาย

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๙๔

เด็กชายปฏิวัติ จงเทพ
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๙๕

เด็กหญิงปนัชดา ช้อนบุตร
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๙๖

เด็กหญิงปริยดา ทองข่าย
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๙๗

เด็กหญิงพรชิตา บริบูรณ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๙๘

เด็กหญิงพัชราภรณ์ แซ่ลี

้

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๗๙๙

เด็กชายพิสิทธิ

์

บันหาร
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๐๐

เด็กหญิงพิไลวรรรณ ศรีรงค์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๐๑

เด็กหญิงภูษิตา แก่นจวง
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๐๒

เด็กหญิงสร้อยฟา ชนะเคน

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๐๓

เด็กชายสันติภาพ น้อยทรง
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๐๔

เด็กหญิงสายฝน บัวเงิน
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๐๕

เด็กหญิงอภัสรา แก่นจวง
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๐๖

เด็กหญิงอัมราภรณ์ เทพา
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๐๗

เด็กชายเกียรติกวี ศรีโสภา
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๐๘

เด็กชายเมธี สุริยะ
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๐๙

เด็กชายไกรแก้ว เทวประกาย
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๑๐

เด็กหญิงกมลชนก สุวรรณ์บล
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๑๑

เด็กหญิงขนิษฐา ชุ่มใหม่
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๑๒

เด็กหญิงขวัญข้าว แมดจ่อง
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๑๓

เด็กหญิงชลธิมาศ ศรีมะณีรัตน์
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๑๔

เด็กชายณัฐวุฒิ อินทร์มี
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๑๕

เด็กชายธนกฤต สามานิตย์
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๑๖

เด็กชายธนพล สุวรรณ์บล
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๑๗

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ มาลา
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๑๘

เด็กหญิงธัญญารัตน์ สามานิตย์
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๑๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ จันทะคุณ
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๒๐

เด็กหญิงนพนภา อินดู
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๒๑

เด็กหญิงนภัสสร นันชนะ
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๒๒

เด็กหญิงนภาพร บัวเงิน
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๒๓

เด็กหญิงนรีกานต์ ทองเภาว์
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๒๔

เด็กหญิงปฐมาวรรณ จันทร์เรือง
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๘๑ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๒๕

เด็กหญิงปญาภรณ์ บัวจัตุรัส
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๒๖

เด็กชายปยวิทย์ ศักดิแสน

์

๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๒๗

เด็กชายปยะ คำผาลา
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๒๘

เด็กชายปยะราช อินจำปา
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๒๙

เด็กหญิงพรรณภิษา นำทาน
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๓๐

เด็กหญิงพัฒตาภรณ์ น้อยนันตะ
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๓๑

เด็กชายมินทดา ศรีสวัสดิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๓๒

นางสาวรัตนาภรณ์ มุลเมือง
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๓๓

เด็กหญิงสิริยากร ใจยศ
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๓๔

เด็กหญิงสุภารัตน์ โพธิแสง

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๓๕

เด็กหญิงสุริสา ยิมประคอง

้

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๓๖

เด็กชายสุเมธ สุทันต์
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๓๗

เด็กชายอนุชิต สารีบุตร
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๓๘

นายจักรพรรดิ

์

เมาลี
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๓๙

เด็กชายธนกร บริบูรณ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๔๐

นายธนดล บริบูรณ์
๐๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๔๑

เด็กหญิงธัญนาฎ สามานิตย์
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๔๒

นายนลธวัช ผาสุข
๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๔๓

เด็กชายปยะวัตร โจมแพง
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๔๔

เด็กชายพลธวัตน์ คำปุม
๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๔๕

เด็กหญิงวิภาวดี พลเชียงขวาง
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๔๖

เด็กหญิงศิริพร ใจยะเส็ด
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๔๗

เด็กหญิงอริศรา สุปญญา
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๔๘

นายกิตติชัย หลงมา
๑๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๔๙

นางสาวจรีรัตน์ โสมหา
๐๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๕๐

นางสาวปาริฉัตร เมามีจันทร์
๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๕๑

นางสาวพรสุดา คำกรลือชา
๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๕๒

นางสาวพลอยไพรลิน
มีนุช

๒๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๕๓

นางสาวอาทิตยา พันชตะ
๑๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๕๔

นางสาวอินธิฌา ครึก
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๕๕

นายเตวิช พันชะตะ
๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๕๖

นางสาวเหมือนฝน หนูผาบ
๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๕๗

นางสาวชลิตา เทวะประกาย
๑๓/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๕๘

นายณัฐพล สำรองพันธ์
๑๓/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๕๙

นายธนนชัย ติเล

๒๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๘๒ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๖๐

นายธัญเทพ สุขศรี
๐๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๖๑

นางสาวปาริชาต รินทะจะกะ
๒๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๖๒

นางสาวภัทจิรา พรมน้อนย
๑๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๖๓

นายศุภนัฐ พลชา
๐๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๖๔

นายอรรควุฒิ มูลเฌอร์
๑๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๖๕

เด็กหญิงกนกวรรณ บันหาร
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๖๖

เด็กหญิงกัลย์สุดา ต้นสูง
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๖๗

เด็กหญิงกิติญาภรณ์ มังสี
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๖๘

เด็กหญิงกิริยา ยีสุ่น

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๖๙

เด็กหญิงชลดา ศรีเจริญ
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๗๐

เด็กหญิงณภัทร มณีโชติ
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๗๑

เด็กหญิงณัฐณิชา เมาลี
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๗๒

เด็กชายธรรมรัตน์ คำยัง
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๗๓

เด็กชายนนทกร ชนชนะกุล
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๗๔

เด็กหญิงบุษกร บริบูรณ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๗๕

เด็กชายปณณทัต พลอาสา
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๗๖

เด็กหญิงพิมชนก ชูชีพ
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๗๗

เด็กชายพีรพัฒน์ โพธิกะ
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๗๘

เด็กชายรัชชานนท์ ไชยปญญา
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๗๙

เด็กชายลี เคน
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๘๐

เด็กหญิงวันวิสา ราชบุตร
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๘๑

เด็กหญิงวิภาพรรณ บรรหาร
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๘๒

เด็กชายวีรวัฒน์ สุขวัฒนา
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๘๓

เด็กหญิงศรุตา สิงหะ
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๘๔

เด็กหญิงสิริกร พรประทาน

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๘๕

เด็กชายเดชนริน บุรวงค์
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๘๖

เด็กชายไวกูณฐ์ เจริญวุฒิพัฒน์
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๘๗

เด็กหญิงกชกร แสงสว่าง

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๘๘

เด็กหญิงฐิติมา อินจำปา
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๘๙

เด็กชายณัฐพล คำด่อน
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๙๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ไชยมาตย์
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๙๑

เด็กชายธนทัต บริบูรณ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๙๒

เด็กหญิงนำฝน ศรีรงค์
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๙๓

เด็กหญิงประภัสสร ทองออน
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๙๔

เด็กหญิงพุทธพร กุลนะ
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๘๓ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๙๕

เด็กชายฤทธิเกียรติ มูลเมือง
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๙๖

เด็กชายวัชรพล สามานิตย์
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๙๗

เด็กหญิงวิภาวดี น้อยแก้ว
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๙๘

เด็กหญิงวิลาสินี ลุนลา
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๘๙๙

เด็กชายเอกพล คำเถือน

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๐๐

เด็กหญิงกชกร ดอนจันทึก
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร วัดศรีสุมังค์  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๐๑

เด็กชายจุฑาธิป ภิรมย์ภู่
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร วัดศรีสุมังค์  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๐๒

เด็กชายชัชวาล แก้วเนตร
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร วัดศรีสุมังค์  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๐๓

เด็กชายณัฐวุฒิ สุพร
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร วัดศรีสุมังค์  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๐๔

เด็กหญิงณิชากร เกวิรัตน์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร วัดศรีสุมังค์  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๐๕

เด็กชายวรากร คำละมูล
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร วัดศรีสุมังค์  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๐๖

เด็กหญิงณิชนันท์ โพธิโน
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร วัดศรีสุมังค์  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๐๗

เด็กชายพัทรพล ใจงาม
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร วัดศรีสุมังค์  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๐๘

เด็กชายภาคิน ดีบุตร
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร วัดศรีสุมังค์  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๐๙

เด็กหญิงวันวิสา จงกลาง
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร วัดศรีสุมังค์  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๑๐

เด็กหญิงประภัสสร แสงสุวรรณ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า วัดหนองหญ้าม้า  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๑๑

เด็กหญิงปริชาติ รามฤทธิ

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า วัดหนองหญ้าม้า  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๑๒

เด็กหญิงปวีณา ตุปนนา
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า วัดหนองหญ้าม้า  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๑๓

เด็กชายภานุวัฒน์ โลสันตา
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า วัดหนองหญ้าม้า  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๑๔

เด็กชายวัชรพล เพียวงค์
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า วัดหนองหญ้าม้า  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๑๕

เด็กชายเจตนิพัทธ์ ปูมะรัตน์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า วัดหนองหญ้าม้า  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๑๖

เด็กหญิงเวียงพิง แดนดี
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า วัดหนองหญ้าม้า  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๑๗

เด็กหญิงกชกร สอนไชยา
๒๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)

วัดโคกสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๑๘

นายกรภัทร์ ศรีสวัสดิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๓๙ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)

วัดโคกสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๑๙

เด็กหญิงขวัญเรือน สมเภา
๒๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)

วัดโคกสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๒๐

เด็กชายชญานิน สุทัน
๐๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)

วัดโคกสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๒๑

เด็กชายพงศ์กรณ์ คำกรฤาชา
๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)

วัดโคกสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๒๒

เด็กชายพงษ์ศธร ศรีสมวงษ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)

วัดโคกสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๒๓

เด็กหญิงภัทราพร หอมพรมมา
๓๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)

วัดโคกสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๒๔

เด็กชายภานุวิชญ์ ศรีสุมัง
๐๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)

วัดโคกสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๒๕

เด็กหญิงวราพร บุสดี
๒๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)

วัดโคกสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๒๖

เด็กชายวัชรพล สุพรมมา

๑๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)

วัดโคกสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๒๗

เด็กชายศรานนท์ วงนาแพง
๐๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)

วัดโคกสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๒๘

เด็กชายสิทธิชัย สุตะโท
๒๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)

วัดโคกสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๒๙

เด็กชายอติกานต์ ผันอากาศ
๑๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)

วัดโคกสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๘๔ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๓๐

เด็กชายอานัส บุญเรือง
๐๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)

วัดโคกสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๓๑

เด็กหญิงเกวลิน เสนารัตน์
๑๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)

วัดโคกสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๓๒

เด็กหญิงชญาดา สายจำเริญ
๑๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)

วัดโคกสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๓๓

เด็กชายกิตติพันธ์ วงษ์สาขา

๒๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)

วัดโคกสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๓๔

เด็กหญิงฐิดาภา ทองอ่อน
๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)

วัดโคกสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๓๕

เด็กชายธีรเดช ศรีขว่าง
๑๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)

วัดโคกสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๓๖

เด็กชายอนุชิต ถาวรพงษ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)

วัดโคกสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๓๗

เด็กหญิงอริสา สาระสิทธิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)

วัดโคกสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๓๘

เด็กหญิงอารียา นิลดำ
๑๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)

วัดโคกสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๓๙

เด็กหญิงจิระนันท์ โพธิน

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๔๐

เด็กหญิงชนิสรา นิยม
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๔๑

เด็กหญิงชลลดา พ่อเพียโคตร
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๔๒

เด็กหญิงชลิตา ม้าวแก้ว
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๔๓

เด็กหญิงณัฐธิดา อาสนะ
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๔๔

เด็กหญิงณัฐธิดา แสงสว่าง
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๔๕

เด็กชายธีระศักดิ

์

รินทะจะกะ
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๔๖

เด็กชายปยวัช ลาริมาตย์
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๔๗

เด็กหญิงพัณณิตา ชัยชนะ
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๔๘

เด็กชายพีรวิชญ์ เพ็งลาย

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๔๙

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ศรีสมุทร
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๕๐

เด็กชายภูริณัฐ ชาศรี
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๕๑

เด็กหญิงวรกาญจน์ สราวุธจิรพงศ์
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๕๒

เด็กชายวัชรพล รินทะจะกะ

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๕๓

เด็กหญิงศรัณย์รัตน์ ขันสำรอง
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๕๔

เด็กหญิงศิรินทร ชาสอน
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๕๕

เด็กหญิงศิรินภา นวนสดี
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๕๖

เด็กชายสุไพรวัน จันทร์แดง
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๕๗

เด็กชายอธิพัฒน์ ศรีมณีรัตน์
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๕๘

เด็กหญิงอัญญรัตน์ นามดี
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๕๙

เด็กหญิงชญาดา วงษ์ราศรี
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๖๐

เด็กชายวรากร ธงยศ
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๖๑

เด็กชายอภิรักษ์ สุขขะ
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๖๒

เด็กหญิงพิมพ์วิภา เปนมงคล
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๖๓

เด็กหญิงศิริณัฐยากร ดีมี
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๖๔

เด็กหญิงสิตา โสตะวงค์
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๘๕ / ๓๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๖๕

เด็กชายอนุชา พลนอก
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๖๖

เด็กชายเจดี จิตติ
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๖๗

เด็กชายชนพงศ์ พรหมมา
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๖๘

เด็กชายชัยชนะ ไชยวงษ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๖๙

เด็กหญิงชาลิสา ทองไม
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๗๐

เด็กหญิงช่อแก้ว ศรีมณีรัตน์
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๗๑

เด็กชายนวพัฒน์ แสงสว่าง
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๗๒

เด็กหญิงนิลดา ศรีมณีรัตน์
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๗๓

เด็กชายบุญญวัต ศรีธรสุทธิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๗๔

เด็กชายพัทธพล ไชยปญญา
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๗๕

เด็กหญิงพิมพ์ผกา อุสันสา
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๗๖

เด็กชายภานุวัฒน์ ตุปนนา
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๗๗

เด็กชายภูริพัตร์ หงษ์สมดี
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๗๘

เด็กชายศุภักษร พูลสวัสดิ

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๗๙

เด็กหญิงสุทธิดา พันชตะ
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๘๐
เด็กชายกฤษณลักษณ์

ศรีจันทร์
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๘๑

เด็กหญิงกุลธิดา ไชยะวงษ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๘๒

เด็กหญิงจิราภรณ์ เวฬุนาธร
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๘๓

เด็กชายฐานันดร นนทรา
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๘๔

เด็กหญิงมินตรา เอียรอด
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๘๕

เด็กหญิงมุกธิดา หาญนอก
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๘๖

เด็กหญิงวราพร แสงปาก

๒๘/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๘๗

เด็กชายศุภวัฒน์ นาคพินิจ
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๘๘

เด็กชายสุทิน ใชยงค์
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๘๙

เด็กชายจิรายุ พุทธิกรณ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๙๐

เด็กชายตะวัน โสภาวะนัส
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๙๑

เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ อ่อนอินทร์
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๙๒

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

วรโยธา
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๙๓

นายสุธน อิมหิรัญ

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๙๔

นายอรรถกร ภิบาล
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๙๕

นายกิตติศักดิ

์

โลเชียงสาย
๑๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๙๖

นางสาวกุลริศรา คำผาย
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๙๗

นางสาวจิราภรณ์ พระภูมิ
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๙๘

นางสาววริศรา พูลสวัสดิ

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๔๕๙/๐๒๙๙๙

นายสมิทธ์ จันทนนท์
๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๘๖ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๐๐

เด็กชายกิติพงษ์ พรมจักร์
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างแห่ วัดหนองสะโน  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๐๑

เด็กหญิงกุลภรณ์ จันนำ
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างแห่ วัดหนองสะโน  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๐๒

เด็กหญิงจิราพร นราพันธ์
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างแห่ วัดหนองสะโน  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๐๓

เด็กหญิงญาตาวี เหมสุรินทร์ตรา
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างแห่ วัดหนองสะโน  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๐๔

นายกนก ไชยสุริยงค์
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๐๕

เด็กหญิงกนกพร ปดทาบาล
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๐๖

เด็กหญิงกนกวรรณ คนหมัน

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๐๗

เด็กหญิงกนกอร พุทธา
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๐๘

เด็กหญิงกนิษฐา วงค์ตาผา
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๐๙

เด็กหญิงกฤกติมา ทรงแก้ว
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๑๐

เด็กหญิงกัญญารัตน์ กงสะเด็น
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๑๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ มงคลสุภา
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๑๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ รัตนวิลัย
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๑๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เสวิสิทธิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๑๔

เด็กหญิงกัญภัคญา ปองขวา
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๑๕

เด็กหญิงกัลยาพร คำมุงคุณ
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๑๖

เด็กหญิงกิตติมา เมืองสุวรรณ
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๑๗

เด็กหญิงกุหลาบ แวงชัยภูมิ
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๑๘

เด็กชายขวัญนาค มูลทอง
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๑๙

เด็กชายคมเพชร พลมาตย์
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๒๐

เด็กชายคเชนทร์ แซ่ตัน

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๒๑

เด็กชายจักรินณุพงค์ คุปต์อารยกุล
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๒๒

เด็กหญิงจิรวรรณ เภาคำ
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๒๓

เด็กชายจิรศักดิ

์

นิวงษา

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๒๔

เด็กหญิงจิระนันท์ ว่องไว
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๒๕

เด็กชายจิรายุทธ กุลสุทธิ

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๒๖

เด็กชายจุฑาภัทร เทียมปาก
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๒๗

เด็กชายชนะชัย กัญญารัตน์
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๒๘

เด็กหญิงชนิตา พรมเคน
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๒๙

เด็กหญิงชบา พ่อกว้าง
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๓๐

เด็กหญิงชลญา ฉ่ากระโทก
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๓๑

เด็กหญิงชลธิดา คำมุงคุณ
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๓๒

เด็กชายชัยรัตน์ จันคามิ
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๓๓

เด็กหญิงชุติมา อุ่นชัย
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๓๔

เด็กหญิงช่อชมพู สุทธิสาร
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๘๗ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๓๕

เด็กหญิงช่อผกา ช่วยสมพงค์
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๓๖

เด็กหญิงญาณภา ปททุม
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๓๗

เด็กหญิงญาณาธิป สุนโท
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๓๘

เด็กชายณภัทร กองแก้ว
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๓๙

เด็กหญิงณัฐทิดา พ่อโพธิ

์

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๔๐

เด็กหญิงณัฐธิดา สุภาวัน
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๔๑

เด็กชายณัฐพล แสงสุวรรณ
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๔๒

เด็กชายดำรงค์ ทาคำวงษ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๔๓

เด็กหญิงทักศินา น่านโพธิศรี

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๔๔

เด็กชายธรรมรักษ์ คำมุงคุณ
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๔๕

เด็กหญิงธัญนิกา โอวัง
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๔๖

เด็กหญิงธันวษา คำมุงคุณ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๔๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ คำมุงคุณ
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๔๘

เด็กชายธินกร ตุ้มอ่อน
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๔๙

เด็กชายธีระศักดิ

์

แสงสุวรรณ
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๕๐

เด็กชายธีรเดช คำพุก
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๕๑

เด็กชายนครินทร์ ตุ้มอ่อน
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๕๒

เด็กชายนลธวัช จันทร์เติม
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๕๓

เด็กชายนวพล แสวงชัย
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๕๔

เด็กหญิงนวภรณ์ คำมุงคุณ
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๕๕

เด็กชายนวัตรชัย ระทะนาม
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๕๖

เด็กชายนัฐวุธ สีม่วง
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๕๗

เด็กชายนิติพน คนหมัน

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๕๘

เด็กหญิงนิพาพรรณ ราชวัตร
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๕๙

เด็กหญิงนำฝน กองเมือง
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๖๐

เด็กชายบัญญัติ แสงสุวรรณ์
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๖๑

เด็กหญิงปทุมมา แสงสุวรรณ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๖๒

เด็กชายปรีชา โคตรชัย
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๖๓

เด็กหญิงปะนิดา ผุยผล
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๖๔

เด็กหญิงปาริชาติ ผาทอง
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๖๕

เด็กหญิงปาริชาติ ราชวัตร
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๖๖

เด็กหญิงปยดา วงษ์จันทา
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๖๗

เด็กหญิงผลับผลึง โพธิวรรณ
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๖๘

เด็กหญิงผ่องนภา สุรา
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๖๙

เด็กชายพงศ์พนา ชูศรีโฉม
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๘๘ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๗๐

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

ตะวังทัน
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๗๑

เด็กชายพรชัย ตะวังทัน

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๗๒

เด็กหญิงพรนภา คำมุงคุณ
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๗๓

เด็กหญิงพัชราภรณ์ แสงสุวรรณ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๗๔

เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ พิมพ์ผกา
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๗๕

เด็กหญิงพิยดา มณีฉาย
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๗๖

เด็กชายภัทธนพล แก่นจันทร์
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๗๗

เด็กหญิงภัทรสุดา มิทานนท์
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๗๘

เด็กชายภาสวร คำพิมพ์
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๗๙

เด็กชายภูธเนตร ทองอ้ม
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๘๐

เด็กหญิงมาริสา คำมุงคุณ
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๘๑

เด็กหญิงมินตรา วงค์กะโซ่
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๘๒

เด็กหญิงรัชดาพร กงสะเด็น
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๘๓

เด็กหญิงรัตนา บรรจง
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๘๔

เด็กหญิงวรรณนิสา ตะวังทัน
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๘๕

เด็กหญิงวรวลัญธ์ ผายม

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๘๖

เด็กหญิงวรัญญา นวนบุรี
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๘๗

เด็กหญิงวรัญญา อุ่นชัย
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๘๘

เด็กหญิงวริศรา โอวัง
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๘๙

เด็กหญิงวิพารัตน์ ตะวังทัน
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๙๐

เด็กหญิงวิมลสิริ ดีพุ่ม

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๙๑

เด็กชายวีระศักดิ

์

สุโพเนิน
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๙๒

เด็กหญิงศศิญา บ้งชมโพธิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๙๓

เด็กหญิงศศิวิมล คำมุงคุณ
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๙๔

เด็กหญิงศศิวิมล จุลทอง
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๙๕

เด็กหญิงศิรภัสสร ลุนวงค์
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๙๖

เด็กหญิงศิรินภา ไชยราช

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๙๗

เด็กหญิงศิริพร แสงสุวรรณ
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๙๘

เด็กหญิงศุภรักษ์ พลมาตย์
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๐๙๙

เด็กชายสันติภาพ พิณราช
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๐๐

เด็กชายสิทธิชัย ตะวังทัน
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๐๑

เด็กหญิงสุจิตรา ตะวังทัน

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๐๒

เด็กหญิงสุจิตราภรณ์ บุปผาชาติ
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๐๓

เด็กหญิงสุณัชชญา สุนโท
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๐๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ จันทาคีรี
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๘๙ / ๓๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๐๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ ธนอุตร
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๐๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ หูตาไช
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๐๗

เด็กหญิงสุธินี แก้วเคน
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๐๘

เด็กหญิงสุพรรษา ธนะจวง
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๐๙

เด็กหญิงสุพัธตรา ผิวผลเขียว
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๑๐

เด็กหญิงสุภาพร ว่องไว

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๑๑

เด็กหญิงสุภาวรรณ ไชยพันธ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๑๒

เด็กชายสุรพล คำมุงคุณ
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๑๓

เด็กชายสุรศักดิ

์

สาธุชาติ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๑๔

เด็กหญิงสุลีทรัพย์ ตุ้มอ่อน
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๑๕

เด็กหญิงสุวิสา กาเผือก
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๑๖

เด็กชายอครโยธิน คำหาญ
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๑๗

เด็กชายองครักษ์ สุผาวัน
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๑๘

เด็กชายองอาจ แสงสุวรรณ
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๑๙

เด็กชายอดิศักดิ

์

สุผาวัน
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๒๐

เด็กชายอภิวัฒน์ สุผาวัน
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๒๑

เด็กหญิงอมิตา รูปงาม
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๒๒

เด็กหญิงอรนิกา ตะวังทัน

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๒๓

เด็กหญิงอรอนงค์ คำมุงคุณ
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๒๔

เด็กหญิงอรัญญา บุญพา
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๒๕

เด็กหญิงอริชา จันทชมภู
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๒๖

เด็กหญิงอลิษา ซ้ายซา
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๒๗

เด็กชายอัครเดช สังฆ์ทิพย์
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๒๘

เด็กหญิงอังคณา แสงสุวรรณ
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๒๙

เด็กชายอิทธิกร รักคำมูล
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๓๐

เด็กหญิงอินธิรา แสงสุวรรณ
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๓๑

เด็กชายอิสระ ตะวังทัน
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๓๒

เด็กหญิงเกษริน สีลาลิต
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๓๓

เด็กชายเจนณรงค์ จงแต่งกลาง
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๓๔

เด็กหญิงเพชรดา ล้วนรอด
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๓๕

เด็กหญิงเมษา ปูกระสิงห์
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๓๖

เด็กชายเรวัต กระโจม
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๓๗

เด็กหญิงเสาวรส ตะวังทัน
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๓๘

เด็กหญิงแพรวรุ่ง โสมศรี
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๓๙

เด็กชายไกรสิทธิ นวลงาม
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๙๐ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๔๐

เด็กหญิงไพลิน แสงสุวรรณ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๔๑

เด็กชายณัฐพงษ์ ทินโน
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๔๒

เด็กชายณัฐพล อุ่นชัย
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๔๓

เด็กหญิงนำหนึง

่

แสงสุวรรณ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๔๔

เด็กชายยุทธนากร คำมุงคุณ

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๔๕

เด็กชายรัฐวุฒิ ละออ
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๔๖

เด็กหญิงลดาภรณ์ โคตรวงศ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๔๗

เด็กหญิงวราภรณ์ พ่อโพธิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๔๘

เด็กชายศตวรรษ คำใบศรี
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๔๙

เด็กหญิงศิริรัตน์ คำมุงคุณ
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๕๐

เด็กหญิงสุพรรณี คำมุงคุณ
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๕๑

เด็กชายอภินันท์ บุญครอง
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๕๒

เด็กชายอภิเชษฐ์ บุญศรีภัทรธนา
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๕๓

เด็กหญิงอารียา แสงศาลา
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๕๔

เด็กหญิงอัฉรียา โคโขโล
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๕๕

นางสาวจันทิมา แสงสุวรรณ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๕๖

นางสาวณัฐธิดา แสงสอดซง
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๕๗

นางสาวณิชาภัทร โสภาวรรณ
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๕๘

นางสาวนิรมล บุตรศรี
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๕๙

นางสาวพัชราพร วงษาศิลชัย

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๖๐

เด็กหญิงสายชล รูปสะอาด
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๖๑

เด็กหญิงกนกวรรณ อุคำ
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๖๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สิงห์ทอง
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๖๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทิพย์มนต์
๑๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๖๔

เด็กชายก้องภพ พรหมอินทร์
๒๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๖๕

เด็กหญิงจลิตา เนตวงษ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๖๖

เด็กหญิงจามจุรี ไชยโย
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๖๗

เด็กหญิงจุฬารัตน์ ราชวงษ์
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๖๘

เด็กชายณัฐภัทร พรหมวงษา
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๖๙

เด็กชายธนารักษ์ เพิมพงศ์ไพบูลย์

่

๑๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๗๐

เด็กชายปรากรณ์ อ้วนโสดา

๒๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๗๑

เด็กชายพิชญะ อุทุมพร
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๗๒

เด็กชายภานุวัฒน์ จุลทอง
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๗๓

เด็กหญิงมัณฑิตา แก้วกันยา
๒๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๗๔

เด็กชายระพีพัฒน์ คำมุงคุณ
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๙๑ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๗๕

เด็กชายวรวิช กุมลา
๑๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๗๖

เด็กหญิงอรัชพร คำพุก
๐๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๗๗

เด็กหญิงจีณัฐฌา ปะสีระเตนัง
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๗๘

เด็กชายชยังกูร แววโคกสูง

๑๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๗๙

เด็กหญิงณัฐณิชา อรรคศรีวร
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๘๐

เด็กชายวรเมธ จันเพ็ง
๒๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๘๑

เด็กชายอรรถพร คำทา
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๘๒

เด็กชายพีระภัทร ระถาวนิชย์
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๘๓

เด็กชายธีร์เดช อ้วนโสดา
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๘๔

เด็กชายปริพัตร์ คนหมัน

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๘๕

เด็กชายพูนสวัสดิ

์

พลายหาญ
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๘๖

เด็กหญิงกมลชนก อุคำ
๒๔/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๘๗

เด็กชายจักรพงศ์ หอมสมบัติ
๑๒/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๘๘

นางกุลภัสสร์ ตงศิริ

๑๕/๑๑/๒๕๑๖ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๘๙

นางขวัญจิตรา หนูนวล
๒๗/๓/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๙๐

นางสาวณีรนุจ ไข่ไพรวัน
๑/๑๒/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๙๑

นางนปภัช กฤตภัทร์ชูลาภ
๒๗/๐๓/๒๕๑๕ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๙๒

นายนิพล ศรีสร้อย
๒๓/๐๘/๒๕๓๖ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๙๓

นางสาวปญจพร สุวรรณมิตร ๒/๐๔/๒๕๒๐
โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๙๔

นายพนธกร พ่อลา
๒๙/๐๓/๒๕๓๖ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๙๕

นางสาวอัญชลี โฉมเฉลา
๒๘/๐๗/๒๕๒๘ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๙๖

นางอาริสา หยาดคำ
๑๐/๐๗/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๙๗

เด็กหญิงปนัดดา พ่อธานี
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๙๘

เด็กหญิงสิรินดา ลำทอง
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๑๙๙

เด็กหญิงจิระนันท์ แสงทวีป
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๐๐

เด็กชายธนารักษ์ พ่อศรียา
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๐๑

เด็กหญิงมัณฑริกา พ่อบาล
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๐๒

เด็กชายชาญณรงค์ รักษาพล
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๐๓

เด็กชายณัฐพงษ์ มิตยะโค
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๐๔

เด็กชายณัฐิวุฒิ ปูบุตรชา
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๐๕

เด็กชายธรรมรัตน์ โคตรพรม
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๐๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ วงศ์คะสุ่ม
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๐๗

เด็กชายวันชัย น้อยหว้า
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๐๘

เด็กหญิงอลิญา เมืองสุวรรณ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๐๙

เด็กชายเดชพล ปญญาพ่อ
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก วัดจอมแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๙๒ / ๓๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๑๐

เด็กชายมงคล ภูแข่งหมอก
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๑๑

เด็กชายราชวัตร ศิริบุญ
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๑๒

เด็กชายเพชรายุธ ศิริบุญ
๒๔/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๑๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

หนูพรม
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๑๔

เด็กชายทักษิณ พ่อศรียา
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๑๕

เด็กชายนันทวัฒน์ วงค์คะสุ่ม
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๑๖

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

พ่อศรียา
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุง (ฮินดูสมาช) วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๑๗

เด็กหญิงจตุรพร ต้นงอ
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง (ฮินดูสมาช) วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๑๘

เด็กหญิงจีรนุช พ่อหลอน
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุง (ฮินดูสมาช) วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๑๙

เด็กหญิงชญานิศ พ่อหลอน
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง (ฮินดูสมาช) วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๒๐

เด็กชายชาติกล้า วงคะสุ่ม
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง (ฮินดูสมาช) วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๒๑

เด็กหญิงญาดา อินทร์ติยะ

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง (ฮินดูสมาช) วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๒๒

เด็กหญิงนุจรีย์ หลวงราช
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง (ฮินดูสมาช) วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๒๓

เด็กหญิงมัชริวรรณ แสนกง
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุง (ฮินดูสมาช) วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๒๔

เด็กชายยุทธการ พ่อสียา
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง (ฮินดูสมาช) วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๒๕

เด็กหญิงสุธิมา ภาเรือง
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุง (ฮินดูสมาช) วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๒๖

เด็กชายอดิเทพ คำคนซือ

่

๑๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกุง (ฮินดูสมาช) วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๒๗

เด็กหญิงอุบลวรรณ พ่อศรียา
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง (ฮินดูสมาช) วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๒๘

เด็กหญิงธัญญาเรศ ทิพมล
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง (ฮินดูสมาช) วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๒๙
เด็กหญิงประดับเดือน

สาระบุตร
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง (ฮินดูสมาช) วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๓๐

เด็กชายรัตนะ พ่อศรียา
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง (ฮินดูสมาช) วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๓๑

เด็กหญิงวรรณิษา พ่อสียา
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง (ฮินดูสมาช) วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๓๒

เด็กชายวัชระพงศ์ วงศ์คะสุ่ม
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง (ฮินดูสมาช) วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๓๓

เด็กหญิงศุภรัตน์ ดุลชาติ
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง (ฮินดูสมาช) วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๓๔

เด็กชายอัมรินทร์ จาดสุวัน
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง (ฮินดูสมาช) วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๓๕

เด็กชายเจษฎา พ่อสียา
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง (ฮินดูสมาช) วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๓๖

เด็กชายเทพพิทักษ์ สัจญาณวรัตน์
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง (ฮินดูสมาช) วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๓๗

เด็กหญิงปยธิดา รัตนวิมาน
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง (ฮินดูสมาช) วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๓๘

เด็กชายยศพล พ่อสียา

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง (ฮินดูสมาช) วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๓๙

เด็กหญิงรัชณีกร พ่อสียา
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง (ฮินดูสมาช) วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๔๐

เด็กชายศิวราช เปไสล
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง (ฮินดูสมาช) วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๔๑

เด็กชายสิทธิชัย จันทหอม
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง (ฮินดูสมาช) วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๔๒

เด็กหญิงกุลณัฐ สุขฟอง
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๔๓

เด็กหญิงกุลนิษฐ์ พันรักษา
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๔๔

เด็กหญิงจิราพร เสตถา
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๙๓ / ๓๗๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๔๕

เด็กชายชัยวัฒน์ หยกสุริยันต์
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๔๖

เด็กหญิงณัชนก มาเถิด
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๔๗

เด็กชายณัชพล บุญอยู่
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๔๘

เด็กชายติณณภพ คำโสภา
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๔๙

เด็กชายธนกร มูลทราย
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๕๐

เด็กชายนพณัฐ คำโสภา
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๕๑

เด็กหญิงนริตา ลำสัน
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๕๒

เด็กหญิงนัฐติยากรณ์ แสนศรี
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๕๓

เด็กชายบุญมี ศรีซ้อน
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๕๔

เด็กชายปยะวิชญ์ บัวชุม
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๕๕

เด็กชายพีรวัส นามเกตุ
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๕๖

เด็กหญิงมนัสนันท์ แสนศรี
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๕๗

เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์ เชือมอญยาว

้

๑๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๕๘

เด็กชายวัชรภัณฑ์ ดลปดชา

๑๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๕๙

เด็กชายสงวนศักดิ

์

หาญลำยอง
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๖๐

เด็กหญิงสริรัตน์ เชือมอญยาว

้

๐๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๖๑

เด็กชายสิรดนัย พาซือ

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๖๒

เด็กชายอดิศักดิ

์

ทานศิล
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๖๓

เด็กหญิงกนกอร หาญชนะชัย

๒๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๖๔

เด็กชายชลสิทธิ

์

ง้าหมาด
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๖๕

เด็กชายชาคริต สุวรรณ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๖๖

เด็กหญิงช่อเทวี ทรงราษี
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๖๗

เด็กชายทรงพล น้อยเภา
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๖๘

เด็กชายธนา เชือตาโคตร

้

๒๒/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๖๙

เด็กชายธนาวุฒิ พันธ์ขาว

๑๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๗๐

เด็กหญิงนริชา สัทธานุ
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๗๑

เด็กหญิงนิตสุดา วงค์ษา
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๗๒

เด็กชายนิธิศ หลาบโพธิ

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๗๓

เด็กหญิงประไพพร แจ่มแจ้ง
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๗๔

เด็กชายพรพิพัฒน์ หลานเศษฐา
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๗๕

เด็กชายพัทรพงษ์ ผุยเตชะ
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๗๖

เด็กชายภูริพัตร แสนศรี
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๗๗

เด็กชายยศติศักดิ

์

เชือตากวัก

้

๑๗/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๗๘

เด็กชายรัชชานนท์ ไกยะฝาย
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๗๙

เด็กชายวัชระพงษ์ เชือตาหมืน

้ ่

๑๘/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๙๔ / ๓๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๘๐

เด็กชายวุฒิพร ไกยะฝาย
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๘๑

เด็กชายศิริพงษ์ วรรณสุทธิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๘๒

เด็กชายสุธนาย สูญราช

๒๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๘๓

เด็กหญิงสใบแพร พรหมพินิจ
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๘๔

เด็กชายอนุสรณ์ กุลศรี
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๘๕

เด็กชายอภินัน คำมงคล
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๘๖

เด็กหญิงอลิสา วงศ์ศรีชา
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๘๗

เด็กหญิงอินทิรา บริหาร
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๘๘

เด็กชายเอกรินทร์ อวนวัง
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๘๙

เด็กชายทนงค์ชัย มาลา
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๙๐

เด็กชายนครินทร์ แสนศรี
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๙๑

เด็กชายนรากร บุญก้อน
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๙๒

เด็กชายภัคพงศ์ บูรณะ
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๙๓

เด็กชายภานุวัฒน์ เชือตาหมืน

้ ่

๑๒/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๙๔

เด็กชายศิริศักดิ

์

สาบคำ

๒๗/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๙๕

เด็กชายอนุชิต คำมาตย์
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๙๖

เด็กชายญาณวุฒิ นามเกตุ
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๙๗

เด็กชายทศทิตย์ ครุธบิน
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๙๘

เด็กชายทิวากร พันธ์ขาว
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๒๙๙

เด็กชายธีรภัทร์ ธรรมคำ

๓๑/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๐๐

เด็กชายนัลทชาติ เชือขาวพิม

้

๑๗/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๐๑

เด็กหญิงประชัญญา ปุมเปา
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๐๒

เด็กชายพีระพันธุ์ ไกยะฝาย
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๐๓

เด็กชายมินธาดา อาสาพ่อ
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๐๔

เด็กหญิงรัญญา สุจริต
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๐๕

เด็กชายวรพจน์ โสระธิวา
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๐๖

เด็กหญิงกนกวรรณ ลาภทวี
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๐๗

เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ ทองขาว
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๐๘

เด็กหญิงกฤษติกานต์ ยุบลมาตร
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๐๙

เด็กหญิงกัลปงหา วาป
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๑๐

เด็กหญิงกัลยานิษฐ์ ศรีวริสาร
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๑๑
เด็กหญิงกาญจนลักษณ์

แช่มช้อย
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๑๒

เด็กชายกิตติกร ต้นวีระวงค์
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๑๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เสนาช่วย
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๑๔

เด็กชายกีรติ ศรีราช

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๙๕ / ๓๗๓

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๑๕

เด็กหญิงกุลจิรา ตาสี
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๑๖

เด็กหญิงกุลชญา จักษุพา

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๑๗

เด็กหญิงขวัญชนก เชือวังคำ

้

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๑๘

เด็กชายคิงส์คัพ เชือคำฮด

้

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๑๙

เด็กชายฆนากร จันทร์นคร
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๒๐

เด็กหญิงจารุวรรณ ปากดี
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๒๑

เด็กหญิงจิตรรัตน์ดา วงษ์ตา
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๒๒

เด็กหญิงจินดารัตน์ ทำดำ
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๒๓

เด็กหญิงจิรภิญญา พันแฮด
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๒๔

เด็กหญิงจิราวรรณ มันดี

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๒๕

เด็กหญิงจิราวรรณ วงศ์ศรีชา
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๒๖

เด็กหญิงจุฑามาศ คำภูแสน
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๒๗

เด็กหญิงจุฑามาศ เมืองโคตร
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๒๘

เด็กหญิงจุฑารัตน์ บางทราย
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๒๙

เด็กชายจุลจักร ปวงคำ
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๓๐

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ แก้วพิกุล
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๓๑

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ แสนสุริวงค์
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๓๒

เด็กหญิงชญตา จึงพัฒนา
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๓๓

เด็กหญิงชนมน ไตรยราช
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๓๔

เด็กหญิงชนิกานต์ ศรีมุกดา
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๓๕

เด็กหญิงชลดา น้อยสีมุม
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๓๖

เด็กหญิงชลธิชา สาระสิทธิ
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๓๗

เด็กชายชวากรณ์ พาณิชชโลทร
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๓๘

เด็กหญิงชันมนา เทียนสองชัน

้

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๓๙

เด็กชายชัยวัฒน์ วงศ์เครือศร
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๔๐

เด็กหญิงชาริสา แสนสามารถ
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๔๑

เด็กชายชินวัตร สิงนวน
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๔๒

เด็กหญิงชไมพร บุญโสม
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๔๓

เด็กหญิงญาณิศา เอียดตลอด
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๔๔

เด็กชายฐากูรวัฒน์ วงค์ศรีชา
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๔๕

เด็กชายฐาปกรณ์ แสนสามารถ
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๔๖

เด็กหญิงฑิตยา ภูกันดาร
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๔๗

เด็กหญิงณฐิดา พรหมพินิจ
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๔๘

เด็กหญิงณัชชา โต๊ะชารี
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๔๙

เด็กหญิงณัฏฐณิชา เคนคม
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๙๖ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๕๐

เด็กชายณัฏฐากร จิตอามาตย์
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๕๑

เด็กหญิงณัฐจิรา ไชยต้นเทือก
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๕๒

เด็กหญิงณัฐนันท์ รักกลาง
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๕๓

เด็กหญิงณัฐประภา สงวนศักดิ

์

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๕๔

เด็กชายณัฐพงษ์ วังทะพันธ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๕๕

เด็กหญิงณัฐภัชร์ วังทะพันธ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๕๖

เด็กหญิงณัฐริกา วงค์ชาชม
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๕๗

เด็กหญิงณัฐวดี ไชยวงค์
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๕๘

เด็กชายณัฐวัฒน์ กุมลา
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๕๙

เด็กชายณัฒวุต เชือเมืองแสน

้

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๖๐

เด็กชายทักษิณ เชือวงศ์พรหม

้

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๖๑

เด็กหญิงทัศสณา เชือขาวพิม

้

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๖๒

เด็กหญิงทิพย์กมล พ่อสิงห์
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๖๓

เด็กชายธนพล จัตุชัย
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๖๔

เด็กชายธนภณ ปญญ์คำภูษา

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๖๕

เด็กชายธนวิทย์ พิณรัตน์
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๖๖

เด็กหญิงธวัลพร นามเกตุ
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๖๗

เด็กหญิงธาริณี บริหาร
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๖๘

เด็กหญิงธิฐิภัทร วังทะพันธ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๖๙

เด็กหญิงธิดาวัลย์ แก้วพิกุล
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๗๐

เด็กหญิงธิติมา โพธิกลาง

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๗๑

เด็กหญิงนงนภัส อารีรักษ์
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๗๒

เด็กหญิงนภัสสร สุทา
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๗๓

เด็กชายนวพล ผายผัน
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๗๔

เด็กหญิงนัฐพร พรมดี
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๗๕

เด็กหญิงนัฐริกา ปยะราช
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๗๖

เด็กหญิงนันทิยา แก้วพิกุล
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๗๗

เด็กหญิงนันท์มนัส อินทร์ติยะ
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๗๘

เด็กชายนาป แสงเพ็ชร
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๗๙

เด็กหญิงปฐมพร เคนนันท์
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๘๐

เด็กหญิงปณิดา โสภานเวช
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๘๑

เด็กหญิงปพิชญา อินตอง
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๘๒

เด็กหญิงปราณปรียา เพชรดีคาย

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๘๓

เด็กหญิงปรียาวรรณ ฝอยทอง
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๘๔

เด็กหญิงปวีย์ธิดา ไชยวงษา
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๙๗ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๘๕

เด็กหญิงปวีย์สุดา ไชยวงษา
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๘๖

เด็กชายปวเรศ พ่ออามาตย์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๘๗

เด็กหญิงปยะดา เทือกตาถา

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๘๘

เด็กหญิงปยะพร ดาบสีพาย
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๘๙

เด็กชายพงษ์พัฒน์ หลวงหมืน

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๙๐

เด็กหญิงพนิดา สุขสบาย
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๙๑

นายพรพิพัฒน์ พรหมดี
๐๑/๐๑/๒๕๔๐

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๙๒

เด็กหญิงพัชดาภรณ์ ชาประวาล
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๙๓

เด็กหญิงพัชราภา มีเทียง

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๙๔

เด็กหญิงพิมพิกา แสนไว
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๙๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ผาใต้
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๙๖

เด็กหญิงภัณฑิรา ทองชัย
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๙๗

เด็กหญิงภาวนา อินทร์พะเนาว์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๙๘

เด็กชายภูมิพัฒน์ เชือดวงผุย

้

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๓๙๙

เด็กชายภูริณัฐ เหลียมแก้วสกุล

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๐๐

เด็กหญิงมุทิตา จันทร์เพ็ญสุริยา
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๐๑

เด็กหญิงรมยกร บุตรกัณหา
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๐๒

เด็กชายระพีพัฒน์ พองผลา
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๐๓

เด็กชายรัชชานนท์ กล้าหาญ
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๐๔

เด็กชายรัชชานนท์ คนยืน
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๐๕

เด็กหญิงรัชดา อ่อนนาง
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๐๖

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ เชือคำจันทร์

้

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๐๗

เด็กหญิงรินลดา แสนสามารถ
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๐๘

เด็กหญิงลาวัณย์ บัวกลาง
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๐๙

เด็กชายวชิรปาณี วงค์ตาขี

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๑๐

เด็กหญิงวริศรา เลิศจันทร์
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๑๑

เด็กชายวันชนะ สุขสบาย

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๑๒

เด็กหญิงวิมลสิริ มาตย์เถือน

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๑๓

เด็กหญิงวิยะดา เปริ
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๑๔

เด็กหญิงศวิตา คำมุงคุณ
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๑๕

เด็กหญิงศศิกานต์ ภวภูตานนท์
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๑๖

เด็กชายศักดา สีกะสอน
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๑๗

เด็กชายศาสตราวุธ ปานอีเม้ง
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๑๘

เด็กหญิงศิริกาญจน์ ดานะ
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๑๙

เด็กหญิงศิริณัฐฐา รักษาพล
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๙๘ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๒๐

เด็กหญิงศิรินญา วงศ์ตาหล้า
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๒๑

เด็กหญิงศิรินทรา ยตะโคตร
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๒๒

เด็กหญิงศิโรรัตน์ สุวรรณ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๒๓

เด็กหญิงศุพัชชา ใจเทียง

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๒๔

เด็กชายศุภกรณ์ แก้วพิกุล
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๒๕

เด็กหญิงสดายุ พรหมพินิจ
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๒๖

เด็กหญิงสิลินี ทิพนัส
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๒๗

เด็กหญิงสุจาริณี ศรีชาหลวง
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๒๘

เด็กหญิงสุธารินี พรหมพินิจ
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๒๙
เด็กหญิงสุพรรณกัลยา

พงษ์สุข
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๓๐

เด็กหญิงสุพัตรา มากเทพวงษ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๓๑

เด็กหญิงสุภวรรณ อาทิตย์ตัง

้

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๓๒

เด็กหญิงสุภาวดี จันทร์ศรี
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๓๓

เด็กหญิงสุรีรัตน์ คันทีท้าว
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๓๔

เด็กหญิงหทัยชนก ช่วงชัย
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๓๕

เด็กชายอชิรกัญจน์ โคตรหลักเพชร
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๓๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

คำมุงคุณ

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๓๗

เด็กหญิงอมรรัตน์ บุญเสริม
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๓๘
เด็กชายอาทิตย์มณฑล

วังทะพันธ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๓๙

เด็กหญิงอารยา หาชัย
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๔๐

เด็กหญิงอารียา เสียงลำ
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๔๑

เด็กชายเทียนชัย วงศ์ศิลปชัย
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๔๒

เด็กหญิงเนตรดาว มะโนรัตน์
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๔๓

เด็กหญิงเปยมสุข อ่อนโสตะ
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๔๔

เด็กหญิงเพ็ญทิพย์ ธนะคำดี
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๔๕

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา พิละมาตย์
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๔๖

เด็กชายเสกสรรค์ พ่อสียา

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๔๗

เด็กชายเสฎฐวุฒิ แสนคำ

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๔๘

เด็กหญิงเสาวนีย์ ใจดี
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๔๙

เด็กชายกนกชัย สุดไชยา
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๕๐

เด็กหญิงกฤติยา เจนเชียวชาญ

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๕๑

เด็กหญิงกาญจนาพร อ่อนหลง
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๕๒

เด็กชายกิตติรัตน์ วงษ์ขันธ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๕๓

เด็กชายจิรพงศ์ บุญรอต
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๕๔

เด็กหญิงจีรวรรณ พรมสาร
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๙๙ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๕๕

เด็กหญิงชุตินันท์ ผ่องพรรณ
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๕๖

เด็กหญิงญาณพัฒน์ สูงรัง
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๕๗

เด็กชายณัฎฐภัทร์ สวาทวงค์
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๕๘

เด็กชายณัฐนันท์ สุวรรณรินทร์
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๕๙

เด็กชายตรีธวัฒน์ บัวสาย
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๖๐

เด็กหญิงทัศนีย์ วรสาร
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๖๑

เด็กหญิงทิวาพร สมบูรณ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๖๒

เด็กชายธนกร หงษ์จันทร์
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๖๓

เด็กหญิงธนัชชา อินภูวา
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๖๔

เด็กชายธรรมรักษ์ บัวทอง
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๖๕

เด็กชายธีมากร เสตถา
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๖๖

เด็กหญิงนฤมล รักษาพล
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๖๗

เด็กหญิงนลินี เชือวงค์พรม

้

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๖๘

เด็กหญิงผการัตน์ เรืองฤทธิ

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๖๙

เด็กชายพนธกร โคตรโสภา
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๗๐

เด็กชายระพีพัฒน์ เชือดวงผุย

้

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๗๑

เด็กหญิงรัชชประภา สุวรรณไตร
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๗๒

เด็กชายศุภกิตติ

์

คำมุงคุณ
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๗๓

เด็กชายสหัสวรรษ เขตต์สกุล
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๗๔

เด็กหญิงกนกกาญ ยตะโคตร
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๗๕

เด็กหญิงกนกอร คำพิลา
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๗๖

เด็กหญิงกัญญาณัฐ วงษ์ตาผา
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๗๗

เด็กหญิงจตุพร แก้วจันดา
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๗๘

เด็กชายชวภณ จันทะคูณ
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๗๙

เด็กหญิงฐาปณี โลนิสิทธิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๘๐

เด็กหญิงฐาปนี วงศ์ศิลปชัย

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๘๑

เด็กหญิงณัชชารีย์ คำมุข

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๘๒

เด็กหญิงณัฐธิดา อุทัยวัตร
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๘๓

เด็กหญิงณัฐพร เครือคำ
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๘๔

เด็กหญิงณัฐพร เทียมคำ
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๘๕

เด็กชายณัฐพล พุทธมงค์
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๘๖

เด็กหญิงดวงกมล คำคนซือ

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๘๗

นายธนากร ทองห่อ
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๘๘

เด็กหญิงนวพร แก้วหาวงค์
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๘๙

เด็กหญิงบุษกร มงคลเกตุ
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๐๐ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๙๐

เด็กชายบูรพา นามุลทา
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๙๑

เด็กหญิงปณิตตา สมระกาศ
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๙๒

เด็กหญิงประภัสสร วังทะพันธ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๙๓

เด็กหญิงพงษ์นภา กิจขุนทด
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๙๔

เด็กหญิงมณีรัตน์ จันทะคูณ
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๙๕

เด็กหญิงวราพร สุมทุม
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๙๖

เด็กหญิงศศิกาน ผางคนรัก
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๙๗

เด็กหญิงศุภลักษณ์ คำมุงคุณ
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๙๘

เด็กหญิงสิริยากร พ่อศรียา
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๔๙๙

เด็กหญิงสีสุดา วงศ์ตาผา
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๐๐

เด็กหญิงสุภธิดา สิมแสง
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๐๑

เด็กหญิงสุวิมล ปุมเปา
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๐๒

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

หอมสมบัติ
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๐๓

เด็กชายอนัญชัย โคตรพรม
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๐๔

เด็กหญิงอภิญญา ปานค้า
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๐๕

เด็กชายอรรถวิทย์ พลซือ

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๐๖

เด็กหญิงอาทิตยา บุดดี
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๐๗

เด็กหญิงอารีพร พรมจันทร์
๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๐๘

เด็กหญิงเกดกนก ไชยเพชร
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๐๙

เด็กหญิงเนตรนภา ตามะลี
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๑๐

เด็กหญิงแพพลอย บุญศรี
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๑๑

นางสาวรัชดาพร แสงอาสน์
๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๑๒

นายวรวุฒิ วงค์ศรีชา
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๑๓

นายสุชาติ คำมุงคุณ
๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๑๔

นายอภิชาติ หนึงคำมี

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๑๕

เด็กหญิงจรรยพร ยีมุข

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)
วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๑๖

เด็กหญิงณัฐพร คชมุข
๑๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๑๗

เด็กหญิงบัวชมพู ศิริเกตุ

๒๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)
วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๑๘

เด็กชายวรพจน์ แก้วบู่
๒๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๑๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ สารอินสี
๐๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๒๐

เด็กชายจิตกร สุภาพรม
๐๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๒๑

เด็กหญิงชยาภรณ์ สลักคำ
๑๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๒๒

เด็กหญิงภัชราพร ผางคนรัก
๑๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๒๓

เด็กหญิงสุชาดา บุญลา
๒๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๒๔

เด็กชายสุรเชษฐ์ ช่องงาม
๐๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)

วัดธาตุศรีคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๐๑ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๒๕

เด็กชายสุเทพ ฝางคนรัก
๐๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๒๖

เด็กชายแจ็คกี

้

แก้วบุดตา
๐๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๒๗

เด็กหญิงจุฑามาศ ธานี
๒๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๒๘

เด็กหญิงชลธิชา ช่องงาม
๑๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๒๙

เด็กหญิงฐณิฐา กงนกขุ้ม
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๓๐

เด็กชายดนัย เชือกุณะ

้

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๓๑

เด็กชายประนพ ใจดี
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๓๒

เด็กหญิงภัควิภา หอมสมบัติ
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๓๓

เด็กชายรพีภัทร ปริโปร์
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๓๔

เด็กหญิงวยุดา ลาดบาศรี

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๓๕

เด็กชายวรรณกร พิมพ์ขันธ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๓๖ เด็กหญิงศิริมนทกาญจน์

โซ่เมืองแซะ

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๓๗

เด็กชายสมบูรณ์ กำริสุ
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๓๘

เด็กหญิงอริษา ศรีแสน
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๓๙

เด็กหญิงกัญญาภัค ขุนอุดม
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๔๐

เด็กชายทรงศักดิ

์

มาตย์วังแสง
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๔๑

เด็กชายรัตนวงศ์ ศรีคำแซง
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๔๒

เด็กชายสุทธิรักษ์ ไชยต้นเทือก
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๔๓

เด็กชายไตรภูมิ คานทอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๔๔

เด็กชายณรงศ์ฤทธิ

์

คำนึงครวญ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๔๕

เด็กชายพัชรพล ศรีแสน
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๔๖

เด็กหญิงลลิดา ยตะโคตร

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๔๗

เด็กชายวรเศรษฐ์ สินเจริญสุภชัย
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๔๘

เด็กชายวิริยะ จันทร์ศรี
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๔๙

เด็กหญิงกมลวรรณ พรมพินิจ
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๕๐

เด็กหญิงกวินธิดา เชือตาต้อง

้

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๕๑

เด็กชายกษิดิศ ชินชาคำ
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๕๒

เด็กหญิงกัญญณัฐ พวงชมภู
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๕๓

เด็กหญิงณฤมล สูญราช
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๕๔

เด็กหญิงณัฐนันท์ สูญราช
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๕๕

เด็กชายตะวัน สิงนวน
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๕๖

เด็กชายธนชัย วงค์ตาขี

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๕๗

เด็กชายธนาชาติ บริหาร
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๕๘

เด็กชายธนารักษ์ บริหาร
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๕๙

เด็กหญิงนงนภัส กุลศรี

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๐๒ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๖๐

เด็กหญิงนฤมล ศรีบุญ
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๖๑

เด็กหญิงนิรวรรณ ทองแดง
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๖๒

เด็กชายปฎิศักดิ

์

บุตรชา
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๖๓

เด็กหญิงปวริศา สมสาลี
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๖๔

เด็กหญิงพิราวรรณ เนียมแดง
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๖๕

เด็กชายภานุกร เพชรหาญ
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๖๖

เด็กหญิงมาติกา นวนคำวงค์
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๖๗

เด็กชายยุทธพันธุ์ น้อยเภา
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๖๘

เด็กหญิงวนิศา เชือมอญยาว

้

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๖๙

เด็กชายวิสวรรต สิงนวน
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๗๐

เด็กชายวีระภาพ บุษบงค์
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๗๑

เด็กชายศิรวิทย์ พรหมพินิจ
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๗๒

เด็กหญิงสายธารทิพย์
คนหาญ

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๗๓

เด็กหญิงสุนิษา พรมไทย
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๗๔

เด็กชายสุวรรณภูมิ รักความซือ

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๗๕

เด็กชายอดิศักดิ

์

กุลศรี
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๗๖

เด็กหญิงอรจิรา น้อยเภา
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๗๗

เด็กหญิงเบญจวรรณ น้อยเภา
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๗๘

เด็กชายกฤตธเนศ ตาต้อง
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๗๙

เด็กชายกฤษติพัฒน์ ปุมเปา
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๘๐

เด็กหญิงกัลติญา ปุมเปา
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๘๑

เด็กหญิงจิตตรา เชือตาหมืน

้ ่

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๘๒

เด็กชายจีรพันธ์ เชือตาโคตร

้

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๘๓

เด็กชายณัฐพงษ์ อินทสีดา
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๘๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ตองตาสี
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๘๕

เด็กชายธนัญชัย สิมมา
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๘๖

เด็กชายนธร ทำดำ
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๘๗

เด็กชายนันทกร สินพรหม
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๘๘

เด็กหญิงปนัดดา จิตมาตย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๘๙

เด็กหญิงปาริชาติ จันทร์เขียว
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๙๐

เด็กหญิงพรวิไลรัตน์ อยุทยา
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๙๑

เด็กหญิงวรนุช สูญราช
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๙๒

เด็กหญิงศิราณี สุขรี

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๙๓

เด็กหญิงสุธิตรา เชือตาหมืน

้ ่

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๙๔

เด็กหญิงสุมินตา พรหมพินิจ
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๐๓ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๙๕

เด็กชายอนุวัตร ช่างไชย
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๙๖

เด็กหญิงอรัญญา นามเกตุ
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๙๗

เด็กหญิงอุมากร วงค์ฝายแดง

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๙๘

เด็กหญิงเกดวริน พรมพินิจ
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๕๙๙

เด็กชายเฉลิมฤทธิ

์

บัวหอม
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๐๐

เด็กชายโชคชัย เทพกรรณ
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๐๑

เด็กหญิงกฤติยาณี เชือวังคำ

้

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๐๒

เด็กชายกฤษกร สิงหา
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๐๓

เด็กหญิงปยมิตร พรหมพินิจ
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๐๔

เด็กชายภูวฤทธิ

์

สุริยงค์
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๐๕

เด็กชายวรพัฒน์ อวนวัง
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๐๖

เด็กชายกิตติพงษ์ ตุ่มดาวเรือง
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๐๗

เด็กหญิงจันทิรา แสนศรี
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๐๘

เด็กหญิงดุจสิตา เชือนานนท์

้

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๐๙

เด็กหญิงทัศนะพร เชือตาโอด

้

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๑๐

เด็กหญิงธัญสุดา พรมพินิจ
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๑๑

เด็กชายนฤเบศ ฉิมแสง
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๑๒

เด็กหญิงนำทิพ มณีแสง
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๑๓

เด็กชายประกิต บุตรชา
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๑๔

เด็กหญิงปาริฉัตร ปุมเปา

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๑๕

เด็กหญิงปาวีณา พรมพินิจ
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๑๖

เด็กหญิงปยะธิดา วังทะพันธ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๑๗

เด็กชายพลวัฒน์ ชินประวัติ
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๑๘

เด็กชายพีรพล สีหามายา
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๑๙

เด็กหญิงภัสสร บริบูรณ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๒๐

เด็กชายภาณุวัฒน์ บริบูรณ์
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๒๑

เด็กชายภูวรินทร์ ซินชาคำ
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๒๒

เด็กหญิงมาลิสา พ่อค้าช้าง
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๒๓

เด็กหญิงวราพร โกพลรัตน์
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๒๔

เด็กหญิงวริศรา มาจอมศรี
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๒๕

เด็กหญิงศิริพร มาจอมศรี
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๒๖

เด็กหญิงสิยาภรณ์ เชือตาโอด

้

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๒๗

เด็กหญิงสุกัลยา กำริสุ
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๒๘

เด็กชายพงศกรณ์ ลาดบาศรี

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๒๙

เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

อาจสาลี
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๐๔ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๓๐

เด็กชายพยงค์กร สูญราช
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๓๑

เด็กชายพีรพัฒน์ กุลศรี
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๓๒

เด็กชายวาธิน วงษ์ตา
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๓๓

เด็กหญิงวาริษา เชือคำฮด

้

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๓๔

เด็กชายศราวุฒิ แดงท่าขาม
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๓๕

เด็กชายอณุพล สีแพง
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๓๖

เด็กชายอภิชาติ เชือตายา

้

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๓๗

เด็กหญิงอรสา เชือแก่นตา

้

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๓๘

เด็กหญิงอลิชา สูญราช
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๓๙

เด็กชายเจตนิพัทร์ พรหมพินิจ
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๔๐

เด็กชายเจษฎาภรณ์ ซินชาคำ
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๔๑

เด็กหญิงเบญจมาศ ยะวัย

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๔๒

เด็กหญิงกชกร ลังโคตร
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๔๓

เด็กชายกิตติคุณ ถุงสมบัติ
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๔๔

เด็กชายกิตติพงษ์ อินทะวงค์
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๔๕

เด็กชายจรัณชัย เฮ้าแสง
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๔๖

เด็กชายชาญชล เหมเครือคำ
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๔๗

เด็กชายณฐพล โสมแผ้ว
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๔๘

เด็กชายณัฐพงษ์ เพชรดีคาย
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๔๙

เด็กชายณัฐพล อัตพัน
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๕๐

เด็กหญิงณัฐริกา เชือคนหมัน

้ ้

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๕๑

เด็กชายทวีทรัพย์ คำมุงคุณ
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๕๒

เด็กชายธวัชชัย เพชรดีคาย
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๕๓

เด็กหญิงปริตร กำริสุ
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๕๔

เด็กหญิงพรชิตา เชือบริบูรณ์

้

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๕๕

เด็กหญิงพัชรีรัชน์ สิมแสง
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๕๖

เด็กหญิงพิมชนก เพชรดีคาย
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๕๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เพชรดีคาย
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๕๘

เด็กชายภานุวัฒน์ แสนสามารถ
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๕๙

เด็กชายระพีพัฒน์ แสนสามารถ
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๖๐

เด็กชายวรายุส นิธิพฤทธพันธุ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๖๑

เด็กหญิงวิภาวรรณ วิเชียรชาติ
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๖๒

เด็กหญิงวิราศินี แก้วจันดา
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๖๓

เด็กหญิงวีรยา ปูบุตรชา
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๖๔

เด็กชายวีระศักดิ

์

ศรีสุรินทร์
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๐๕ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๖๕

เด็กชายศักดิภัทร สุคำพุธ
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๖๖

เด็กชายสันติภาพ ลังโคตร
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๖๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ กำริสุ

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๖๘

เด็กชายอดิศักดิ

์

บริบูรณ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๖๙

เด็กชายณัฐพงศ์ ด้วงคำภา
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๗๐

เด็กชายณัฐวุฒิ สังชาดี
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๗๑

เด็กชายธนธร ศิริการ
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๗๒

เด็กชายธนพงษ์ มิงขวัญ

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๗๓

เด็กชายธนาวุฒิ ฟาหลี
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๗๔

เด็กชายธีระวัฒน์ สุขศิริ
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๗๕

เด็กชายภานุวัฒน์ กำริสุ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๗๖

เด็กชายยุทธนา วงค์ตาผา
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๗๗

เด็กชายวีรวัฒน์ พ่อศรีชา
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๗๘

เด็กชายศุภกร แสนสามารถ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๗๙

เด็กชายอดิศักดิ

์

เชือบริบูรณ์

้

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๘๐

เด็กชายนัฐพงษ์ ดีสิงบุญ
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๘๑

เด็กหญิงมินวดี โยนอก
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๘๒

เด็กชายฤทธิศักดิ

์

เชือกุณะ

้

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๘๓

เด็กชายเจษฎา สุภาพรหม
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๘๔

เด็กหญิงกนกพร ปูบุตรชา
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๘๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทะวงค์
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๘๖

เด็กชายจีระศักดิ

์

รูปสอาด
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๘๗

เด็กชายชินพัฒน์ ภาคของ
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๘๘

เด็กชายธนดล ลาดบาศรี
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๘๙

เด็กหญิงธิมาพร แก้วพิกุล
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๙๐

เด็กหญิงนฤมน ด้วงคำภา
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๙๑

เด็กชายนัฐพล ลาดบาศรี
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๙๒

เด็กหญิงนิรมล เบ็ญกุล
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๙๓

เด็กหญิงประวีนา ยตะโคตร
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๙๔

เด็กหญิงปานตะวัน เชือบริบูรณ์

้

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๙๕

เด็กหญิงปยาพร เพชรดีคาย
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๙๖

เด็กชายภูวดล วีระพงษ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๙๗

เด็กชายรัฐพงษ์ รวมสิทธิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๙๘

เด็กหญิงรุจิรา ไชยอาคม
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๖๙๙

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ สุมุลทา
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๐๖ / ๓๗๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๐๐

เด็กหญิงวรรณิศา จันทา
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๐๑

เด็กหญิงวิไลพร ลังโคตร
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๐๒

เด็กชายศิริโชค กุลบุตร

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๐๓

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ลาดบาศรี

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๐๔

เด็กชายเอกพล เชือตาสี

้

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๐๕

เด็กหญิงไข่มุก ฮ่มปา
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๐๖

เด็กชายกฤติน ทิพวัจนา
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๐๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ลาดบาศรี
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๐๘

เด็กชายจักรกฤษณ์ ไชยภา

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๐๙

เด็กชายชนะชล เพชรดีคาย
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๑๐

เด็กชายพรชัย แสงใส

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๑๑

เด็กชายระพีพงษ์ เด่นพล
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๑๒

เด็กหญิงลักขนา บริบูรณ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๑๓

เด็กหญิงวราภรณ์ ลีพล

้

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๑๔

เด็กชายสราวุธ สุขศิริ
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๑๕

เด็กชายอัชฎาภรณ์ เด่นพล
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๑๖

เด็กชายวชิราวุธ มีเทียง

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๑๗

เด็กหญิงกัลยาณี เชือตายา

้

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๑๘

เด็กหญิงกิตติกาญจน์ คำคนซือ

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๑๙

เด็กหญิงกิตติยา เสมามิง

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๒๐

เด็กชายขจรศักดิ

์

ยตะโคตร
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๒๑

เด็กหญิงขวัญฤทัย ทุนหลู่
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๒๒

เด็กหญิงจริยา ฝาระมี
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๒๓

เด็กหญิงจิดาภา อ่อนสำอางค์
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๒๔

เด็กหญิงจินตนา วงษ์วิวงษ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๒๕

เด็กหญิงจิราพัชร ใหมคำ
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๒๖

เด็กหญิงจีรนันท์ วงค์ชาชม
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๒๗

เด็กหญิงชนกวนัน พ่อเพียโคตร

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๒๘

เด็กชายชัยวัฒน์ กงนกขุ้ม
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๒๙

เด็กชายณัฐกิตต์ แสนสุภา

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๓๐

เด็กชายณัฐกุล แสนสุภา

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๓๑

เด็กหญิงณัฐธิชา ศรีแสน
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๓๒

เด็กชายณัฐพล เชือตาอ่อน

้

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๓๓

เด็กชายณัฐภัทร พ่ออามาตย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๓๔

เด็กหญิงณัฐริกา หมอกไส
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๐๗ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๓๕

เด็กชายณัฐวุฒิ รัตนคุณากร
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๓๖

เด็กหญิงดุจกมล แซงดาว
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๓๗

เด็กชายธกานต์ ธุนาสูนย์
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๓๘

เด็กชายธนดล วงวิวงษ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๓๙

เด็กชายธนพัฒน์ วงค์ตาขี

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๔๐

เด็กชายธนากร สิงนวน
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๔๑

เด็กชายธีรเมธ ธ.น.อัว

้

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๔๒

เด็กหญิงนวรัตน์ หลานเศษฐา
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๔๓

เด็กหญิงนันทินี ยตะโคตร
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๔๔

เด็กหญิงปนัดดา วงค์ดวงผา
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๔๕

เด็กหญิงปภาสรณ์ ใจดี
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๔๖

เด็กหญิงประภัสสร นันทะพรม
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๔๗

เด็กชายประสงค์ วงค์ชาชม
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๔๘

เด็กหญิงปริญดา ชาวคนดง
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๔๙

เด็กชายปยะกร ปญญาสาร
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๕๐

เด็กหญิงผกาวรรณ คำมุงคุณ
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๕๑

เด็กหญิงพรภิมล สุวรรณโคตร
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๕๒

เด็กหญิงพรรณนิกา การสัย
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๕๓

เด็กหญิงพรรณนิภา ชิณเกต
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๕๔

เด็กหญิงพรรณพัสสา แสนสุภา

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๕๕

เด็กหญิงพัชรา ผ่องปญญา
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๕๖

เด็กหญิงพิยดา วงค์ดวงผา
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๕๗

เด็กหญิงพิยดา แสนสุภา
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๕๘

เด็กชายภนุวัฒน์ มิตรจันทร์
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๕๙

เด็กหญิงภัครมัย บุทธิทักษ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๖๐

เด็กชายภารดร พ่อศรียา
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๖๑

เด็กหญิงมณนภา สุภาพรหม

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๖๒

เด็กหญิงยุภารัตน์ ลานำคำ
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๖๓

เด็กชายรชานนท์ จันทร์หล่น
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๖๔

เด็กหญิงรัชชา ยอดพันคำ
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๖๕

เด็กชายรัชพล ชาวคนดง
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๖๖

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ชาศรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๖๗

เด็กหญิงรัศมี มีเกาะ

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๖๘

เด็กหญิงรุจิรา วงชมภู
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๖๙

เด็กหญิงรุ่งทิวารัตน์ นนทพรม
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๐๘ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๗๐

เด็กชายฤทธิไกร คำพาสอน
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๗๑

เด็กหญิงวรนุช วงค์ชาชม
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๗๒

เด็กชายวรรณภพ นันทะพรม
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๗๓

เด็กชายวรวิชย์ ปะวรณา
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๗๔

เด็กหญิงวราภรณ์ ธ.น.อัว

้

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๗๕

เด็กชายวรายุทธ เชือตาอ่อน

้

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๗๖

เด็กชายวสันต์ วงษ์สา
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๗๗

เด็กชายวัชระพล โฉมงาม
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๗๘

เด็กหญิงวันณิสา เลิงภูบัง
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๗๙

เด็กชายวันเฉลิม คำคนซือ

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๘๐

เด็กหญิงวาสินี นามไธสงค์
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๘๑

เด็กหญิงวิชุดา ว่องอารีย์
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๘๒

เด็กหญิงวิภาวดี รัตนพันธ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๘๓

เด็กชายวิรุต เชือคำเพ็ง

้

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๘๔

เด็กชายวิศรุต พุ่มสมบัติ
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๘๕

เด็กชายวีรวัฒน์ เมทา
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๘๖

เด็กหญิงศรัญญา วงค์กระต่าย
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๘๗

เด็กหญิงศรีสุดา คนดี
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๘๘

เด็กหญิงศศิกานต์ ปงเมือง
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๘๙

เด็กหญิงสิริยากร เสนเพ็ง

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๙๐

เด็กหญิงอทิตญา โสมดี
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๙๑

เด็กหญิงอภิชญา ไชยเพชร์
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๙๒

เด็กหญิงอริสรา ถานัน
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๙๓

เด็กหญิงอารยา ปญญาพ่อ
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๙๔

เด็กหญิงอารยา ลาดบาศรี
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๙๕

เด็กหญิงอุลัยพร คำพรม
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๙๖

เด็กหญิงเกษน์สิรี สีเลา
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๙๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แกขุนทด

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๙๘

เด็กชายเทิดศักดิ

์

คำแสน
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๗๙๙

เด็กหญิงเอมวิไล วิหารยนต์
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๐๐

เด็กหญิงแพรวนภา คำคนซือ

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๐๑

เด็กชายกฤษณะ ประเสริฐพร

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๐๒

เด็กหญิงขณิษฐา อัคฮาด
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๐๓

เด็กชายขวัญนที สุคำภา
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๐๔

เด็กหญิงจีราวรรณ พ่ออามาตย์
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๐๙ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๐๕

เด็กหญิงชนากานต์ สีสด
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๐๖

เด็กหญิงชลนที บุตรดี

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๐๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ปูบุตรชา
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๐๘

เด็กชายทศพร จันต่อ

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๐๙

เด็กชายทัศพงษ์ บุญโชติ
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๑๐

เด็กชายธวัธชัย ศรีทัศ
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๑๑

เด็กหญิงธารารัตน์ ธนะนู
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๑๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ วงค์ดวงผา
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๑๓

เด็กชายนันทวุฒิ เชือคำเพ็ง

้

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๑๔

เด็กชายนันธวัฒร ไตยราช
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๑๕

เด็กหญิงบุปผา วงค์สุขะ
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๑๖

เด็กชายปฏิภาน กวานเหียน
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๑๗

เด็กหญิงปยธิดา เชือขาวพิมพ์

้

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๑๘

เด็กหญิงพรชิตา วงค์กระโซ่
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๑๙

เด็กหญิงรัตนาวลี โสมแผ้ว
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๒๐

เด็กหญิงลักขณา วงค์ตาทำ
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๒๑

เด็กหญิงวราภรณ์ เชือคำเพ็ง

้

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๒๒

เด็กชายวัชระ คำมุงคุณ
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๒๓

เด็กหญิงวาสนา ลาดบาศรี
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๒๔

เด็กชายศักดิดาวุฒิ

์

พลเรือง
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๒๕

เด็กชายศักย์ณิพิฐ พรหมจันทร์
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๒๖

เด็กชายศิริวัฒน์ นันทะพรม
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๒๗

เด็กชายศุภณัฐ ยาทองไชย
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๒๘

เด็กชายสิทธิชัย ยตะโคตร
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๒๙

เด็กชายสิทธิชัย เชือตาพลอย

้

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๓๐

เด็กหญิงสิโรธร เชือหมอดู

้

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๓๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ ซือตรง

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๓๒

เด็กชายอารีย์ ชืนอารมณ์

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๓๓

เด็กชายอุดรชัย พ่อสียา
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๓๔

เด็กหญิงอุทัยทิพย์ ใหมคำ
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๓๕

เด็กหญิงแกมกมล วงศ์ผาบุตร
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๓๖

เด็กหญิงสิรินทร์ธา วงค์ชาชม
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๓๗

เด็กหญิงสุทธิดา สุพร
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๓๘

เด็กหญิงสุพรรษา พ่อไชยราช
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๓๙

นางสาวพิรัญญา โคตรบรรดิษฐ์
๐๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๑๐ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๔๐

นางสาววารินทร์ วงค์ชาชม
๒๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๔๑

เด็กชายกฤษนัยน์ พัวเหล็ก

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๔๒

เด็กชายขจรยศ รัตนรุ่งชัย
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๔๓

เด็กหญิงจันทร์จิรา แสนสุภา
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๔๔

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ วงค์สุขะ
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๔๕

เด็กหญิงจุฬาวรรณ ปจฉิมญาติ
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๔๖

เด็กชายชาตโยดม แก่นปดชา
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๔๗

เด็กชายชิตพล วงษ์ศรีเทพ
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๔๘

เด็กชายณัฐพล พ่อขันชาย
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๔๙

เด็กชายธรรมรัชต์ พรรณา

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๕๐

เด็กหญิงธัญญา แสนสุภา
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๕๑

เด็กชายธิปก พ่อขันชาย
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๕๒

เด็กชายธีระภัทร ตะวังทัน
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๕๓

เด็กชายนคเรศ ปะระกา
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๕๔

เด็กหญิงปยธิดา พ่อชาลี
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๕๕

เด็กหญิงพรลภัส น่านโพธิศรี

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๕๖

เด็กชายพิทักษ์ สุขเดิม

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๕๗

เด็กชายราชันทร์ เหง้าบุตร
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๕๘

นางสาวศรีสุดา วงค์ผาบุตร
๒๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๕๙

เด็กหญิงศศินิภา น่านโพธิศรี

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๖๐

เด็กหญิงสายธาร แสนสุภา
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๖๑

เด็กหญิงหงษ์ศา วงศ์ศรีชา

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๖๒

เด็กหญิงอริสา พ่อสาร
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๖๓

เด็กหญิงอรไพลิน พ่ออามาตย์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๖๔

เด็กชายเทพนิกรณ์ นินฝาย
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๖๕

เด็กชายโชคอัมรินทร์ แสนสุภา
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๖๖

เด็กชายทศพล พ่อศรียา
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๖๗

เด็กหญิงภาวรีย์ อุทัยบาล
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๖๘

นายยงยุทธ โสภาเพชร
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๖๙

เด็กหญิงวรัญญา ตันสมรส
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๗๐

เด็กชายวิชิต แก้วแกมทอง
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๗๑

เด็กชายศุภกร ผลโยน
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๗๒

เด็กหญิงศุภนันท์ วงค์ผาบุตร
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๗๓

เด็กหญิงสุมาพร น่านโพธิศรี

์

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๗๔

เด็กชายธนพร วงค์ผาบุตร
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๑๑ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๗๕

นายวุฒิไกร พ่ออามาตย์

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๗๖

นางสาวสุนิตา น่านโพธิศรี

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๗๗

เด็กหญิงกนกวรรณ บริโป
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๗๘

เด็กหญิงกัญญรัตน์ ทับทิมงาม
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๗๙

เด็กหญิงกัญลญา แสนสี
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๘๐

เด็กหญิงกัลยาภรณ์ อารุน
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๘๑

เด็กชายกิตติธัช คำด่วน
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๘๒

เด็กหญิงกุลจิรา โมรินทร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๘๓

เด็กหญิงจันจิรา จันทร์หอม

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๘๔

เด็กหญิงจันทร์ธิรา พ่อศรียา
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๘๕

เด็กหญิงจิระพา กาสินพิลา

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๘๖

เด็กหญิงจุฑามาศ อินทร์โสม
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๘๗

เด็กชายชยากร ธนผา
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๘๘

เด็กหญิงชลลดา ธ.น.สุข
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๘๙

เด็กชายชัยณรงค์ พ่อครวงค์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๙๐

เด็กชายชัยธวัช แสนสามารถ
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๙๑

เด็กชายชินวัตร ชุมปลา
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๙๒

เด็กชายชินวัตร โทนาคง
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๙๓

เด็กชายชูเกียรติ เพชรฤทธิ

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๙๔

เด็กหญิงณัชชา เหง้าสุวรรณ
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๙๕

เด็กหญิงณัฐริดาร์ อินโสม
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๙๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ธนนา
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๙๗

เด็กหญิงดวงกมล พ่ออามาตย์
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๙๘

เด็กชายทวีศักดิ

์

วงค์แก้ว
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๘๙๙

เด็กหญิงทิพย์จินดา ไชยคำ

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๐๐

เด็กชายธนวัตร ยตะโคตร
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๐๑

เด็กชายธนากร วงศ์ขวาหูม
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๐๒
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์

ไกยะฝาย
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๐๓

เด็กชายธีรวุฒิ หมันคนเทียง

่ ่

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๐๔

เด็กชายธีระเทพ ไชยศรี
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๐๕

เด็กหญิงนงพร รอสูงเนิน
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๐๖

เด็กหญิงนภกมล วงศ์ศรีชา
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๐๗

เด็กชายนัทธพงศ์ คนครอง
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๐๘

เด็กหญิงนัทมน ธ.น.ปน
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๐๙

เด็กหญิงนันธิดา วงค์ศรีชา
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๑๒ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๑๐

เด็กหญิงบุษราคัม บุญเริม

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๑๑

เด็กหญิงปนัดดา บัวทองจันทร์
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๑๒

เด็กหญิงปนัดดา พ่อตาแสง
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๑๓

เด็กหญิงปาริชาติ พรมเทา
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๑๔

เด็กชายปยวัฒน์ คุณา
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๑๕

เด็กหญิงปยะธิดา ลาดบาศรี

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๑๖

เด็กหญิงพรทิพย์ เชือพระซอง

้

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๑๗

เด็กชายพาทิศ ไกยลุน
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๑๘

เด็กชายภาณุ บุพศิริ
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๑๙

เด็กชายภีรภัทร ลีนาม

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๒๐

เด็กหญิงมุทิตา ผิวผ่อง
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๒๑

เด็กชายยุทธนา ลำพัว
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๒๒

เด็กชายวสันต์ ทิพวงค์
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๒๓

เด็กชายวัชระ แพไธสง
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๒๔

เด็กชายวิชธวัตร เชือคำเพ็ง

้

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๒๕

เด็กหญิงวิมลมาศ วงค์ศรีชา
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๒๖

เด็กชายวิษณุ แก้วทน
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๒๗

เด็กหญิงวีรนุช ธ.น.กำ
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๒๘

เด็กหญิงศศิวิมล ธ.น.ดี
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๒๙

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

แก้วมาลา
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๓๐

เด็กหญิงสร้อยฟา โคตรศักดิ

์

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๓๑

เด็กชายสิริวัฒน์ ธิตะปน

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๓๒

เด็กหญิงสุกัญญา ธนโสม
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๓๓

เด็กชายสุพจน์ อินทร์โสม
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๓๔

เด็กหญิงสุพัตตรา เสนาคำ
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๓๕

เด็กชายสุพารักษ์ มารมย์
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๓๖

เด็กหญิงสุวิตตา พ่อวงค์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๓๗

เด็กชายสุวิศิษฎ์ เขตนคร

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๓๘

เด็กหญิงอธิตา คณะหาร
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๓๙

เด็กชายอนุสรณ์ บัวชุม
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๔๐

เด็กหญิงอมรฤดี วงค์แก้ว
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๔๑

เด็กชายอาลัน ธ.น.นา
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๔๒

เด็กชายเจษฎา อินธิแสง
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๔๓

เด็กชายเมธาวุฒิ กุลวงศา

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๔๔

เด็กชายโรจน์ศักดิ

์

หงษ์ไชย

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๑๓ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๔๕

เด็กหญิงกมลพรรณ ชืนจิตร์

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๔๖

เด็กชายกริชศักดิ

์

เชือกุณะ

้

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๔๗

เด็กชายกิตติพงษ์ หล้าเพ็ง

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๔๘

เด็กชายจิรวัฒน์ วงค์แก้ว

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๔๙

เด็กชายชัยสวัสดิ

์

ด้วงคำภา
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๕๐

เด็กชายทนงศักดิ

์

บุตรดี
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๕๑

เด็กหญิงนพรัตน์ โสภาพรม
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๕๒

เด็กหญิงนันธิดา น้อยนนท์
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๕๓

เด็กหญิงนารีรัตน์ วิวาสุข
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๕๔

เด็กหญิงประภัสสรา ธ.น.กุล
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๕๕

เด็กหญิงภัทรวดี สีแสง
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๕๖

เด็กหญิงวรรณภา ธ.น.กิ
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๕๗

เด็กหญิงวรุณรัตน์ พรมจันทร์
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๕๘

เด็กหญิงวิจิตรา ยาจิตร
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๕๙

เด็กหญิงวิชุดา พลภูงา
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๖๐

เด็กชายศรายุธ ธนเฮือง

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๖๑

เด็กหญิงศิริมา อินเมฆ
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๖๒

เด็กหญิงสุนิสา วงค์ราชา
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๖๓

เด็กชายสุพรรณ จันทร์อังคาร
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๖๔

เด็กชายอฐิศักดิ

์

นามบุญแผง
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๖๕

เด็กชายอนุชิต ถานุวัตร
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๖๖

เด็กหญิงอรุณกมล หล้าพรหม
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๖๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ธนอุตร
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๖๘

เด็กชายเอกรัตน์ โยธี
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๖๙

เด็กหญิงณิดา วรคันทักษ์
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๗๐

เด็กชายธัชพล ไชยต้นเชือ

้

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๗๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ เหง้าสุวรรณ
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๗๒

เด็กชายธีรภัทร พ่อกุล
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๗๓

เด็กหญิงบุสบา โซ่เมืองแซะ
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๗๔

เด็กชายภานุวิชญ์ จันอังคาร
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๗๕

เด็กชายภูดิศเชษฐ์ เขมาวุฒานนท์
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๗๖

เด็กหญิงวรรณกานต์ ธนโสม
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๗๗

เด็กหญิงวราภรณ์ เหง้าสุวรรณ
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๗๘

เด็กชายวัชรวุทธ ท่อนทอง
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๗๙

นางสาวจุฬารัตน์ ธ.น.นา
๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๑๔ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๘๐

นางสาวนฤมล เสนาคำ
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๘๑

นายวรเชษฐ์ ทิพย์วงค์
๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๘๒

เด็กชายอธิป เสียงเพราะ
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๘๓

นางสาวอารียา พิมพระจันทร์
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๘๔

นางสาวธัญญารัตน์ แสนสุภา
๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๘๕

นายพรชัย ราชบัญดิษฐ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๘๖

นายรุ่งนคร วงค์แก้ว

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๘๗

นางสาววิภาดา คำด่วน
๐๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๘๘

นางสาวสุมนา คงสูงเนิน
๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๘๙

นางสาวจิดาภา อินทรีย์
๒๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๙๐

นางสาวณัฐดา เหง้าสุวรรณ

๒๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๙๑

นายทวีรัฐ ผลโภชน์
๐๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๙๒

นายธวัชชัย ธนโสม
๒๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๙๓

นายธีรพงษ์ วงค์ศรีชา
๑๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๙๔

นางสาวภัทรา บุตรดี
๑๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๙๕

นางสาวศรัญญา คำจันทร์

๑๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๙๖

เด็กหญิงจารุวัล แสงยวน

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๙๗

เด็กหญิงนภพร ชัยสงคราม
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๙๘

เด็กชายบารมี เสนาคำ
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๓๙๙๙

เด็กชายปริพัฒน์ วงค์คำจันทร์
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๐๐

เด็กชายพงศ์พิสิฏฐ์ เตโช
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๐๑

เด็กหญิงวนิดา พ่อเสือ

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๐๒

เด็กชายวสุธันย์ จันทร์เภา
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๐๓

เด็กชายศราวุธ กิจันดา
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๐๔

เด็กชายสริยะ ศรีบุญเรือง
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๐๕

เด็กหญิงสุกัญญา ชุมปลา

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๐๖

เด็กชายสุพาวัฒ โสมชิน

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๐๗

เด็กหญิงสุวินิภา เสนาคำ
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๐๘

เด็กชายอภิชาติ ชาศรี
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๐๙

เด็กชายอภิรักษ์ สังทองรัมย์
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๑๐

เด็กชายชายชาญ ไชยต้นเทือก
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๑๑

เด็กชายณัชชานนท์ พ่อบำรุง
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๑๒

เด็กหญิงธีมาพร สิงห์สุพรรณ
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๑๓

เด็กชายธีระพัฒน์ วงค์สาไชย

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๑๔

เด็กหญิงนภสร รินทระ
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา วัดพระซอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๑๕ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๑๕

เด็กชายนิธินันท์ จันทร์เภา
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๑๖

เด็กหญิงพัชริดา พรมคนซือ

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๑๗

เด็กชายรัฐภูมิ นามบุญแผง
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๑๘

เด็กชายศักดิดา

์

มีบุญ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๑๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สังทองรัมย์
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๒๐

เด็กหญิงอวิภาวดี อาษาวัง
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๒๑

เด็กหญิงเปยทิพย์ วงศ์จำปา

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๒๒

เด็กชายกนกกร แวเย็ง
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๒๓

เด็กชายกิตตินันท์ คนหมัน

่

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๒๔

เด็กชายชัยมงคล พรมพินิจ
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๒๕

เด็กชายธนวัฒน์ หล้าเพ็ง
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๒๖

เด็กชายธีรภัทร เชือคำเพ็ง

้

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๒๗

เด็กชายธีรภัทร เชือสาทุม

้

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๒๘

เด็กชายธีระชัย สุขเต
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๒๙

เด็กชายนัฐพงษ์ มีพรม
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๓๐

เด็กหญิงภัศสร ศรีสุธรรม
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๓๑

เด็กหญิงมนัสนันท์ ศิริมังมูล

่

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๓๒

เด็กชายมัสยวานิช จำปาเรือง
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๓๓

เด็กชายศุจินดา ไชยต้นเทือก

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๓๔

เด็กชายสุริยะศักดิ

์

วงค์จันทร์
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๓๕

เด็กชายอนุวัฒิ พรมจันทร์
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๓๖

เด็กชายเศรษฐพงศ์ ปองแก้ว
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๓๗

เด็กหญิงกมลพร สิมลี
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๓๘

เด็กชายกิติพัศ นามณฑา
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๓๙

เด็กหญิงจิราภรณ์ พ่อลิละ
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๔๐

เด็กชายทศพร นามวงศ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๔๑

เด็กชายธวัฐ มีพรหม
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๔๒

เด็กชายพีระพัฒน์ สวนดง
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๔๓

เด็กชายรพีภัทร ธนดี

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๔๔

เด็กหญิงวิลาวรรณ สีสุธรรม
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๔๕

เด็กหญิงศิริรัตน์ วงศ์ราชา
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๔๖

เด็กหญิงอาทิตยา บัวทองจันทร์
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๔๗

เด็กหญิงเบญจมาศ พยุงวงศ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๔๘

เด็กหญิงพิจิตรา แก้วพรหม
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๔๙

เด็กชายวายุ ธนตุ่น
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด วัดพระซอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๑๖ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๕๐

เด็กชายอณุสรณ์ สีมี
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๕๑

เด็กชายอนุรักษ์ สีมี
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๕๒

เด็กชายเกียรติภูมิ แก้วมาลา
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๕๓

เด็กหญิงจันทกานต์ วงศ์คำจันทร์
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๕๔

เด็กชายณัฐภัทร วงศ์ศรีชา
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๕๕

เด็กหญิงดาราธร วงศ์ศรีชา
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๕๖

เด็กชายธณาธรณ์ สิมะลี
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๕๗

เด็กหญิงธนัชชา วงศ์ศรีชา
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๕๘

เด็กชายธีรภัทร สุวรรณ
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๕๙

เด็กหญิงปนัดดา สิมะลี
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๖๐

เด็กชายภูรินทร์ วงศ์ศรีชา
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๖๑

เด็กชายภูวดล กวานเหียน
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๖๒

เด็กชายรัฐภูมิ วงศ์ศรีชา
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๖๓

เด็กชายศราวุธ เพเทพ
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๖๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ วงศ์คำจันทร์
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๖๕

เด็กหญิงสุธาสินี เชือคำเพ็ง

้

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๖๖

เด็กหญิงหยวกเงิน ระสาโสม
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๖๗

เด็กชายอธพล ราชาไชย
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๖๘

เด็กชายอธิมาส มงคลชัยสถิต
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๖๙

เด็กชายอมรพันธ์ หาญมนตรี
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๗๐

เด็กชายอำพล วงศ์คำจันทร์
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๗๑

เด็กหญิงเปรมิกา หลุ่งเปา

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๗๒

เด็กชายโชคทวี วังกะธาตุ
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๗๓

เด็กหญิงกมลชนก อินภูวา
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๗๔

เด็กหญิงกมลนาถ ขำสุวรรณ
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๗๕

เด็กหญิงกีรติ มงคลชัยสถิต
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๗๖

เด็กชายครรชนะ ระสาโสม
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๗๗

เด็กชายคเชนทร์ ลำต้น
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๗๘

เด็กชายชนะชัย วังกะธาตุ
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๗๙

เด็กหญิงชนากานต์ ไชยต้นเทือก
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๘๐

เด็กชายทักษิพงษ์ วงศ์คำจันทร์
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๘๑

เด็กชายทัศสุระ จันทนะ
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๘๒

เด็กชายธีรพงษ์ วงค์ศรีชา
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๘๓

เด็กชายนฤบดินทร์ จันวัต
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๘๔

เด็กหญิงนัติยากร เสือใหญ่

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๑๗ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๘๕

เด็กหญิงนันทิดา วงศ์ศรีชา
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๘๖

เด็กหญิงปาระวี วงค์กระโซ่
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๘๗

เด็กหญิงพนัชดา เชือคำเพ็ง

้

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๘๘

เด็กชายพันกร วงค์ศรีชา
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๘๙

เด็กชายวีรวัฒ จุลวานิช
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๙๐

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

วงศ์ดวงผา
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๙๑

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

วงศ์ศรีชา
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๙๒

เด็กชายอภิชาติ ศรีวงษา

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๙๓

เด็กหญิงอรชฎา วงศ์คำจันทร์
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๙๔

เด็กหญิงเพชรากรณ์ สายเนตร
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๙๕

เด็กชายณัฐพงษ์ ทิพย์สิงห์
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๙๖

เด็กหญิงพัชรพร วงค์ศรีชา
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๙๗

เด็กชายพิชิตชัย วงโคกขวด
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๙๘

เด็กหญิงพิมพ์ทอง จันประเสริฐ
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๐๙๙

เด็กหญิงยุพิน พ่อชมภู
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๐๐

เด็กหญิงวิชชุดา จันเพ็ชร

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๐๑

เด็กชายสันติภาพ วงศ์คำจันทร์
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๐๒

เด็กหญิงหทัยรัตน์ ฉลาดธัญญกิจ
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๐๓

เด็กหญิงอมรรัตน์ สิมะลี
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๐๔

นางสาวแพรวัน วงค์แสนชัย
๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๐๕

เด็กชายชนบกร วงค์อุคะ
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๐๖

เด็กชายพงษ์เจริญ ทิศกระโทก
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๐๗

เด็กชายพนัสชัย ศรีแสน

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๐๘

เด็กหญิงวรินยา วงค์ศรีชา
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๐๙

เด็กชายอลงกรณ์ ฉลาดธัญกิจ
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๑๐

เด็กหญิงจีระนันท์ จันทะนะ
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากบัง วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๑๑

เด็กชายธนพร วงค์ตาปอง
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากบัง วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๑๒

เด็กชายนัฑวุฒิ สุคะเนตร
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากบัง วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๑๓

เด็กหญิงรัชนิดา ยอดทองหลาง
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากบัง วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๑๔

เด็กชายรัฐภูมิ ธนะผา
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากบัง วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๑๕

เด็กหญิงสุกัญญา วงค์ตาปอง
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากบัง วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๑๖

เด็กหญิงสุภัทรา พ่อมูล
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากบัง วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๑๗

เด็กชายอภินันท์ พ่อมูล
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากบัง วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๑๘

เด็กชายอมรเทพ ลำสัน
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากบัง วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๑๙

เด็กชายจิรวัฒน์ ธ.น.ผา

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากบัง วัดพระซอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๑๘ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๒๐

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

เพชร์ฤทธิ

์

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากบัง วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๒๑

เด็กชายธนากร ธนโสม
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากบัง วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๒๒

เด็กหญิงนิชดา วงค์วิวงค์
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากบัง วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๒๓

เด็กหญิงวชิราพร ทาวงษ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากบัง วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๒๔

เด็กชายวีระวัฒน์ บุสดี
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากบัง วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๒๕

เด็กหญิงอนัฐญา ลาดบาศรี
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากบัง วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๒๖

เด็กหญิงเกศรินทร์ วงค์สุขะ
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากบัง วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๒๗

เด็กหญิงชลลดา ธ.น.ขาว

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากบัง วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๒๘

เด็กชายนันทกานต์ จันทะนะ
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากบัง วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๒๙

เด็กชายพีระพัฒน์ บุสดี
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากบัง วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๓๐

เด็กหญิงอรกนก ทุมพร
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากบัง วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๓๑

เด็กชายกฤษดา เสนาคำ
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพระซองวิทยาคาร วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๓๒

เด็กหญิงชยานันท์ ชาเทราช
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพระซองวิทยาคาร วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๓๓

เด็กหญิงณัฏฐพร เสียนดร

้

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนพระซองวิทยาคาร วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๓๔

เด็กหญิงนฤพร เชือคำเพ็ง

้

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนพระซองวิทยาคาร วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๓๕

เด็กหญิงปตินันท์ แก้ววิชัย

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพระซองวิทยาคาร วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๓๖

เด็กหญิงปาณิตา อินธิแสง
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนพระซองวิทยาคาร วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๓๗

เด็กหญิงภัทรวดี ถมมา
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพระซองวิทยาคาร วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๓๘

เด็กชายภูพิพัฒน์ ศรีสงคราม
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนพระซองวิทยาคาร วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๓๙

เด็กหญิงวรรณวิสา ไชยศรี
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพระซองวิทยาคาร วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๔๐

เด็กหญิงสุภัสสร ไชยศรี
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพระซองวิทยาคาร วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๔๑

เด็กหญิงกรกนก คูสกุล
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพระซองวิทยาคาร วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๔๒

เด็กชายชัยวัฒน์ มีบุญ
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพระซองวิทยาคาร วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๔๓

เด็กหญิงญาณันธร ขจรคำ
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพระซองวิทยาคาร วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๔๔

เด็กหญิงบุญญิกา ปล่อมกระโทก
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพระซองวิทยาคาร วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๔๕

เด็กชายพรชลิต พรหมคนซือ

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพระซองวิทยาคาร วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๔๖

เด็กชายรัฐภูมิ เสนาคำ
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพระซองวิทยาคาร วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๔๗

เด็กชายรัฐศาสตร์ ชาญเวช

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพระซองวิทยาคาร วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๔๘

เด็กหญิงสุรีรัตน์ ทิพย์วงศ์
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพระซองวิทยาคาร วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๔๙

เด็กหญิงภัศสร คนมีศิล
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพระซองวิทยาคาร วัดพระซอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๕๐

เด็กหญิงกฤตยา แสงแก้ว
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๕๑

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ศรีแสน
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๕๒

เด็กชายชาญวิทย์ ธ.น.กุล

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๕๓

เด็กชายณัฐวัฒน์ เชือตาพระ

้

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๕๔

เด็กชายณัฐวุฒิ พองผลา
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๑๙ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๕๕

เด็กหญิงนันท์ชพร โถชาลี
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๕๖

เด็กหญิงนารีรัตน์ โสภาพรม
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๕๗

เด็กหญิงพัชรินทร์ แซ่ย่าง

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๕๘

เด็กชายภูมิภัฒน์ แสงแก้ว
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๕๙

เด็กชายรัฐภูมิ พองผลา
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๖๐

เด็กชายราชพฤกษ์ ลาดบาศรี

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๖๑

เด็กหญิงวิภาดา ลาดบาศรี
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๖๒

เด็กชายวีรวัฒน์ พ่อศรีชา
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๖๓

เด็กชายศุภวิชญ์ พ่อชมภู
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๖๔

เด็กชายภัทรพล หอมสมบัติ
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๖๕

เด็กชายรัฐภูมิ พ่อคำรัก
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๖๖

เด็กหญิงลัดดา บุดชา
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๖๗

เด็กชายศิริยุทธ เชือคำเพ็ง

้

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๖๘

เด็กชายสิรภพ พ่อลือ

้

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๖๙

เด็กหญิงนีรนุช พ่อลือ

้

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๗๐

เด็กหญิงวนิดา อินทะวงค์
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๗๑

เด็กหญิงทัดศรินทร์ ศรีบุญเรือง
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๗๒

เด็กชายกฤษฎา วงษา
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๗๓

เด็กหญิงจันทมณี ราชวัตร
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๗๔

เด็กชายดนุสรณ์ ศรีแก้ว
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๗๕

เด็กชายนเรนทร แสงก้า
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๗๖

เด็กหญิงพรชิตา ไชยสุโพธิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๗๗

เด็กหญิงพรนภา เหมรัตน์
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๗๘

เด็กหญิงพัชรี วงมีแก้ว
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๗๙

เด็กหญิงรรินท์นิภา กดแก้ว

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๘๐

เด็กหญิงวิภารัตน์ เชียงเครือ
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๘๑

เด็กชายเจษฏาณ์ แก้วเชือม

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๘๒

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ กุพันลำ
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๘๓

เด็กชายกฤษดา เกษี
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๘๔

เด็กชายกฤษวุธ หาดทะเล
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๘๕

เด็กชายจีระศักดิ

์

ทองกันทม
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๘๖

เด็กหญิงชืนฤทัย

่

ดวงใจ
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๘๗

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ พวงจันทร์
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๘๘

เด็กหญิงนภัสสร สายกาญจน์

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๘๙

เด็กหญิงนิรชา โคลิตร
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๒๐ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๙๐

เด็กชายพีรพัฒน์ เฉลียวพงค์
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๙๑

เด็กชายภูวนาถ รักษี
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๙๒

เด็กหญิงรุ่งไพลิน นันทะวงค์
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๙๓

เด็กหญิงสุภัสรา บ่อหิน
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๙๔

เด็กชายอัตษดาวุฒิ แว่นจันดา

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๙๕

เด็กหญิงอารยา ธำรงวงศ์วิทย์
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๙๖

นางสาวจิตพร แก้ววงษา
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๙๗

นายณัฐศักดิ

์

ศรีนาทม
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๙๘

เด็กชายดนัย ทมถา
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๑๙๙

นายธนกร เบ็ญจพรรณ
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๐๐

นายพิภพ ภูแสนศรี
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๐๑

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

โคตรทะแก้ว
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๐๒

นางสาวสุกัญญา แกว่นกสิกรรม
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๐๓

นางสาวจันทิมา สุกทน
๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๐๔

นางสาวชมพูนุช ชานุชิด
๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๐๕

นายณัฐพงศ์ คำทะเนตร
๑๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๐๖

นายณัฐพงษ์ วงษา
๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๐๗

นายธีรภัทร์ โพธิสุวรรณ์

์

๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๐๘

นางสาวนันทนา จันทรประชา
๑๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๐๙

นางสาวปริชาติ คำอะดูล
๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๑๐

นายฤทธิเกียรติ เดชา
๒๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๑๑

นางสาววรรณพร โพธิสว่าง

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๑๒

นางสาววัชรินทร์ ยาลัย
๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๑๓

นายวีรพงศ์ พุทธมาตย์
๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๑๔

นายสุรพงศ์ ภูดีทิพย์
๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๑๕

นายอดิศร ศรีนาทม
๒๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๑๖

นางสาวอรสา อะทะขันธุ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๑๗

นางสาวเจนจิรา บุตรรักษ์
๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๑๘

นายปฎิภาณ สดใส
๒๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๑๙

นายรุ่งโรจน์ น้อยคำมูล
๐๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๒๐

นายชนารัตน์ เหมพลชม
๒๓/๕/๒๕๒๓

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๒๑

นางชลาลัย ศรีรัตน์
๒๘/๑/๒๕๒๑

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๒๒

นางสาวชัชฏาพร สารมาส
๒๕/๒/๒๕๓๐

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๒๓

นางสาวธัญญพร ผิวเงิน
๓๑/๗/๒๕๓๑

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๒๔

นางสาวปริวรัญญา ผ่านสุวรรณ
๒๐/๑๒/๒๕๒๐

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๒๑ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๒๕

นางสาวปรียานุช อาษาพันธ์
๑๗/๙/๒๕๒๓

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๒๖

นายปยพันธ์ ศิริรักษ์
๒๙/๙/๒๕๓๑

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๒๗

นางสาวนิชนันท์ พนมเขต
๑๓/๙/๒๕๓๔

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๒๘

นางสาวภัทรศยา ลายทอง
๑๓/๑๐/๒๕๓๐

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๒๙

นายวราวุฒิ สดขุนทด
๒/๑๑/๒๕๒๖

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๓๐

นางวิภาวรรณ การมงคล
๒๑/๒/๒๕๒๕

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๓๑

นางสาวศศิทรณ์ ฟองอ่อน
๙/๑๑/๒๕๓๔

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๓๒

นางศุนิษา จันปุม ๙/๖/๒๕๒๕ โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๓๓

นายสุพจน์ พิมภาเรือ
๓/๑๑/๒๕๒๑

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๓๔

นางสาวอรอุมา ขอบขัยแสง ๖/๙/๒๕๓๕ โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๓๕

นางสาวเบญจวรรณ เรืองเพชร

๑๓/๑๑/๒๕๒๙

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๓๖

เด็กชายณัฐพร พรหมเมืองคุก
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๓๗

เด็กหญิงณัฐิดา วังญาติ
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๓๘

เด็กชายธนากร บุญยะศรี
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๓๙

เด็กหญิงนภัสสร หมืนพล

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๔๐

เด็กหญิงปรางค์คณิล แสนใชย

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๔๑

เด็กหญิงปยะฉัตร โพธิสาจันทร์
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๔๒

เด็กชายวิษณุกรณ์ พรหล่อ
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๔๓

เด็กหญิงศศิพรรณ โคตะสิน
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๔๔

เด็กหญิงสุภาพร พินิจมนตรี

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๔๕

เด็กชายสุรเดช สีลาเกตุ
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๔๖

เด็กชายอนิรุช บุระวัฒน์
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๔๗
เด็กชายกริชษณารัตน์

ศรีสุนทร
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๔๘

เด็กหญิงกานต์มณี ภูสมหมาย
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๔๙

เด็กหญิงชญาดา แสนสุด

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๕๐

เด็กหญิงช่อทับทิม คุณโน

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๕๑

เด็กหญิงทินมณี หยงโสภา
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๕๒

เด็กชายธีรพล แสงดา
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๕๓

เด็กหญิงบุษราภรณ์ บุญยะศรี
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๕๔

เด็กหญิงพรประภา แสงดา
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๕๕

เด็กชายวงศธร บุญทน
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๕๖

เด็กชายศุภกิตติ

์

ชิลนาค
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๕๗

เด็กหญิงสุดทิตา สังขวัน

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๕๘

เด็กชายอภิรักษ์ สิมมา
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๕๙

เด็กหญิงเข็มอักษร บุตรดี
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง วัดยอดแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๒๒ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๖๐

เด็กชายเพชรฤกษ์ พลสุวรรณ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๖๑

เด็กหญิงกรรณิกา สาบก
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโดโพธิศรี

์

วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๖๒

เด็กชายกฤษกร วิมลธรรม
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโดโพธิศรี

์

วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๖๓

เด็กหญิงชลรดา คำวิชิต
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโดโพธิศรี

์

วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๖๔

เด็กหญิงฑิตฐิตา จันดามี
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโดโพธิศรี

์

วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๖๕

เด็กหญิงนันทิกานต์ ชานุชิด
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโดโพธิศรี

์

วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๖๖

เด็กหญิงศุภากานต์ นราชัย
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโดโพธิศรี

์

วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๖๗

เด็กชายสิทธิพล ชานุชิต
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโดโพธิศรี

์

วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๖๘

เด็กหญิงอรุณีย์ ระเริง
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโดโพธิศรี

์

วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๖๙

เด็กหญิงกันติยา ละเลิง
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโดโพธิศรี

์

วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๗๐

เด็กชายทศวรรษ สุพิชญ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโดโพธิศรี

์

วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๗๑

เด็กชายธนภัทธ สุวรรณมาโจ
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโดโพธิศรี

์

วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๗๒

เด็กชายธีระยุทธ สุวรรณศิลป
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโดโพธิศรี

์

วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๗๓

เด็กชายปญญากร อ่อนสาร
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโดโพธิศรี

์

วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๗๔

เด็กหญิงพิชญา นราชัย
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโดโพธิศรี

์

วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๗๕

เด็กหญิงยุพารัตน์ ชานุชิต
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโดโพธิศรี

์

วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๗๖

เด็กหญิงรชดา วงศ์มีแก้ว
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโดโพธิศรี

์

วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๗๗

เด็กหญิงสุมาลี มีสัจจ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโดโพธิศรี

์

วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๗๘

เด็กหญิงอรจิรา ภูดีทิพย์
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโดโพธิศรี

์

วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๗๙

เด็กชายอิทธินาจ ภูมิแสง

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโดโพธิศรี

์

วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๘๐

เด็กหญิงขวัญจิรา พรมดมภ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโดโพธิศรี

์

วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๘๑

เด็กชายจักรพงศ์ กันภัย
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโดโพธิศรี

์

วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๘๒

เด็กชายจิรพัส วงศ์นาม

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโดโพธิศรี

์

วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๘๓

เด็กชายชนาธิป วงษ์มีแก้ว

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโดโพธิศรี

์

วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๘๔

เด็กชายธนกร เมืองคง
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโดโพธิศรี

์

วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๘๕

เด็กหญิงมลธิตา บุตรศรี
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโดโพธิศรี

์

วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๘๖

เด็กชายศุภกฤต วงมีแก้ว
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโดโพธิศรี

์

วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๘๗

เด็กชายสิรภพ อะทะขันธ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโดโพธิศรี

์

วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๘๘

เด็กชายสุภนัย หมายมี
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโดโพธิศรี

์

วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๘๙

เด็กหญิงณัฐธิดา วงษศรีจันทร์
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกศรี วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๙๐

เด็กหญิงศิรินภา นภาศิริโรจน์
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกศรี วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๙๑

เด็กชายสิทธิพล สิมนา
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกศรี วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๙๒

เด็กหญิงอาทิวราห์ กุมมาร
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกศรี วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๙๓

เด็กหญิงจิตรทิวา วงษา
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกศรี วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๙๔

เด็กหญิงจิตรสินี บรรไพ
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกศรี วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๒๓ / ๓๗๓

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๙๕

เด็กหญิงจิรภิญญา เพ็ญสวัสดิ

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกศรี วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๙๖

เด็กชายชนาภัทร โตปราง
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกศรี วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๙๗

เด็กหญิงชนิสรา วงษา
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกศรี วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๙๘

เด็กชายดนุพล วงษา
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกศรี วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๒๙๙

เด็กหญิงธัญทิพ ใจสมบัติ
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกศรี วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๐๐

เด็กชายปฐมพร ก้อนกัน

้

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกศรี วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๐๑

เด็กชายพนมชัย ชุ่มศรี
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกศรี วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๐๒

เด็กชายพีรพัฒน์ วะบุตรดี
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกศรี วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๐๓

เด็กหญิงศุภิสรา นาโควงษ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกศรี วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๐๔

เด็กชายธนโชติ พรมสุวรรณ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกศรี วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๐๕

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

สิทธิมณี
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกศรี วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๐๖

เด็กหญิงจิดาพา อภัยโส
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๐๗

เด็กชายญาณวุฒิ โบราณกุล

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๐๘

เด็กชายปรัชญา แพงสอน
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๐๙

เด็กชายพยุงศักดิ

์

แก้วเกษ
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๑๐

เด็กหญิงภัทราพร บุตรสุวรรณ
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๑๑

เด็กชายรินทร์ศธร บุตรสุวรรณ
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๑๒

เด็กหญิงศิริประภา เดชทรงศิลป
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๑๓

เด็กหญิงสริตา เดชบำรุง
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๑๔

เด็กชายเจนณรงค์ บุญรักษา
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๑๕

เด็กชายชานนท์ จันทร์ชนะ
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๑๖

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ภูดีทิพย์
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๑๗

เด็กชายจรัญ โบราณกุล
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๑๘

เด็กชายนิวัฒน์ จันชะนะ
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๑๙

เด็กชายกรวิทย์ ปอาษา
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๒๐

เด็กชายคมกฤษ อารีรักษ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๒๑

เด็กชายคุณาสิน เชียงขวาง
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๒๒

เด็กชายจิรพัฒน์ เชียงขวาง
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๒๓

เด็กหญิงชลดาพร สมอรักษ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๒๔

เด็กหญิงธนัชพร ศรีเทพ
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๒๕

เด็กหญิงธนัดชา อุปทุม

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๒๖

เด็กชายธนันดร วงษา
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๒๗

เด็กชายธนากร เขืองเชียงขวาง
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๒๘

เด็กหญิงธัญชนก วงษา
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๒๙

เด็กหญิงนุชจิรา ทรงประโคน
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๒๔ / ๓๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๓๐

เด็กหญิงปภาวรินท์ น้อยบรรเทา
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๓๑

เด็กชายพิรกานต์ ปาจา
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๓๒

เด็กชายพีรพงษ์ สุริยานนท์
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๓๓

เด็กชายพีรวิชญ์ วงษา

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๓๔

เด็กหญิงมนัสวี วิบรรณ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๓๕

เด็กชายวรพจน์ อยู่เจริญ
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๓๖

เด็กชายวัชราเทพ คำกองแพง
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๓๗

เด็กหญิงศิริประภา แก้วมณี
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๓๘

เด็กชายศุภพล วงษา
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๓๙

เด็กหญิงศุภัชญา วงษา
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๔๐

เด็กหญิงสุชาดา อินทรประจักษ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๔๑

เด็กชายองศา นคะจัด
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๔๒

เด็กชายอดิเทพ โมธรรม
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๔๓

เด็กชายอนุวัฒน์ วงษา
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๔๔

เด็กชายอมรเทพ วันน้อย

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๔๕

เด็กหญิงอริสา วงษา
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๔๖

เด็กชายอโยธยากร วงษา
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๔๗

เด็กหญิงเขมจิรา วงษา
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๔๘

เด็กชายเจษฎากร วงษา
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๔๙

เด็กหญิงกรวิภา โพธโสม
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๕๐

เด็กหญิงจิรภิญญา ภูอาบทอง
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๕๑

เด็กชายธราทร วงษา
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๕๒

เด็กชายนันทวัฒน์ วงษา
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๕๓

เด็กชายนันทวุฒิ ยุดรัมย์
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๕๔

เด็กหญิงพรรณภา ขันธ์วงค์
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๕๕

เด็กชายภานุเดช พรมเทพ
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๕๖

เด็กหญิงลัทธวรรณ วงค์กระโซ่
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๕๗

เด็กหญิงวิชญาพร จุลขันธ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๕๘

เด็กหญิงกฤติยา วงษา
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๕๙

เด็กหญิงชนิสรา อุปทุม
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๖๐

เด็กชายณัฐนันท์ สุทธิบ่าว
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๖๑

เด็กชายดนุพล โนนสุข
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๖๒

เด็กหญิงธนพรรณ ชาแพน
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๖๓

เด็กชายธวัชชัย ศรีนอก
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๖๔

เด็กหญิงประภัสสร วงษา
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๒๕ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๖๕

เด็กชายภูรินทร์ เบ็ญกุล
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๖๖

เด็กหญิงมินตรารักษ์ วงษา
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๖๗

เด็กหญิงวรรณภา อาษาพันธ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๖๘

เด็กชายศราวุธ อุสาราช
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๖๙

เด็กหญิงศุภลักษณ์ จินดาไพศาล
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๗๐

เด็กชายสนธยา วงษา
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๗๑

เด็กชายสรวิศ โพธิสุวรรณ

์

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๗๒

เด็กหญิงสุจิตตรา วงษา
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๗๓

เด็กหญิงสุจิรา ทรงประโคน
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๗๔

เด็กหญิงอรวรรณ ขันธ์วงค์
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๗๕

เด็กชายเคนคำ สิมยอด
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๗๖

เด็กหญิงเจตสุภา เมืองซอง
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๗๗

เด็กหญิงไอลดา ปญญาสาร
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๗๘

เด็กชายณภัทร โมธรรม
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๗๙

เด็กหญิงณัฐธิดา โพธิโสม
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๘๐

เด็กหญิงมนัสนันท์ เปงไชยโม
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๘๑

เด็กหญิงรุ่งราวรรณ โมธรรม
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๘๒

เด็กหญิงสุภัสสร วงษ์อุดม
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๘๓

เด็กหญิงอมรรัตน์ อินทร์เฮ้า
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๘๔

เด็กหญิงเบญญาภา โมธรรม
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๘๕

เด็กชายเสริมเกียรติ สีเสือ
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๘๖

เด็กหญิงจิรดา วงษา
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๘๗

เด็กชายชิษณุพงศ์ แก้วรัตน์
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๘๘

เด็กหญิงชุติกาญจน์ พรมคำบุตร
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๘๙

เด็กชายฐาปณา โมธรรม
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๙๐

เด็กชายฐิติพงษ์ ติยะบุตร

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๙๑

เด็กหญิงฐิติมา โมธรรม
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๙๒

เด็กหญิงณิศาชล โมธรรม
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๙๓

เด็กชายดนัย เมืองแทน

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๙๔

เด็กชายทักษิณ ทาคำ

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๙๕

เด็กชายธนพนธ์ โมธรรม
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๙๖

เด็กหญิงนฤมล ขุนศรี
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๙๗

เด็กหญิงปณัตดา คำไหล
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๙๘

เด็กหญิงปณิตตรา ทาพรมมี

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๓๙๙

เด็กหญิงยุพาพร โมธรรม
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๒๖ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๐๐

เด็กหญิงวิไลวรรณ ไชยบรรณ
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๐๑

เด็กหญิงศุทธินี โมธรรม
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๐๒

เด็กชายสรยุทธ โมธรรม
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๐๓

เด็กหญิงสุชานันท์ วะบุตร
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๐๔

เด็กหญิงสุชานาถ หมืนกันยา

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๐๕

เด็กหญิงอพิริตา เบ้าทองหล่อ
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๐๖

เด็กหญิงอรวรรณ เดชบันดิษ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๐๗

เด็กหญิงอริสา โมธรรม

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๐๘

เด็กหญิงนิชานันท์ กุมมาร

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๐๙

เด็กหญิงนำทิพย์ บุพศิริ
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๑๐

เด็กหญิงภัครวดี โมธรรม
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๑๑

เด็กหญิงภัทรดารา โมธรรม

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๑๒

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ โมธรรม
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๑๓

เด็กชายศุภเศรษฐ์ โมธรรม
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๑๔
เด็กหญิงเนตรนำทิพย์

เหมะธุรินทร์
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๑๕

เด็กชายกตัญู ศรีนาทม
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๑๖

เด็กหญิงกรพินธุ์ ไชยวัง
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๑๗

เด็กหญิงกรรสุดา วงศ์จันดี
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๑๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศรีภูมี
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๑๙

เด็กหญิงกัญญ์วรา ทมถา
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๒๐

เด็กหญิงจตุรวรรณ บุญชาญ
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๒๑

เด็กชายจิรวัฒน์ ศรีสมจักร
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๒๒

เด็กหญิงจีรดา เหมพลชม
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๒๓

เด็กชายชญานนท์ สามล
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๒๔

เด็กชายชัยณรงค์ จันทึก
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๒๕

เด็กชายชานนท์ จิบจันทร์
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๒๖

เด็กหญิงญาณิศา ทมถา
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๒๗

เด็กหญิงณัฐวรา ไชยสุโพธิ

์

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๒๘

เด็กชายทองดี ภูดีทิพย์
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๒๙

เด็กชายทักษ์ดนัย ขันละคร
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๓๐

เด็กชายธนกฤต ประทุม
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๓๑

เด็กชายธนวิชญ์ สุวรรณบุตร
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๓๒

เด็กชายธีรภัทร ทมพา
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๓๓

เด็กหญิงพรพิรุณ ติยะบุตร
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๓๔

เด็กชายพาขวัญ ดวงปากคำ
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๒๗ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๓๕

เด็กหญิงพิชชาภา อินทร์เฮ้า
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๓๖

เด็กหญิงพิชญากร ธนจตุพรหม
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๓๗

เด็กชายภูมิรพี พัดสิง
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๓๘

เด็กชายภูวดล โคตรภูมี

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๓๙

เด็กชายมิลิน มิลินทากาศ
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๔๐

เด็กชายรัฐภูมิ อ.ท.ขันธ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๔๑

เด็กหญิงรัศมีกร แก้วเชือม

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๔๒

เด็กหญิงวรัทยา แก้วเชือม

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๔๓

เด็กชายศุภกร สมรฤทธิ

์

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๔๔

เด็กชายสิทธิพล ชูอารมณ์
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๔๕

เด็กชายสิริชัย ศรีนาทม
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๔๖

เด็กชายอดิรุจ ภูดีทิพย์
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๔๗

เด็กชายอภิภัทร แก้วเชือม

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๔๘

เด็กหญิงเขมนิจ โพเกตุ
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๔๙

เด็กชายเสฎฐวุฒิ อาษาพันธ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๕๐

เด็กชายขจรวิทย์ แก้วเชือม

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๕๑

เด็กชายชานนท์ แคว้นเขาเม็ง
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๕๒

เด็กชายธนากรณ์ บุปพิ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๕๓

เด็กหญิงวรางคณา สมฤาชา
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๕๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เขือนขันธ์

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๕๕

เด็กหญิงอรอุมา ฝายเพชร
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๕๖

เด็กชายไกรวิชญ์ แก้วเชือม

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๕๗

เด็กชายธนวัฒน์ เรืองบุญ
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๕๘

เด็กหญิงพรภิมล ขันติกุล
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๕๙

เด็กชายกฤตนัย อ.ท.เบาะ
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๖๐

เด็กชายจิรเดช เสาแก้ว
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๖๑

เด็กหญิงนิจจารีย์ ราดพันธ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๖๒

เด็กชายวีรวัฒน์ สุริยันต์
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๖๓

เด็กหญิงศุจินทรา บุญศรี
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๖๔

เด็กหญิงสุธาศินีย์ พรมจันทร์
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๖๕

เด็กชายอธิชาติ สุนทรา
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๖๖

เด็กหญิงอริสรา ยาลัย
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๖๗

เด็กหญิงไอริน คำน้อง

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๖๘

เด็กหญิงสุธิดา ยาลัย
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๖๙

เด็กหญิงบุศรา โพธิเบียว

้

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๒๘ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๗๐

เด็กชายวิชัย วุติยะตา
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๗๑

เด็กหญิงลักษศิณา รามนู
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๗๒

เด็กชายณัฐพงศ์ วงศ์อุด
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๗๓

เด็กชายปฐวี ศรีวงศ์รักษา
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๗๔

เด็กหญิงภารุณี จิตธรรม
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๗๕

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

เข็มอุทา
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๗๖

เด็กชายสหรัฐ ไชยะสิงห์
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๗๗

เด็กชายชลชาติ ผาลี
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๗๘

เด็กหญิงญาณากร คำสระแก้ว
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๗๙

เด็กหญิงณัฐณิชา มะหัสกุล

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๘๐

เด็กชายธนากร อุตรทุม
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๘๑

เด็กชายธิชานนท์ อรรถมี
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๘๒

เด็กชายนนทกร ไชยะนุ
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๘๓

เด็กชายนิพิฐพนธ์ แก้วเกษ
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๘๔

เด็กหญิงนิศารัตน์ วงศ์งาม
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๘๕

เด็กหญิงปริสรา บุตรสีทา

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๘๖

เด็กหญิงพิชามญชุ์ วงษา
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๘๗

เด็กชายมนต์ตระการ บรรดาศักดิ

์

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๘๘

เด็กชายวทัญู บัวเคน
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๘๙

เด็กหญิงวรรณกานต์ เชือใหญ่

้

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๙๐

เด็กหญิงวริสรา วรรณโคตร
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๙๑

เด็กชายวสันต์ ขันทะโชติ

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๙๒

เด็กหญิงวิรัชยาภรณ์ เศษเพ็ง
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๙๓

เด็กชายณัฐพงษ์ อะทะขันธ์
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๙๔

เด็กชายศรัณย์ แก้วเกษ
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๙๕

เด็กชายอดิเทพ แวดไธสง
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๙๖

เด็กชายกฤษกร เหนือพวน
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๙๗

เด็กหญิงกัณห์ชรี พลเยียม

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๙๘

เด็กหญิงณัฏฐธิดา พันธุกาง
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๔๙๙

เด็กชายธนกฤต ลาทำ
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๐๐

เด็กชายธนวัฒน์ จันทร์โฮ้วมณี
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๐๑

เด็กชายธนโชติ ดวงพุทธ
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๐๒

เด็กชายธรรมจักร ราชม
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๐๓

เด็กหญิงธัญชนก วงษ์สุวรรณ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๐๔

เด็กหญิงพิจิตรา นะคะจัด
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๒๙ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๐๕

เด็กหญิงพิชญ์ญาดา พัฒนาศูร
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๐๖

เด็กหญิงวรรณกานต์ หาลือคำ
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๐๗

เด็กชายศุภณัฐ เศษเพ็ง
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๐๘

เด็กหญิงอนันตญา เสนาะพันธ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๐๙

เด็กหญิงอริสา โมธรรม
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๑๐

เด็กชายเจตนิพัทธ์ วงษา
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๑๑

เด็กชายเจษฎา โพธิคง

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๑๒

เด็กหญิงแพรวา วงพิระ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๑๓

เด็กชายกฤษฎา คิดโสดา
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๑๔

เด็กหญิงกิตติยา สมตัว
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๑๕

เด็กชายขจรศักดิ

์

แสนเสิก
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๑๖

เด็กชายชายพิทักษ์ ศรีลาคำ
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๑๗

เด็กหญิงญาณี เศษเพ็ง
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๑๘

เด็กหญิงณัฐวดี ศรีแก้ว
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๑๙

เด็กชายณัฐวุฒิ มุงธิราช
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๒๐

เด็กหญิงนภัสสร บุพศิริ
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๒๑

เด็กหญิงปนัดดา แสนเสิก
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๒๒

เด็กหญิงปาริชาติ ราชม
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๒๓

เด็กหญิงปาริชาติ แสนเสิก
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๒๔

เด็กชายภัคพล สิงห์โพธิ

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๒๕

เด็กหญิงวรรณรญา อรรถมี
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๒๖

เด็กหญิงวัชรี วงษา
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๒๗

เด็กหญิงศศิธร มหัสกุล
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๒๘

เด็กชายอดิศร วงษา
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๒๙

เด็กชายอดิศักดิ

์

เหนือพวน
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๓๐

เด็กชายอภิวันท์ โมธรรม
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๓๑

เด็กชายอัครวินท์ วงพิระ
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๓๒

เด็กหญิงอารียา วงษา
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๓๓

เด็กชายอุดมชัย โสภณ
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๓๔

เด็กชายเอกรัฐ สารทอง
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๓๕

เด็กหญิงวริศรา เหล่าเจริญ
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๓๖

เด็กชายพิชายยุทธ ศรีลาคำ
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๓๗

เด็กหญิงลัดดาวรรณ์ ปดตาทะเส
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๓๘

เด็กชายศรชัย โพธะโสม
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๓๙

เด็กชายณรงฤทธิ

์

วงษา
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๓๐ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๔๐

เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วเกษ
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๔๑

เด็กหญิงทิพนภา จันทะวงศ์
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๔๒

เด็กหญิงเรณุกา ตุ้มทอง
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๔๓

นายสมยศ ประลอบพันธุ์
๒๔/๙/๒๕๐๒

กศน.อำเภอนาหว้า ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๔๔

นางลภัส นาขะมิน
๒๔/๔/๒๕๐๔

กศน.อำเภอนาหว้า ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๔๕

นายสุพจน์ พะนาดี
๑๑/๕/๒๕๐๗

กศน.อำเภอนาหว้า ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๔๖

นายประครอง โกษาแสง
๑๓/๑๒/๒๕๑๐

กศน.อำเภอนาหว้า ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๔๗

นางสาวนิคนภา เต็มสิรินันท์
๑๐/๓/๒๕๑๕

กศน.อำเภอนาหว้า ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๔๘

นายสุรกานต์ วะเกิดเปม
๒๒/๖/๒๕๑๗

กศน.อำเภอนาหว้า ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๔๙

นางศรารัตน์ ทะทำมัง ๕/๔/๒๕๑๗ กศน.อำเภอนาหว้า ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๕๐

นายธีระพงษ์ ปญญาสาร
๒๖/๘/๒๕๒๐

กศน.อำเภอนาหว้า ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๕๑

นายสมเด็จ พวงจันทึก ๔/๕/๒๕๒๖ กศน.อำเภอนาหว้า ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๕๒

นางสาวกรรณิกา ด่างเกษี
๒๖/๙/๒๕๒๖

กศน.อำเภอนาหว้า ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๕๓

นายชัยวาลย์ พลหาญ
๒๗/๑๐/๒๕๓๕

กศน.อำเภอนาหว้า ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๕๔

นายประภากร สีปะดี
๑๗/๑๐/๒๕๔๒

กศน.อำเภอนาหว้า ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๕๕

นางบรรเทา อินอุเทน
๑๒/๑๐/๒๔๙๓

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดธาตุประสิทธิ

์

ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๕๖

นางสอง วะนานิด
๑๘/๘/๒๔๙๔

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดธาตุประสิทธิ

์

ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๕๗

นางแดง นาโควงค์ ๙/๒/๒๔๙๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดธาตุประสิทธิ

์

ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๕๘

นางยนต์ ไชยมงค์ ๑/๘/๒๔๙๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดธาตุประสิทธิ

์

ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๕๙

นางยุวารี นาขะมิน ๗/๑/๒๕๐๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดธาตุประสิทธิ

์

ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๖๐

นางสัน

้

จานบานหลง
๑๙/๑๐/๒๔๙๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดธาตุประสิทธิ

์

ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๖๑

นางสุวีรา ดีโคตร
๑๖/๒/๒๕๐๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดธาตุประสิทธิ

์

ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๖๒

นางศิริพร เบียมมิตร
๒/๑๑/๒๕๐๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดธาตุประสิทธิ

์

ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๖๓

เด็กหญิงจุฑาธิป โคตรมิตร
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๖๔

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ผานคำ
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๖๕

เด็กหญิงณฤณี ไชยมงค์
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๖๖

เด็กชายตันติกร คะสุดใจ
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๖๗

เด็กชายธนชัย นิมมิตตานนท์
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๖๘

เด็กชายธราดล ประกิง

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๖๙

เด็กหญิงธาวิตา ผาสีดา

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๗๐

เด็กหญิงธิชา คำภูเงิน

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๗๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ คะสุดใจ
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๗๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ น้อยนาง
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๗๓

เด็กชายธเนศพล ประกิง

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๗๔

เด็กชายนพดล ลือลีน

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๓๑ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๗๕

เด็กชายนัฐนนท์ ทองพูล
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๗๖

เด็กหญิงนิภาพร อินอุเทน

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๗๗

เด็กหญิงประภัทสร ไชยแพทย์
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๗๘

เด็กหญิงปวีณา หาญจิตร

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๗๙

เด็กหญิงปณฑารีย์ โคตะบิน

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๘๐

เด็กหญิงปาริชาต คำชนะ
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๘๑

เด็กหญิงปยานันท์ สร้อยดัน

้

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๘๒

เด็กหญิงพัชราภา แมดมิงเหง้า

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๘๓

เด็กหญิงพิรดา คะสุดใจ
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๘๔

เด็กหญิงพีรดา มันแก่น

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๘๕

เด็กชายพีรวัฒน์ นาโควงค์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๘๖

เด็กชายพีรศิลป พรมมา
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๘๗

เด็กหญิงภัณฑิรา ฐารพาพันธุ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๘๘

เด็กหญิงมณีรัตน์ ไชยะโม
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๘๙

เด็กหญิงรัชริดา วรรณทุ
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๙๐

เด็กชายวรุตม์ คงเจริญ
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๙๑

เด็กหญิงวาสิทฐี ดวงรัตน์มณีโชติ
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๙๒

เด็กชายวิชิต คำภูเงิน
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๙๓

เด็กชายวิวัฒน์ เคนอำ
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๙๔

เด็กชายวิษณุราม มาตชัยเคน
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๙๕

เด็กชายวีรพล รังสิเสนา
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๙๖

เด็กชายวีระ วงศรีชู
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๙๗

เด็กชายวีระวัฒน์ วะบังลับ
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๙๘

เด็กชายศรยุทธ อุบัวบล
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๕๙๙

เด็กชายศักดิชัย

์

ศรีประดี

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๐๐

เด็กหญิงศิรภัสสร วะชุม
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๐๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ แมดมิงเหง้า

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๐๒

เด็กชายศิริโชค สิทธิ
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๐๓

เด็กชายสหรัฐ นาโควงค์
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๐๔

เด็กหญิงสายฝน นามยศขวา
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๐๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ ตุลี
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๐๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ ไหลอุดี

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๐๗

เด็กหญิงสุภิษา เหลาเต็ม
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๐๘

เด็กชายอธิราช คำเปาเมือง
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๐๙

เด็กหญิงอภิชญา ผานคำ
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๓๒ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๑๐

เด็กชายอภิชาติ ไชยมงค์
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๑๑

เด็กหญิงอริศรา ตาลอุ่นศรี
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๑๒

เด็กชายอานุภาพ จานบานหลง
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๑๓

เด็กหญิงเอราวรรณ ทัดสา
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๑๔

เด็กหญิงแพรไหม แมดมิงเหง้า

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๑๕

เด็กชายไกรวิทย์ กองโพธิ

์

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๑๖

เด็กหญิงกนกวรรณ เหมะธุรินท์
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๑๗

เด็กหญิงกัญญา พรมพิมพ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๑๘

เด็กหญิงขวัญจิรา เบญมาตย์
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๑๙

เด็กหญิงคณิสสร บุญมาพล
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๒๐

เด็กชายคุณากรณ์ สิงห์งอย
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๒๑

เด็กชายจักรินทร์ นันสุนี
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๒๒

เด็กหญิงจิรนันท์ คำชนะ
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๒๓

เด็กหญิงจิราพร สิทธิยา
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๒๔

เด็กชายชยพล ผิวนวล
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๒๕

เด็กชายชิษณุพงศ์ แพงษา
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๒๖

เด็กชายธนวัฒน์ สุขสันต์หรรษา
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๒๗

เด็กชายนนทกร กัณสินธุ์
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๒๘

เด็กหญิงนริตา มุละชิวะ
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๒๙

เด็กหญิงนันฑิตา วงษาเนาว์
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๓๐

เด็กหญิงนิภาพร มานาพะ
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๓๑

เด็กชายนุกูล แก้วดี
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๓๒

เด็กหญิงนุชนภา คุณอุทา
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๓๓

เด็กหญิงประกายดาว ท่อนสัน
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๓๔

เด็กหญิงมณีพร คะสีทอง
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๓๕

เด็กหญิงวรรณวรา ศรวงษ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๓๖

เด็กหญิงวราภรณ์ มันแก่น

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๓๗

เด็กหญิงวิมลรัตน์ มีดี
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๓๘

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ อุปพงศ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๓๙

เด็กหญิงศิริภา สุคันธภักดี
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๔๐

เด็กหญิงศุภาวรรณ โพธิราช
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๔๑

เด็กหญิงสุภาพร สุวรรณพรม
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๔๒

เด็กชายสุวัชร์ พรหมชัย
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๔๓

เด็กหญิงอดิศา เคนไชยวงค์
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๔๔

เด็กชายอภินันท์ บัวแยง
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๓๓ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๔๕

เด็กหญิงอรัญญา จันทร์แสง
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๔๖

เด็กชายอลังการ โคตรพรม
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๔๗

เด็กชายอิทธิศักดิ

์

ราษี

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๔๘

เด็กหญิงเปรมสินี เอกจักรแก้ว
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๔๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สุขวิพัฒน์
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๕๐

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

พันธุ์ศรี
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๕๑

เด็กหญิงกุลกันรยา นันตา
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๕๒

เด็กหญิงกุลณัฐ ดรวิชา
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๕๓

เด็กชายจักรกฤษณ์ ปทุมชาติ
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๕๔

เด็กหญิงจารุวรรณ อินทร์สอน
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๕๕

เด็กหญิงจุฑามาศ โคตะบิน
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๕๖

เด็กหญิงชลธิชา พาพันธ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๕๗

เด็กหญิงดวงพร วงศ์จันทร์เจริญ
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๕๘

เด็กหญิงธนภรณ์ สอนนา
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๕๙

เด็กชายธนากร โกษาแสง
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๖๐

เด็กหญิงนภพร วะชุม
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๖๑

เด็กชายนภัสวุฒิ โคตบิน
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๖๒

เด็กหญิงนริศรา โพธิแสนศรี

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๖๓

เด็กหญิงนัทพร ระวัตร
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๖๔

เด็กหญิงนันทวัน สิทธิยา
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๖๕

เด็กชายปวริศร์ ศรีบุญเรือง
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๖๖

เด็กชายพงศกร ไชยชมภู
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๖๗

เด็กหญิงพัชรินทร์ ทะทำมัง
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๖๘

เด็กหญิงพิยดา โคตรศรีเมือง
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๖๙

เด็กชายภูตะวัน ดอกคำนุ่ม
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๗๐

เด็กหญิงลลิตา นาสิงเตา
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๗๑

เด็กชายวรวุฒิ ศักดิจำปา

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๗๒

เด็กหญิงวรัชยา นาคเสน
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๗๓

เด็กชายวราวุฒิ ชัยบิน
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๗๔

เด็กหญิงวิลาวัณย์ วงษาเนาว์
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๗๕

เด็กหญิงสุวรรณี นารีแพงศรี
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๗๖

เด็กหญิงอัญชลี นาสิงเตา

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๗๗

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ยาสีสร้อย
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๗๘

เด็กหญิงเอมอร นาโควงค์

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๗๙

เด็กหญิงโสภา วะชุม
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๓๔ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๘๐

นางสาวกนกพร แมดมิงเหง้า

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๘๑

นายกิจติพันธ์ ภูมิกันหา

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๘๒

นางสาวกิติยากร หงแสน
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๘๓

เด็กหญิงกุลธิดา วงศรีชู
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๘๔

เด็กหญิงจณิสตา ปลอง
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๘๕

นางสาวจิตราพร น้อยนาง
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๘๖

นายชานนท์ สาระปา

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๘๗

นายชีวกรณ์ ผิวนวล
๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๘๘

นางสาวณิชาภัทร เดชขันธ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๘๙

นายติณณภพ โกษาแสง
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๙๐

นางสาวทัศนีย์ ลิภา
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๙๑

นายธนากรณ์ ไชยมงค์
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๙๒

นางสาวนตาลี น้อยนาง
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๙๓

เด็กหญิงนวนันต์ วงศรีชู
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๙๔

นายนันทวัช มาตชัยเคน

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๙๕

เด็กหญิงบุษกร วิริยะรักษ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๙๖

นางสาวประไพพักตร์ แสงตีสุ
๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๙๗

นางสาวพรพิมล เคนดง
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๙๘

นายพลกฤต วะชุม
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๖๙๙

นางสาวพันธุ์นิศา โคตะบิน
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๐๐

นางสาวพิมพ์ลภัส พงศ์ชูวงศ์สกุล
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๐๑

นางสาวภานิดา นาโควงค์
๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๐๒

นายรติพงษ์ อุบัวบล
๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๐๓

นายวัชรินทร์ สิทธิยา
๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๐๔

นางสาววิยดา แสงเขียว
๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๐๕

นางสาววิลัยวรรณ นาขะมิน
๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๐๖

นางสาวศิริลักษณ์ ชัยหมาน
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๐๗

นางสาวสราวดี ทัดสา
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๐๘

นางสาวสิราวรรณ ชัยปญหา
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๐๙

นางสาวสุธิดา บุญลุน
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๑๐

นางสาวสุพัตรา โดยสาร
๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๑๑

นายสุรชาติ ชิดนอก
๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๑๒

นางสาวหัฎฐกาญจน์ เคนดง
๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๑๓

นางสาวอริศรา คำภูเงิน
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๑๔

นางสาวอารียา หงษ์อินทร์
๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๓๕ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๑๕

นางสาวอินทิรา ก้อนกัน

้

๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๑๖

นางสาวเจนจิรา เสนารักษ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๑๗

นางสาวกรกนก ชัยบิน
๑๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๑๘

นางสาวกรพินธ์ ปลอง
๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๑๙

นางสาวขนิษฐา อุสาพรหม

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๒๐

นางสาวขวัญธิดา เปาวะนา
๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๒๑

นางสาวขัตติยา อ้อยรักษา
๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๒๒

นายจักรพันธ์ กัณสินธุ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๒๓

นางสาวจิราภรณ์ มันธง

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๒๔

นางสาวจีราวรรณ โทสวนจิต
๑๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๒๕

นายชลัช ลิภา
๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๒๖

นางสาวฐิติญาพร ศรีสุทัศน์
๑๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๒๗

นายณัฐญ์ชริดา ปาทา
๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๒๘

นางสาวณัฐภรณ์ สิทธิ
๑๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๒๙

นายณัฐวัตร ศักดิจำปา

์

๑๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๓๐

นางสาวณัฐินันท์ ไชยมงค์
๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๓๑

นางสาวทักษพร สิทธิยา
๑๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๓๒

นางสาวทิพย์สุดา สิทธิยา
๐๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๓๓

นางสาวทิพวรรณ โคตะบิน
๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๓๔

นายธนานัส กนกกูล
๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๓๕

นางสาวธนาภรณ์ วงษาเนาว์
๐๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๓๖

นายนพนัยน์ ก้อนกัน

้

๐๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๓๗

นางสาวนิลาวัลย์ แวงคำ
๐๖/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๓๘

นางสาวนุชจรินทร์ มันแก่น

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๓๙

นางสาวนำทิพย์ มงคล
๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๔๐

นางสาวบุษรากร คำแดง
๒๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๔๑

นางสาวปรางวิลัย ศรีมุงคุล
๑๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๔๒

นางสาวปริยดา วงษาเนาว์
๒๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๔๓

นางสาวปรียานันท์ วงษาเนาว์
๒๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๔๔

นางสาวปยฉัตร มาตชัยเคน
๐๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๔๕

นางสาวพัชราภา อินต๊ะปญโญ
๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๔๖

นางสาวพิมพ์จันทร์ ถินวิลัย
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๔๗

นางสาวภัทรวดี โคตะบิน
๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๔๘

นายภาคภูมิ เพชรหนู
๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๔๙

นายมงคลชัย รักษาเคน
๑๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๓๖ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๕๐

นางสาวมินตรา พันธนู
๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๕๑

นางสาวมุทิตา เหง้าธรรม
๑๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๕๒

นายรวมพล ผลเคน
๒๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๕๓

นางสาวรัชดาวรรณ รินทะ
๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๕๔

นางสาวรัชนก เสนสุข
๓๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๕๕

นางสาวรัตนาภรณ์ ภักดี
๒๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๕๖

นางสาววรรณวิศา ปญญาสาร
๒๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๕๗

นางสาววัชราภรณ์ ชาสงวน
๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๕๘

นายวุฒิพงษ์ จันทร์ศักดิ

์

๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๕๙

นางสาวศรนภา ตรีกุล
๒๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๖๐

นางสาวศศิประภา ลาสุด
๐๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๖๑

นางสาวศิริลักษณ์ บัวสระ
๒๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๖๒

นางสาวสตรีรัตน์ น้อยนาง
๐๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๖๓

นายสมชาย วะชุม
๓๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๖๔

นายสิทธิกร เหลืองคำ
๐๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๖๕

นางสาวสุทธิดา อินทจร
๐๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๖๖

นางสาวสุภัสสรา วรรณธุ

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๖๗

นางสาวอนัญพร นิวงศ์ษา
๑๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๖๘

นายอภิชิต ชัยบิน
๐๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๖๙

นางสาวอภิญญา มาตชัยเคน
๒๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๗๐

นายอภิสิทธิ

์

วงศรีชู
๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๗๑

นางสาวอารีนภา ทัศน์จันดา
๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๗๒
นางสาวเบญจมาภรณ์

สกุลโชคสุรัตน์

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๗๓

นางสาวแสงดาว หมอกมีชัย
๐๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๗๔

นางสาวกรรณิกา แปโค
๒๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๗๕

นางสาวกัญญารัตน์ บือทอง
๒๕/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๗๖

นางสาวคณิตา เล็กอ่อน
๐๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๗๗

นางสาวจุฑามาศ ชัยบิน
๑๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๗๘

นางสาวชฎาภรณ์ ปญญาสาร
๒๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๗๙

นางสาวชฎาภรณ์ โกษาแสง
๐๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๘๐

นางสาวชลดา ก้อนกัน

้

๒๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๘๑

นางสาวชลิตา วะเศษสร้อย

๑๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๘๒

นางสาวชไมพร พันธุกาง
๑๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๘๓

นางสาวณัฐกุล วรศรี

๒๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๘๔

นางสาวณัฐธิพร ฐารพาพันธุ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๓๗ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๘๕

นายณัฐนันท์ ดาบพิมพ์จับ

๑๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๘๖

นายณัฐวุฒิ วะชุม
๑๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๘๗

นางสาวทรรศิกา โกษาแสง
๒๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๘๘

นายนิรวิทธ์ อรสินธุ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๘๙

นายพงษ์พัฒน์ สิทธิ
๒๕/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๙๐

นางสาวพลอยไพลิน หริงสิงห์หา

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๙๑

นางสาวพิมพ์วดี โคตรมิตร
๐๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๙๒

นางสาวพิมลรัตน์ บุตรจันทร์
๒๓/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๙๓

นางสาวภัทรวรรณ ไชยภารา
๐๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๙๔

นางสาวรุ่งนภา โถยปอง
๒๔/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๙๕

นายรุ่งอรุณ ประกิง

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๙๖

นางสาววาสิตา แก้วใจ
๒๘/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๙๗

นางสาววิภาดา สิทธิ
๒๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๙๘

นางสาววิรินญา กลำภักดี
๑๑/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๗๙๙

นางสาววิรียา ปานทอง
๑๐/๐๔/๒๕๔๐

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๐๐

นายวีรพันธ์ ทีทำมา
๐๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๐๑

นายศราวุฒิ อ้อยรักษา
๐๘/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๐๒

นางสาวสิริวัลย์ โพธิโสม

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๐๓

นางสาวสุกัญญา ไชยมงค์

๑๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๐๔

นายสุทัศน์ อุสาพรหม
๐๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๐๕

นางสาวสุพิตรา วะชุม
๐๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๐๖

นางสาวสุภาพร โคตรพรม
๐๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๐๗

นางสาวอนุธิดา ประกิง

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๐๘

นางสาวอรไพลิน เบิกบาน
๒๐/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๐๙

นางสาวอินทิรา สวนหลวง
๐๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๑๐

นายเขตต์ตะวัน โชติชืน

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๑๑

นางสาวโสภิตา เดชโฮม
๒๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๑๒

เด็กชายกฤตเมธ แก้วอินธิภา
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๑๓

เด็กชายกฤษณะ วะสาร
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๑๔

เด็กชายกฤษติพงศ์ ไชยมงค์
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๑๕

เด็กชายกันตพงษ์ วะชุม
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๑๖

เด็กหญิงกัลยารัตน์ ลิภา
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๑๗

เด็กชายคุณานนท์ ประกิง

่

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๑๘

เด็กชายจักรินทร์ วะลับ
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๑๙

เด็กหญิงจันทราทิพย์ วะชุม
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๓๘ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๒๐

เด็กหญิงจิรภัทร ลิภา
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๒๑

เด็กชายจิรภัทร์ คันทะสิทธิ

์

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๒๒

เด็กชายชรัลวิทย์ รามพัด
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๒๓

เด็กหญิงชาลิณี ไชยมงค์
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๒๔

เด็กหญิงญาณิดา วะชุม
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๒๕

เด็กหญิงญาดาวดี ไชยมงค์

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๒๖

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

วะเศษสร้อย
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๒๗

เด็กชายณัฐกิตติ

์

วงษาเนาว์
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๒๘

เด็กหญิงณัฐธิดา อินอุเทน
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๒๙

เด็กชายณัฐนนท์ เสียวคำ
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๓๐

เด็กชายธนกฤต อินอุเทน
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๓๑

เด็กชายธนรัตน์ วะชุม
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๓๒

เด็กชายธนศร วงศรีชู
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๓๓

เด็กชายธนากร ภูฆัง
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๓๔

เด็กชายธีระพลชัย อานนท์
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๓๕

เด็กหญิงนวรัตน์ ไชยมงค์
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๓๖

เด็กชายนันทกร บุษบา
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๓๗

เด็กหญิงบุณยาพร โพธิงาม

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๓๘

เด็กหญิงปนัดดา เสียวคำ
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๓๙

เด็กชายปรมินทร์ เปยมัน

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๔๐

เด็กหญิงปรายตะวัน อ้อยรักษา
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๔๑

เด็กหญิงปริญญากร ชีแพง
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๔๒

เด็กหญิงปาลิตา ไชยมงค์
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๔๓

เด็กหญิงปยาภา สุขศิริ
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๔๔

เด็กหญิงพัชราวดี ดิษฐบรรจง
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๔๕

เด็กหญิงพัชรียา แมดมิงเหง้า

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๔๖

เด็กชายพัสกร ชัยปญหา
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๔๗

เด็กชายพิชิตชัย หลงจำปา
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๔๘

เด็กชายพีรพัฒน์ มนทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๔๙

เด็กชายภาณุพงศ์ อุปพรม
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๕๐

เด็กชายภานุวัฒน์ ไชยมงค์
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๕๑

เด็กชายภูริภัทร ชาแสน
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๕๒

เด็กหญิงมุทิตา ประกิง

่

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๕๓

เด็กชายยุทธินันท์ พันธะมุย

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๕๔

เด็กชายรพีพัฒน์ วะชุม

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๓๙ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๕๕

เด็กหญิงวรรณพร คะสุดใจ
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๕๖

เด็กหญิงวัชราภรณ์ วะเศษสร้อย
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๕๗

เด็กหญิงวิราศิณี วะชุม
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๕๘

เด็กหญิงศรุตานันท์ วงษาเนาว์
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๕๙

เด็กหญิงสัณศิรีณ์ ลามเพ็ญ
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๖๐

เด็กหญิงสิรินดา ดีแสง
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๖๑

เด็กหญิงสิรินภา ไชยมงค์
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๖๒

เด็กหญิงสิริพิม รุ่งเรือง
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๖๓

เด็กหญิงสุธาสินี บุพศิริ
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๖๔

เด็กหญิงสุภัสสร ราชพงษ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๖๕

เด็กหญิงอรณิชา ศรีวะโสภา
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๖๖

เด็กหญิงเฟองฟา พรรณขาม
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๖๗

เด็กหญิงกชมน ซูยลูย
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๖๘

เด็กหญิงกวินทรา วะชุม
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๖๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศิริวุธ
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๗๐

เด็กชายคุณากร วะชุม
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๗๑

เด็กหญิงจิรภัญญา ไชยมงค์
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๗๒

เด็กชายจิรภัทร อินอุเทน
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๗๓

เด็กหญิงจุฑามณี อุดใจ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๗๔

เด็กชายชำนาญวิทย์ รักษาเคน
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๗๕

เด็กชายฐัตพล นาขะมิน
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๗๖

เด็กชายฐิติพันธ์ วะเศษศร้อย
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๗๗

เด็กชายณัฐพงศ์ หริงสิงห์หา

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๗๘

เด็กชายธนวัฒน์ แสวงนาม
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๗๙

เด็กชายธนวิทย์ ทะทำมัง
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๘๐

เด็กชายธนาคาร วะชุม
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๘๑

เด็กหญิงธนิดาภรณ์ วังสุขี
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๘๒

เด็กหญิงธีริศรา วะชุม

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๘๓

เด็กหญิงนรินรัตน์ อินอุเทน

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๘๔

เด็กหญิงนวนันท์ วะเศษสร้อย
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๘๕

เด็กหญิงนิตยา วงแหวน
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๘๖

เด็กชายปฏิพล วะระกะ
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๘๗

เด็กชายปุณยวัจน์ วะชุม
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๘๘

เด็กหญิงภัทรียา วะชุม
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๘๙

เด็กชายภานุวัฒน์ นาขะมิน
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๙๐

เด็กชายภาสุข วะชุม
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๙๑

เด็กชายรัฐภูมิ วะชุม
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๙๒

เด็กหญิงวนิศรา นามตาแสง
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๙๓

เด็กหญิงสวรส วะชุม
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๙๔

เด็กหญิงสาณิชยา แก้วสุวรรณ์
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๙๕

เด็กหญิงสุภาวดี ไชยมงค์
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๙๖

เด็กชายอนุวัฒน์ ไชยมงค์
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๙๗

เด็กหญิงอารยา สวนหลวง

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๙๘

เด็กหญิงเณรัญชลา กัณสินธุ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๘๙๙

เด็กหญิงกมลนัทธ์ แสนทวีสุข
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๐๐

เด็กหญิงกมลรัตน์ สืบผาง
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๐๑

เด็กหญิงจิรัชญา คำภูเงิน
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๐๒

เด็กชายทศพร วงศรีชู
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๐๓

เด็กชายธนภัทธ นาสิงเตา
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๐๔

เด็กชายธีร์ธวัช รู้บุญ
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๐๕

เด็กชายปรวัฒน์ ฟงช้า

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๐๖

เด็กชายพรรณพัชร วะชุม
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๐๗

เด็กชายพีรณัฐ คันทะสิทธิ

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๐๘

เด็กชายภูวดล ศักดิจำปา

์

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๐๙

เด็กหญิงลักขณา อรัญญภูมิ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๑๐

เด็กหญิงวิภาวดี มิงแก้ว

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๑๑

เด็กชายศราวุฒิ เสียวคำ
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๑๒

เด็กชายศุภกฤษ์ พรมโชติ
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๑๓

เด็กหญิงสุจิตรา บินศรี
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๑๔

เด็กหญิงอรทัย คุณธร
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๑๕

เด็กหญิงอรษา มาลาน้อย
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๑๖

เด็กชายเจษฎากร วะลับ
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๑๗

นายภานุวัฒน์ บัวนา
๐๔/๑๐/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๑๘

เด็กหญิงชนม์นิภา อนุสนธิ

์

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๑๙

เด็กหญิงชนัดดา ไชยมงค์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๒๐

เด็กหญิงชนิตา รัตนะ
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๒๑

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ปญญาสาร
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๒๒

เด็กหญิงณัฐฐาวรนุช ชัยบิน
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๒๓

เด็กหญิงพิมพ์ชนก แมดมิงเหง้า

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๒๔

เด็กหญิงสุริวิภา แก้วอินธิ

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๔๑ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๒๕

เด็กหญิงอภิญญา แมดมิงเหง้า

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๒๖

เด็กหญิงเฟรมมิกา ไชยพิเดช
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๒๗

เด็กชายเอกพล สอนวงษ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๒๘

เด็กชายไกรวิทย์ เปาวะนา
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๒๙

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ดาหอม
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๓๐

เด็กหญิงขวัญฤทัย อ้อยรักษา

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๓๑

เด็กชายคฑาวุธ เอกจักรแก้ว
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๓๒

เด็กชายจักรเพชร แมดมิงเหง้า

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๓๓

เด็กหญิงชลดา ชาสงวน
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๓๔

เด็กหญิงณัชชา แก้วลา
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๓๕

เด็กหญิงธนพร รัตนจันทร์
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๓๖

เด็กชายธนากร แมดมิงเหง้า

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๓๗

เด็กชายธีรภัทร มุลลารักษ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๓๘

เด็กชายนวพล ทะทำมัง
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๓๙

เด็กหญิงวชิราภรณ์ วงษาเนาว์
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๔๐

เด็กหญิงสุภาดา อรเนตร
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๔๑

เด็กหญิงอรปรียา ศรีมุงคุล

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๔๒

เด็กหญิงหทัยรัตน์ แก้วอินธิ
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๔๓

เด็กหญิงกมลรัตน์ ชุ่มศรี

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๔๔

เด็กหญิงขนิษฐา ก้อนกัน

้

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๔๕

เด็กหญิงจิราพัชร มูลโฑ
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๔๖

เด็กชายพิทักษ์ ไชยบิน
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๔๗

เด็กชายภูธเนศ เปาวะนา
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๔๘

เด็กหญิงอรวรรยา ขำสุวรรณ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๔๙

เด็กหญิงเบญจา ชาสงวน
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๕๐

เด็กหญิงกัลย์สุดา ชาสงวน
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๕๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

มาตชัยเคน
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๕๒

เด็กหญิงขวัญดาว แมดมิงเหง้า

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๕๓

เด็กชายคมกฤษ จุงอินทะ
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๕๔

เด็กชายชูเกียรติ บินศรี
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๕๕

เด็กหญิงณัฐพร ศรีรอต
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๕๖

เด็กหญิงธิดาพร คะละรัมย์
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๕๗

เด็กหญิงศศินา เด็ดดวง
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๕๘

เด็กหญิงอทิติยา อินอุเทน
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๕๙

เด็กหญิงอรุณภรณ์ วะนานาม
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๔๒ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๖๐

เด็กชายอัครพล ศรีสุวัฒน์
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๖๑

เด็กชายณภัทร ก้อนกัน

้

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๖๒

เด็กชายธีรภัทร บุตรเปลียน

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๖๓

เด็กชายนัตพงษ์ แก้วมะ
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๖๔

เด็กชายวสุนธร ชาสงวน
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๖๕

เด็กชายศราวุฒิ ชาสงวน
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๖๖

เด็กหญิงนันทิตา ด่างเกษี
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๖๗

เด็กหญิงพรกนก สายบุบผา

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๖๘

เด็กชายภูวดล อุปพงค์
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๖๙

เด็กชายสิทธิโชค เดชขันธ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๗๐

เด็กชายสิรภัทร บุญมา
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๗๑

เด็กหญิงสุกรรณิการ์ คำใบ
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๗๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

กระจายศรี

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๗๓

เด็กชายชนะชัย บุพศิริ
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๗๔

เด็กชายปญญา บุพศิริ
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๗๕

เด็กชายไชยวัฒน์ วงค์ชมภู
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๗๖

เด็กชายวัชพล โคตรมิตร
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๗๗

เด็กชายศรายุธ คำชนะ
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๗๘

นางสาวกัลญา เดนจำปา
๐๘/๐๖/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๗๙

เด็กหญิงกิตติมา แม้วจ๋า
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๘๐

เด็กชายขันติชัย ทองนู
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๘๑

เด็กหญิงจีรนันท์ สายแปง
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๘๒

เด็กชายณัฐภัทร เดชโฮม
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๘๓

เด็กหญิงถิระดา จันทะขันธ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๘๔

เด็กชายธนพัฒน์ คุณชัย
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๘๕

เด็กหญิงวาสนา ทองเลิศ
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๘๖

เด็กหญิงอนัญญา สุวมาตย์
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๘๗

เด็กชายอนันต์ หนันมา
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๘๘

เด็กชายอนุชา ตรงบุญชัย

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๘๙

เด็กชายจตุพล ชมราศรี
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๙๐

เด็กชายชาตรี เนาวนิต
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๙๑

เด็กชายชินวัตร แมดมิงเหง้า

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๙๒

เด็กหญิงนภาพร อรสินธุ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๙๓

เด็กหญิงนาฎยา ชมรมศรี
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๙๔

เด็กชายปยะวัฒน์ ภาอัง

้

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๔๓ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๙๕

เด็กชายพงศ์ศิริ โพธิคำพุด

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๙๖

เด็กชายพชร พันพิลา
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๙๗

เด็กชายวัชทนา อรสินธุ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๙๘

เด็กชายศาสตร์ตรา โพธิคำพุด

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๔๙๙๙

เด็กชายสิทธิชัย ชาสงวน
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๐๐

เด็กหญิงอรปรียา บัวบาล
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๐๑

เด็กชายเสกสรรค์ ประทุมชัย
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๐๒

เด็กหญิงโศภิตา ชาสงวน
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๐๓

นางดารุณี ทองนู
๐๓/๐๔/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๐๔

นางสาวปทุมรัตน์ อุปรี

๑๔/๑๒/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๐๕

เด็กหญิงกชกร พวงพัว

้

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนพะธาย
วัดสว่างแก้วนภาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๐๖

เด็กชายจันทกร โนนเดช
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนพะธาย
วัดสว่างแก้วนภาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๐๗

เด็กหญิงชลธิชา ปาข้างฮุง
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนพะธาย
วัดสว่างแก้วนภาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๐๘

เด็กหญิงณัฐรพร แมดมิงเหง้า

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนพะธาย
วัดสว่างแก้วนภาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๐๙

เด็กชายธนวัตน์ เบาะทอง
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนพะธาย
วัดสว่างแก้วนภาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๑๐

เด็กชายนัฐพงศ์ เปาวิชัย

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนพะธาย
วัดสว่างแก้วนภาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๑๑

เด็กหญิงบัณฑิตา พวงพัว

้

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนพะธาย
วัดสว่างแก้วนภาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๑๒

เด็กชายปารเมฆ จันทร์อ่อน
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนพะธาย
วัดสว่างแก้วนภาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๑๓

เด็กหญิงสุรีพร คะสุดใจ

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนพะธาย
วัดสว่างแก้วนภาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๑๔

เด็กชายอกนิษฐ์ คะสุดใจ

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนพะธาย
วัดสว่างแก้วนภาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๑๕

เด็กหญิงอชิรญา ปญญาสาร
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนพะธาย
วัดสว่างแก้วนภาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๑๖

เด็กชายภาณุพงศ์ พวงพัว

้

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนพะธาย
วัดสว่างแก้วนภาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๑๗

เด็กหญิงมลฤดี คะสุดใจ
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนพะธาย
วัดสว่างแก้วนภาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๑๘

เด็กหญิงรศรินทร์ คะสุดใจ
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนพะธาย
วัดสว่างแก้วนภาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๑๙

เด็กชายวัชรพงษ์ จันทร์แก้ว
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนพะธาย
วัดสว่างแก้วนภาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๒๐

เด็กหญิงสิริกร แสงสุวรรณดี
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนพะธาย
วัดสว่างแก้วนภาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๒๑

เด็กชายเทวฤทธิ

์

เคนดง
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนพะธาย
วัดสว่างแก้วนภาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๒๒

เด็กหญิงเบญจมาศ รืนเริง

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนพะธาย
วัดสว่างแก้วนภาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๒๓

เด็กชายชิษณุพงศ์ เสนสุข
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนพะธาย
วัดสว่างแก้วนภาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๒๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ โรยรา
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนพะธาย
วัดสว่างแก้วนภาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๒๕

เด็กชายนพกร อ้อยรักษา
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนพะธาย
วัดสว่างแก้วนภาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๒๖

เด็กหญิงนันธิดา โนนเดช
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนพะธาย
วัดสว่างแก้วนภาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๒๗

เด็กหญิงประกายดาว เปาวิชัย
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนพะธาย
วัดสว่างแก้วนภาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๒๘

เด็กชายปญญาวุธ ปญญาสาร

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนพะธาย
วัดสว่างแก้วนภาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๒๙

เด็กหญิงวนัฐดา ถาน้อย
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนพะธาย
วัดสว่างแก้วนภาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๔๔ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๓๐

เด็กหญิงสุกัญญา พลิน
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนพะธาย
วัดสว่างแก้วนภาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๓๑

เด็กหญิงเมธาพร ปญญาสาร
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนพะธาย
วัดสว่างแก้วนภาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๓๒

เด็กชายไชยพจน์ ก้อนกัน

้

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนพะธาย
วัดสว่างแก้วนภาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๓๓

เด็กชายธนภัทร ชนะฤทธิ

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๓๔

เด็กชายธีระภัทร ชุ่มศรี
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๓๕

เด็กชายสุริยา คะสุดใจ
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๓๖

เด็กชายอภิเดช จงหมัน

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๓๗

เด็กหญิงนิภาภรณ์ วงค์ชมภู
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๓๘

เด็กหญิงวิลาวรรณ์ ภูมิชัย
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๓๙

นางสาวกัลยาลักษณ์ สุขใจ
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๔๐

นางสาวณัฐธิดา นันตา
๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๔๑

เด็กชายธนพล ปติโยพัน
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๔๒

เด็กหญิงภาณุมาศ คะดุล
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๔๓

นางสาวบุศราคัม บุตรจันทร์
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๔๔

นางสาวสุกัญญา คุยพร
๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๔๕

เด็กหญิงกมลธิดา ศรีรักษา
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๔๖

เด็กชายกุลเดช คะสา
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๔๗

เด็กชายจงรักษ์ รัตนภักดี
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๔๘

เด็กหญิงชุติมนฑต์ สุขไสย

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๔๙

เด็กชายณัฐพงษ์ เสนสุข

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๕๐

เด็กชายณัฐวัฒน์ ขะสุดใจ
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๕๑

เด็กชายธนากร ยังใจ
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๕๒

เด็กชายธนาวุฒิ เสนสุข
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๕๓

เด็กชายธรรมรัตน์ ศรีสร้อย
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๕๔

เด็กชายธีรโชติ ปญญาสาร
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๕๕

เด็กชายนพดล โคตรบิน
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๕๖

เด็กชายนรสิงห์ สุวรรณมาโจ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๕๗

เด็กหญิงปภาวรินท์ ปญญาสาร
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๕๘

เด็กชายภูธเนศ เสนสุข
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๕๙

เด็กชายศิรายุทธ ฆารเจริญ
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๖๐

เด็กชายศุภกร พวงพัว

้

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๖๑

เด็กหญิงศุภาวรรณ คะสุดใจ
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๖๒

เด็กชายสุทิวัส ปญญาสาร
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๖๓

เด็กหญิงสุวัฒนา ต้นศรี
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๖๔

เด็กชายเกริกฤทธิ

์

ท้าวนาง

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๔๕ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๖๕

เด็กหญิงโชติภา คะสุดใจ
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๖๖

เด็กชายณัฐวุฒิ คะสุดใจ
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๖๗

เด็กชายธันวา คะสุดใจ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๖๘

เด็กชายนพดล ปญญาสาร
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๖๙

เด็กชายศักดา ท้าวนาง
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๗๐

เด็กชายอัครพนธ์ โคตรบิน
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๗๑

เด็กชายธนากรณ์ กลมจี
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๗๒

นายวิทยา ปญญาบุตร ๙/๐๑/๒๕๐๓ โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๗๓

นายคนึง มังคละคีรี
๑๗/๑๐/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๗๔

นางสาวจิราวัลย์ บุญภา
๐๓/๐๑/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๗๕

นางสาวนันท์นภัส น้อยนาง
๑๔/๐๙/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๗๖

นางสุรีรัตน์ นามละคร
๒๒/๐๖/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๗๗

นายทรงศักดิ

์

นามละคร
๐๒/๐๕/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๗๘

นางนุชนาถ อัครศรีวงษ์
๒๑/๐๗/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๗๙

นางประกอบ คำชนะ
๑๑/๐๙/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๘๐

นางพิสมัย ต้นศรี
๒๗/๐๙/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๘๑

นางมยุรฉัตร คะสุดใจ
๑๐/๑๐/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๘๒

นางรัชนีกร ชุมชูชาติ
๑๒/๐๗/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๘๓

นางสุทธิรักษ์ ชาญศรี

๑๑/๑๑/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๘๔

นางสุภาภรณ์ มิระสิงห์
๒๙/๑๐/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๘๕

นางสุมาลี ปญญาบุตร
๒๓/๐๙/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๘๖

เด็กชายกันตพงศ์ วดีศิริศักดิ

์

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๘๗

เด็กชายภัทรพงศ์ อินอุเทน
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๘๘

เด็กหญิงลิสา นาขะมิน
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๘๙

เด็กชายณัฐพล วะเกิดเปม
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๙๐

เด็กชายทินกร ลิภา
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๙๑

เด็กชายธีระพงษ์ บุญยืน
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๙๒

เด็กชายนราธิป หวานแท้

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๙๓

เด็กชายวันชัย อุระมา
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๙๔

เด็กชายอนุวัตติ

์

นาสิงเตา

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๙๕

เด็กหญิงปยะธิดา โกษาแสง
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๙๖

เด็กชายวรกฤษ์ เพ็ชรประจำ
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๙๗

เด็กชายวิษณุ ลูกจันทร์
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๙๘

เด็กชายวุฒิชัย คำแสงชัย
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๐๙๙

เด็กหญิงสุกัญญา สว่างวงษ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด วัดศรีชมภู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๔๖ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๐๐

เด็กหญิงณัฎฐณิชา ประกิง

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูนนา วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๐๑

เด็กชายณัฐพงษ์ ประกิง

่

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอูนนา วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๐๒

เด็กหญิงดาปณี ประกิง

่

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอูนนา วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๐๓

เด็กชายธนวัฒน์ ต่วนเทศ
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูนนา วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๐๔

เด็กชายพรเทพ ซ้ายสี
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูนนา วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๐๕

เด็กชายพัฒนา ประกิง

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูนนา วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๐๖

เด็กชายพิชญะ ประกิง

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูนนา วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๐๗

เด็กหญิงวรนุช สินสุข
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอูนนา วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๐๘

เด็กหญิงศิริพันธ์ ไชยมาโย
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูนนา วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๐๙

เด็กชายสุวรรณภูมิ ไชยหมืน

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูนนา วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๑๐

เด็กหญิงอรชพร สมพร
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูนนา วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๑๑

เด็กชายอัครเดช ประกิง

่

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอูนนา วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๑๒

เด็กชายทัตพงศ์ วังคำ
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูนนา วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๑๓

เด็กชายวุทธิพันธ์ จันพูล
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูนนา วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๑๔

เด็กชายธีรดนย์ น้อยสุวรรณ
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูนนา วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๑๕

เด็กหญิงศุภนันท์ ประกิง

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูนนา วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๑๖

เด็กหญิงวัทนวิภา คำชนะ
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูนนา วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๑๗

เด็กชายศักนรงค์ ประกิง

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอูนนา วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๑๘

เด็กชายกฤตยชญ์ แสนบรรดิษฐ
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอูนนา วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๑๙

เด็กชายพีรพัฒน์ กัณทะแปง
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอูนนา วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๒๐

เด็กหญิงวราภรณ์ ปองทา

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอูนนา วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๒๑

เด็กชายกตัญู วงศรีชู
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๒๒

เด็กหญิงกรกนก โกษาแสง
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๒๓

เด็กชายกรวิชญ์ ผาดนอก

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๒๔

เด็กหญิงกวินทิพย์ นาโควงค์
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๒๕

เด็กหญิงกัญจนพร บุนนท์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๒๖

เด็กหญิงขวัญจิรา นาโควงค์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๒๗

เด็กหญิงชนาพร แสนวิลัย
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๒๘

เด็กหญิงชลธิชา นาโควงค์
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๒๙

เด็กหญิงชลิตา ดอกสี
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๓๐

เด็กชายชิติพัทธ์ เทนสุนา
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๓๑

เด็กชายชุติวัต อุสาพรหม
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๓๒

เด็กชายชุติเทพ นาโควงค์

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๓๓

เด็กหญิงฐิติชญาญ์ โคตพรม
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๓๔

เด็กชายณัฐชนน นาโควงค์
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๔๗ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๓๕

เด็กหญิงณัฐณิชา สีวันพิมพ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๓๖

เด็กชายณัฐภูมิ รุ่งเจริญ
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๓๗

เด็กหญิงณิชาภัทร เนียรมงคล
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๓๘

เด็กชายธนรัตน์ อุสาพรหม
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๓๙

เด็กหญิงธนาภา แก้วหล่อ
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๔๐

เด็กชายธิติสรรค์ คะสุดใจ
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๔๑

เด็กชายธีรภัทร ตระพรหม
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๔๒

เด็กชายนนทภัทร โคตมิตร
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๔๓

เด็กชายนฤสรณ์ พานะลม
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๔๔

เด็กหญิงปริชญา นาโควงค์
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๔๕

เด็กหญิงปณฑิตา บุนนท์
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๔๖

เด็กชายพงษ์พญา คำหา
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๔๗

เด็กชายพนธิตร ภักดีมี
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๔๘

เด็กหญิงพรทิพา โกษาแสง
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๔๙

เด็กชายพรพวิษย์ อุสาพรหม

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๕๐

เด็กหญิงพรรณธิดา โกสาแสง
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๕๑

เด็กชายพีรพัฒน์ คนหมัน

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๕๒

เด็กชายพีรภัทร ดีแสง
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๕๓

เด็กชายภิสิทธ์ รินทะ
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๕๔

เด็กหญิงมนัสพร ขันโท
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๕๕

เด็กหญิงมีนตา ญาติไพศาล
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๕๖

เด็กหญิงรมิดา นาโควงค์
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๕๗

เด็กชายรุ่งโรจน์ ประกิง

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๕๘

เด็กชายฤทธิกร นาโควงค์
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๕๙

เด็กหญิงลลิตภัทร หลงศรี

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๖๐

เด็กหญิงวรนุช อุสาพรหม
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๖๑

เด็กชายวรวิช มงคล
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๖๒

เด็กหญิงวรารัตม์ ประเสริฐ
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๖๓

เด็กหญิงวาศิฐี ทองดี
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๖๔

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ บุญทะแสง
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๖๕

เด็กชายสรวิศ อุสาพรหม
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๖๖

เด็กชายสิทธิชัย

์

อุสาพรหม

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๖๗

เด็กหญิงสิริลักษณ์ นาโควงค์
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๖๘

เด็กหญิงอณิษฐา ไชยมงค์
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๖๙

เด็กหญิงอาทิตยา เสียวคำ
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๔๘ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๗๐

เด็กชายอำพล ชัยมาโย
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๗๑

เด็กหญิงอุรชา สุขวิพัฒน์
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๗๒

เด็กชายเกริกไกร นาโควงค์
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๗๓

เด็กหญิงเอมมิการ์ บัวนา
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๗๔

เด็กหญิงกรกัญญา โกษาแสง
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๗๕

เด็กหญิงกรณิพัท จตุพรพล

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๗๖

เด็กชายชนะศึก โคตรพรม
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๗๗

เด็กหญิงชนันภรณ์ โกษาแสง
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๗๘

เด็กชายณัฐนันท์ โคตรมิตร
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๗๙

เด็กหญิงณัฐมณ กิขุนทด
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๘๐

เด็กหญิงดวงมาลา เปาวะนา
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๘๑

เด็กชายทัศนชัย วะเกิดเปม
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๘๒

เด็กชายธนวัฒน์ วงศรีชู
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๘๓

เด็กชายธีรภัทร ชัยมุงคุณ
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๘๔

เด็กชายนิติพัฒน์ สามารถกุล
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๘๕

เด็กหญิงปญจพรรณ์ จันทร์เนียม
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๘๖

เด็กหญิงพรนัชชา เพชรนิล
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๘๗

เด็กชายพิสิษฐ์ นาโควงค์
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๘๘

เด็กชายพุฒิพงศ์ บุนนท์
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๘๙

เด็กชายพุฒิเมธ โคตมิตร
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๙๐

เด็กหญิงภัชรภา นาโควงค์
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๙๑

เด็กหญิงภัทราวดี นาโควงค์
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๙๒

เด็กหญิงภาคินี นาโควงค์
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๙๓

เด็กหญิงมิงกมล

่

นวนลมลี
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๙๔

เด็กชายรพีพัฒน์ นาโควงค์
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๙๕

เด็กชายรัฐภูมิ จรหาพล
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๙๖

เด็กชายวงศพัทธ์ โคตมิตร
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๙๗

เด็กหญิงวรนุช ดีแสง
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๙๘

เด็กหญิงวรรณสิริ อุสาพรหม
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๑๙๙

เด็กหญิงวรัญญา นาโควงค์
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๐๐

เด็กหญิงวรัญญา วงศรียา
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๐๑

เด็กชายวีรภัทร อุสาพรหม
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๐๒

เด็กหญิงศิริมล นาโควงค์
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๐๓

เด็กชายศุภกิจ ยะภักดี
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๐๔

เด็กชายสัมพันธ์ บุนนท์
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๔๙ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๐๕

เด็กหญิงสุจิตรา บุนนท์
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๐๖

เด็กหญิงสุชาดา สิงหเสนี
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๐๗

เด็กหญิงสุภาพร นาโควงค์
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๐๘

เด็กหญิงสุวรรณี อุสาพรหม
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๐๙

เด็กชายอดิศร ชัยมุงคุณ
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๑๐

เด็กหญิงอรณิชา บัวสาย
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๑๑

เด็กหญิงเจนจิรา นาโควงค์
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๑๒

เด็กชายเจษฎา นาโควงค์
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๑๓

เด็กชายเจษฎา สุพิมล

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๑๔

เด็กหญิงเมวารินทร์ นาโควงค์
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๑๕

เด็กหญิงแพรวพรรณ ดีแสง
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๑๖

เด็กชายทรงกลด โคตรมิตร
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๑๗

เด็กหญิงบุษบา สมพวง
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๑๘

เด็กหญิงปยะธิดา พันธ์กาง
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๑๙

เด็กชายปุณณวิช นาโควงค์
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๒๐

เด็กชายอนุสรณ์ วะชุม
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๒๑

เด็กหญิงกานต์ธิดา บุญธรรม
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๒๒

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ ชัยมาโย
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๒๓

เด็กชายชาติชาย วงศรีชู
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๒๔

เด็กหญิงชาลิสา รูปคำ
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๒๕

เด็กชายฐิรวัฒน์ ประกิง

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๒๖

เด็กหญิงณิชนันทน์ แจ่มสง
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๒๗

เด็กหญิงนัฐริกา เพิมพูน

่

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๒๘

เด็กหญิงนิชาภา พันธนู
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๒๙

เด็กหญิงประภาภรณ์ คำภิลัง
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๓๐

เด็กหญิงปรียาพร อุสาพรม
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๓๑

เด็กหญิงศศิมาศ กุนะ
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๓๒

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

นามยศขวา
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๓๓

เด็กหญิงกมลพัชร ไชยมงค์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๓๔

เด็กหญิงกมลวรรณ อุสาพรหม

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๓๕

เด็กชายกฤษณะ นาโควงค์
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๓๖

เด็กหญิงกัญญาณัฐ โคตรมิตร
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๓๗

เด็กชายจุมพล มังลา
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๓๘

เด็กหญิงทิพย์สุดา อุสาพรหม
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๓๙

เด็กหญิงทิพวรรณ ก้อนกัน

้

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๕๐ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๔๐

เด็กชายนันทกร วงศรีชู
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๔๑

เด็กชายวงศกร อุ่มอาษา
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๔๒

เด็กหญิงวาสิตา วงค์โพนทอง
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๔๓

เด็กหญิงสุธาศินี พูลพิพัฒน์
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๔๔

เด็กหญิงชนกนันท์ แจ้งรักษ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๔๕

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

โกษาแสง
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๔๖

เด็กชายพลอยไพฑูรย์
วงศรีชู

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๔๗

เด็กชายภานุพงษ์ อุ่มอาษา

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๔๘

เด็กชายยุทธชัย มังลา
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๔๙

เด็กหญิงรัตนาวดี โคตพรม
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๕๐

เด็กหญิงรุ่งฤดี โคตพรม
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๕๑

เด็กชายวันธนะ ตาลีบุตร
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๕๒

เด็กหญิงสาธิกา อุดรทักษ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๕๓

เด็กชายสิรวิชย์ โคตรมิตร
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๕๔

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

สุทธิอาจ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๕๕

เด็กหญิงจิราวรรณ ประกิง

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๕๖

เด็กชายจิโรจน์ นาโควงค์
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๕๗

เด็กหญิงณัฐธิดา ถานัดดี
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๕๘

เด็กหญิงทัศนีย์ ประเสริฐ
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๕๙

เด็กชายนลธวัฒน์ ระเวรี
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๖๐

เด็กชายนิรุช วงค์โพนทอง
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๖๑

เด็กชายพงศกร อุสาพรม
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๖๒

เด็กชายพีรพัฒน์ อุสาพรหม
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๖๓

เด็กหญิงวราภรณ์ พิมสาร
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๖๔

เด็กชายศักย์นรินทร์ ขาวสอาด
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๖๕

เด็กชายสรัล โคตรมิตร
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๖๖

เด็กหญิงสุขพรรษา แจ่มสง
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๖๗

เด็กหญิงฉัตรกมล ไชยมงค์
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๖๘

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

วงศรีชู
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๖๙

เด็กชายธวัชชัย ทรงเล็กสิงห์
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๗๐

เด็กชายธวัฒน์ชัย ไชยมาโย
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๗๑

เด็กหญิงประภาพร วงศรีชู

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๗๒

เด็กหญิงปาริชาติ สาระพล
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๗๓

เด็กหญิงพรนภา พรมหากุล
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๗๔

เด็กหญิงพัชชรี โคตรพรม
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๕๑ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๗๕

เด็กชายพีรพัฒน์ ประกิง

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๗๖

เด็กชายภูวดล อำจุฬา
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๗๗

เด็กชายรุจิกร แก้วนามชัย
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๗๘

เด็กหญิงวราภรณ์ ชัยมาโย
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๗๙

เด็กชายศราวุธ โคตมิตร
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๘๐

เด็กชายสรศักดิ

์

ก้อนกัน

้

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๘๑

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

นาโควงค์
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๘๒

นายทวิช แมดมิงเหง้า

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๘๓

เด็กชายนพพร นาโควงค์
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๘๔

เด็กชายปฏิพล ก้อนหมืน

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๘๕

เด็กชายมานิต นิสูงเนิน
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๘๖

เด็กชายกิตตินัน ทองน้อย
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๘๗

เด็กชายพุทธิเมธ อุสาพรหม
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๘๘

เด็กหญิงรัตนาวดี มันแก่น

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๘๙

เด็กหญิงวัชรินทร์ พันจำปา
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๙๐

เด็กหญิงอรปรียา ชัยหมาน
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๙๑

เด็กหญิงวรรณวิภา เทินสะเกตุ
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๙๒

เด็กชายวรายุทธ์ นาทุ่งทอง
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๙๓

เด็กหญิงสุภาวิณี บุนนท์
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๙๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ ขันตรี
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๙๕

เด็กชายพงศธร นาโควงค์
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๙๖

เด็กชายกิตติชัย พสุรัตน์
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๙๗

เด็กชายจีรวุฒิ พรมคำ
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๙๘

เด็กหญิงชลธิชา วะเศษสร้อย
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๒๙๙

เด็กชายถิรวัฒน์ เหยียบประโคน
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๐๐

เด็กหญิงธนัญญา นาคเนาวทิม
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๐๑

เด็กชายธวัฒน์ชัย ผาลคำ
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๐๒

เด็กหญิงนริชนก โคตพรหม

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๐๓

เด็กชายนัฐทภูมิ โกษาแสง
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๐๔

เด็กชายนันทพงศ์ บุตราช

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๐๕

เด็กชายพีรภัทร แก้วอาจ
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๐๖

เด็กชายภัทรพล ใสสะอาด
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๐๗

เด็กชายภาณุพงศ์ สุทธิรักษา
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๐๘

เด็กชายภาสกร นาโควงค์
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๐๙

เด็กชายวรเชษฐ์ พุทธิวงษ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดศรีหนาถ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๕๒ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๑๐

เด็กชายสิทธิชัย โคตพรหม
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๑๑

เด็กชายอติวิชญ์ จันทนะ

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๑๒

เด็กชายอนุวัฒน์ แดนรักษ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๑๓

เด็กชายอนุสิทธิ

์

โคตรพรม
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๑๔

เด็กหญิงอรริษา หงษ์ศิลา
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๑๕

เด็กชายเทวัญ แดงบุญเรือง
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๑๖

เด็กชายเบญจพล คุณจันทึก

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๑๗

เด็กชายโกมินทร์ วะดีศิริศักดิ

์

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๑๘

เด็กชายไตรภพ ลาโม
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๑๙

เด็กหญิงจรรยพร โคตะพรม

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๒๐

เด็กชายจักรพันธ์ โคตพรม

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๒๑

เด็กชายชิณวัตร จันทร์สิน
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๒๒

เด็กชายธนพัฒน์ นาโควงค์
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๒๓

เด็กหญิงธนภรณ์ โคตะพรม
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๒๔

เด็กชายพรชัย โคมทอง
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๒๕

เด็กหญิงศิริขวัญ ลาโม
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๒๖

เด็กชายศิริวัจน์ ทิธรรมมา
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๒๗

เด็กชายเจษฎา นาโควงค์
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๒๘

เด็กหญิงทิฆัมพร แพงโสม
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๒๙

เด็กหญิงสิริประภา อินทร์แพง

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๓๐

เด็กหญิงจิรัชติกาล ไชยภักดี
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๓๑

เด็กชายชนกานต์ จัดแจง
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๓๒

เด็กหญิงนัทญา ยุระปกษ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๓๓

เด็กชายปรีชา ดีโคตร
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๓๔

เด็กหญิงพิรุณรัตน์ โคตะบิน
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๓๕

เด็กชายมานัด ตะลาด
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๓๖

เด็กชายระพีภัทร ผาลี
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๓๗

เด็กหญิงฤทัย แพงมาพรหม

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๓๘

เด็กชายวัฒนา คำวาระ
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๓๙

เด็กชายศรยุทธ หะยีวามิส
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๔๐

เด็กชายศิริเทพ เข็มเพ็ชร
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๔๑

เด็กชายศิริโรจน์ ตะลาด

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๔๒

เด็กชายสรุชัช สุวรรณใจ
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๔๓

เด็กชายอิศว มุ่งวงษา
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๔๔

เด็กชายเนตรติพงษ์ แพงโท
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม วัดปทุมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๕๓ / ๓๗๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๔๕

เด็กชายไกรวิทย์ จัดแจง
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๔๖

เด็กชายจีรยุทธ ตะลาด
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๔๗

เด็กชายชาคริต ขวัญใจรักษ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๔๘

เด็กชายณัฐพงษ์ สาสอน
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๔๙

เด็กชายธนากร พุดชู
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๕๐

เด็กชายธนากร แพงโสม
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๕๑

เด็กหญิงนฤมล สอนวัฒนา
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๕๒

เด็กชายนัฐพล แพงโสม

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๕๓

เด็กชายปฏิภาณ ต่อชาติ
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๕๔

เด็กหญิงปาริชาติ วงษ์หมอก
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๕๕

เด็กชายภานุเดช มีสิทธิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๕๖

เด็กหญิงรัฐนันท์ น้อยภูธร
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๕๗

เด็กหญิงละอองดาว แพงแพง
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๕๘

เด็กหญิงวัชมล พรมสี
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๕๙

เด็กหญิงนหทัย สีงาม

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๖๐

เด็กหญิงโพธิ

์

ดีโคตร

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๖๑

เด็กชายนันทะชัย คงเจริญ
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๖๒

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ สาบก
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๖๓

เด็กหญิงวัลภา ดีโคตร์
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๖๔

เด็กหญิงอาทิตยา ดีโคตร์
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๖๕

เด็กหญิงเจนจิรา สาลีอาจ
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๖๖

เด็กหญิงปทมาพร พิมดี
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๖๗

เด็กชายเฉลิมเกียรติ ดีโคตร์
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๖๘

เด็กชายเพชรชลี สีหาบุตร
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๖๙

เด็กชายชนายุทธ ตันสมรส
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๗๐

เด็กชายดนุพร พงค์อ่อน
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๗๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ จันปุม
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๗๒

เด็กหญิงนกเอียง

้

พุดชา
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๗๓

เด็กชายนครินทร์ พลไชยสงค์
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๗๔

เด็กหญิงนภัสสร มณีนพ
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๗๕

เด็กหญิงนัฐสุรีย์ ชัยบิล
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๗๖

เด็กหญิงปวีณา นิยม
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๗๗

เด็กหญิงปาริชาติ ศิริภูมิ
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๗๘

เด็กชายพัลลภ พิลาวงษ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๗๙

เด็กชายพิชิตพงษ์ พรสงวน
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๕๔ / ๓๗๓

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๘๐

เด็กหญิงพิมพกา แพงเนตร
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๘๑

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ผิวอ่อน
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๘๒

เด็กชายภาณุเดช ตันสมรส
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๘๓

เด็กชายภูริภัทร ชอบสอาด
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๘๔

เด็กหญิงรัตติยา ศรีแก้ว
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๘๕

เด็กหญิงลลิตา กัณหคุณ
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๘๖

เด็กหญิงศศิกานต์ สารเสนาะ
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๘๗

เด็กชายสิรดนัย แสงมณี
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๘๘

เด็กชายสุทธิพร โสมสุข
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๘๙

เด็กหญิงสุธิดา อัตกุล
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๙๐

เด็กหญิงอิศริญากร วะบุตรดี
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๙๑

เด็กหญิงเจนจิรา มาพร
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๙๒

เด็กหญิงเบญจภรณ์ สุพรรณ
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๙๓

เด็กหญิงโสภิดา วงค์จันทะ
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๙๔

เด็กหญิงจันธิมา วงษ์ชัยภูมิ
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๙๕

เด็กหญิงจิรัชญา คำเพ็ง
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๙๖

เด็กชายจีราพัฒณ์ พิมมา
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๙๗

เด็กหญิงพนิดา บุตรพรม

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๙๘

เด็กหญิงพิจิตรา สุพร
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๓๙๙

เด็กหญิงยลลดา คำพิลา
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๐๐

เด็กหญิงวรรณิกา ไก่สะแก้ว
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๐๑

เด็กหญิงวรางกูล รัตนวงค์
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๐๒

เด็กหญิงวาสนา ไกรจันทร์
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๐๓

เด็กชายวิทวัตร วงษาเนาว์
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๐๔

เด็กชายวีรพงษ์ คำสงวน
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๐๕

เด็กหญิงศริณญา บุตรดีวงศ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๐๖

เด็กหญิงสุพิชฌา มณีนพ
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๐๗

เด็กชายสุรพัศ โสมสุข

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๐๘

เด็กหญิงอภิศรา ผาผึง

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๐๙

เด็กหญิงกานต์ธิดา น้อยนาง
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๑๐

เด็กหญิงขวัญพิชชา ชนะพรต
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๑๑

เด็กหญิงชนพร เกิดชาวนา
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๑๒

เด็กชายชัยวัฒน์ กระแสโสม
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๑๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ นามขุนทด
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๑๔

เด็กหญิงนลินดา สาที
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๕๕ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๑๕

นางสาวนำฝน ทัศอธิศมนตรี
๑๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๑๖

เด็กหญิงปนัดดา รัตนะ
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๑๗

นายประยงค์ สุพรรณ

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๑๘

เด็กหญิงมนัสวรรณ เศษรฐาไชย
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๑๙

เด็กชายวรปรัชญ์ ไชยคำ
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๒๐

เด็กหญิงวิรัตติยา ผาแดง
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๒๑

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

พรมวงษ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๒๒

เด็กหญิงสุพรรษา ม่วงพันธ์
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๒๓

เด็กหญิงสุพัตตา ราชจินดา
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๒๔

เด็กหญิงสุพัตรา เหง้าน้อย
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๒๕

เด็กหญิงอมรรัตน์ มาพร
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๒๖

เด็กหญิงอัญชลิกา แท้กระโทก
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๒๗

เด็กชายอัทธพล เดชทะศร
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๒๘

เด็กชายธนวัฒน์ แพงเนตร
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีหัวภู วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๒๙

เด็กชายธฤตวัน รังศิริ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีหัวภู วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๓๐

เด็กหญิงธาราทิพย์ เกิดชาวนา
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีหัวภู วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๓๑

เด็กชายธีรภัทร จันทรแก่น
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีหัวภู วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๓๒

เด็กชายภูธเรศ เหง้าน้อย
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีหัวภู วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๓๓

เด็กชายวีระวัฒน์ วงค์อินทรยู
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีหัวภู วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๓๔

เด็กชายสิทธิชัย กันปวกา
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดีหัวภู วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๓๕

เด็กหญิงสุจิรา ไชยพร
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีหัวภู วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๓๖

เด็กหญิงอุมากร รัตนะ
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีหัวภู วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๓๗

เด็กหญิงกาญจนา แพงเนตร
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีหัวภู วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๓๘

เด็กหญิงจินดาภรณ์ แพงเนตร
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีหัวภู วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๓๙

เด็กหญิงวรรณิศา แพงเนตร
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีหัวภู วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๔๐

เด็กหญิงดรุณี โคตะบิน
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีหัวภู วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๔๑

เด็กหญิงวณิดา วรโงน
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีหัวภู วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๔๒

เด็กหญิงศศิกานต์ แพงเนตร
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีหัวภู วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๔๓

เด็กชายสิทธิพร ตอรบรัมย์
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีหัวภู วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๔๔

เด็กหญิงกชกร เผือดผุด
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๔๕

เด็กหญิงกนกพิชญ์ ไชยพร
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๔๖

เด็กหญิงกมนนุช ยานิวงษ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๔๗

เด็กหญิงกมลลักษณ์ อุดมกัน
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๔๘

เด็กหญิงกรรวี อุดมกัน
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๔๙

เด็กหญิงกฤษณา คำมงคล

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๕๖ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๕๐
เด็กหญิงกัญจน์วราอร

บุญครอง
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๕๑

เด็กหญิงกัญญ์วรา เกตุสะ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๕๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศักดิประสิทธิ

์ ์

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๕๓

เด็กหญิงกุลฑีรา การสุนทร
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๕๔

เด็กหญิงขวัญจิรา ทองดอนเหมือน
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๕๕

เด็กชายคฑาวุธ อ้วนแก้ว
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๕๖

เด็กชายคเณศ ไชยธงรัตน์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๕๗

เด็กชายจักรพงษ์ อุปชฌาย์
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๕๘

เด็กชายจักรภัทร เขียวไธสง
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๕๙

เด็กหญิงจารุวรรณ จันทรุกขา
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๖๐

เด็กหญิงจารุวรรณ หลักศิลป
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๖๑

เด็กชายจารุวัตร เหล่าจุมพล
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๖๒

เด็กชายจิตรภาณุ อังคะปาน
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๖๓
เด็กหญิงจิตรลัดดาวัลย์

อุปเสน
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๖๔

เด็กหญิงจิราภรณ์ กลางโคตร
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๖๕

เด็กชายจิรายุ บุรีวงค์
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๖๖

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ศรีรักษา
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๖๗

เด็กชายชญานนท์ ระเวลี
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๖๘

เด็กชายชญานิน ระเวลี
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๖๙

เด็กหญิงชนัญชิดา บุพศิริ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๗๐

เด็กหญิงชนาธิป พลีจันทร์
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๗๑

เด็กชายชนาธิป ไชยมนตรี
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๗๒

เด็กชายชนานน บุญศรี

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๗๓

เด็กชายชยากร นามมา
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๗๔

เด็กหญิงชลธิชา วรนุช
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๗๕

เด็กชายชัชวาล พาบุตตะ
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๗๖

เด็กชายชัยรัตน์ ถินมา
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๗๗

เด็กชายชินวัตร พันธ์แพง
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๗๘

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เอ้โถบุตร

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๗๙

เด็กหญิงฐานิยา คำชนะ
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๘๐

เด็กหญิงฐิติกานต์ โคตรสุวรรณ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๘๑

เด็กหญิงณฐอร คูสกุล
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๘๒

เด็กหญิงณัฐธิดา ปลัดกอง
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๘๓

เด็กหญิงณัฐธิดา พินัน
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๘๔

เด็กหญิงณัฐธิดา สุวรรณวงษ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๕๗ / ๓๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๘๕

เด็กหญิงณัฐธิดา สุวรรณไตร
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๘๖

เด็กหญิงณัฐธิดา ไชยพันธ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๘๗

เด็กชายณัฐพล พลชุมแสง
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๘๘

เด็กชายณัฐพล พูนประสิทธิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๘๙

เด็กหญิงณัฐรินีย์ สุวรรณใจ
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๙๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ทะวัง
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๙๑

เด็กชายณัฐวุฒิ นิจมานพ
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๙๒

เด็กหญิงณิชา ทิพย์ประมวล
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๙๓

เด็กชายดรินภพ ผาลี
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๙๔

เด็กชายตฤณชาติ พรวิจิตร
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๙๕

เด็กหญิงทรงภรณ์ ภูประทาน
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๙๖

เด็กชายทัศดนัย โรจน์วิภาค
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๙๗

เด็กหญิงทัศนีย์ อ้วนแก้ว
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๙๘

เด็กหญิงทิพย์อัปสร อ้วนแก้ว
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๔๙๙

เด็กชายทีปกร ศรีสุดชา

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๐๐

เด็กชายธนดล อภัยโส
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๐๑

เด็กหญิงธนนันท์ พรหมประกาย
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๐๒

เด็กชายธนพัฒน์ สระภักดี
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๐๓

นายธนวัฒน์ ศรีลาพัฒน์
๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๐๔

เด็กหญิงธนัญชนก ปญญาดี
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๐๕

เด็กหญิงธนัญญา ชนูนันท์
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๐๖

เด็กหญิงธนาวดี ทองยาน
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๐๗

เด็กหญิงธัญนพรัตน์ คุณมี
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๐๘

เด็กหญิงธัญลักษณ์ สิถิระบุตร
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๐๙

เด็กหญิงธันยพร อุดมกัน
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๑๐

เด็กหญิงธันย์ชนก คำลือฤทธิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๑๑

เด็กหญิงธาลรินทร์ ขันสีมนต์
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๑๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ คำพัน
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๑๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ ปกแก้ว

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๑๔

เด็กชายธีรดนัย แสนบุญ
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๑๕

เด็กชายธีรภัทร ขันทะชา

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๑๖

เด็กชายนภัสกร เรือนทอง
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๑๗

เด็กชายนวพล อภัยโส
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๑๘

เด็กหญิงนวรัตณ์ ศรีษะดี
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๑๙

เด็กหญิงนิรชา มีทะลา

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๕๘ / ๓๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๒๐

เด็กหญิงนิรชา อินทร์หา
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๒๑

เด็กชายนิรวิท ศิริคุณ
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๒๒

เด็กหญิงนุชนาฏ พลสา

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๒๓

เด็กชายบัญญพนต์ ชมวงค์
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๒๔

เด็กหญิงบัณฑิตา ชุณหปราณ
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๒๕

เด็กชายบุณยกร ดีโคตร
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๒๖

เด็กหญิงบุณยพร สีหาบุตร
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๒๗

เด็กหญิงปภาวรินท์ คำแพ่ง
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๒๘

เด็กหญิงปภาวรินท์ บุดดาคำ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๒๙
เด็กชายปราชญ์ชานนท์

สาลีรัมย์
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๓๐

เด็กหญิงปอฝาย จันดอน
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๓๑

เด็กหญิงปญญา อิมวิเศษ

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๓๒

เด็กหญิงปาณิศา อุดมกัน
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๓๓

เด็กชายปติ ดีโคตร
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๓๔

เด็กหญิงปยธิดา สุระมนต์
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๓๕

เด็กหญิงปยวรรณ พรมจันทร์
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๓๖

เด็กชายปยวัฒน์ มหาโคตร
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๓๗

เด็กหญิงปยะมาศ เจริญวงศ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๓๘

เด็กหญิงปุญญิศา ภาโสม
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๓๙

เด็กหญิงปุณยาพร ทัพวัน
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๔๐

เด็กหญิงพนัชกร ศรีคัทนาม
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๔๑

เด็กหญิงพรหมพร หินอ่อน

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๔๒

เด็กหญิงพรเพชร คำพล
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๔๓

เด็กหญิงพัชริดา อภัยโส
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๔๔

เด็กหญิงพิชญาภา กลางประพันธ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๔๕

เด็กชายพิชยะ จิตมัน

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๔๖

เด็กหญิงพิมญาฎา ผาอินทร์
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๔๗

เด็กหญิงพิราวรรณ ศิลปชัย
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๔๘

เด็กชายพิริยะ เดชสอน
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๔๙

เด็กชายพีรพล หนองแคน
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๕๐

เด็กหญิงพีรวิชญ์ นิกรพิทยา
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๕๑

เด็กหญิงภัคพร อภัยโส
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๕๒

เด็กหญิงภัทรธิดา สถานกอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๕๓

เด็กชายภานุวัฒน์ หาญฟาเลือน

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๕๔

เด็กชายภูริ ไชยพร
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๕๙ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๕๕

เด็กชายภูริพัฒน์ อ่อนนิภา
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๕๖

เด็กหญิงมรกต แพงโสม
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๕๗

เด็กหญิงมาริษา รัตนทิพย์
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๕๘

เด็กหญิงมีนัชชา อุดมกัน
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๕๙

เด็กชายยงยุทธ จุทะนุช
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๖๐

เด็กชายรพีภัทร พวงดอกไม้
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๖๑

เด็กชายรัฐภูมิ ชินวงค์
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๖๒

เด็กชายรัฐภูมิ ราชพึง

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๖๓

เด็กหญิงรัตติกาล เต้าทอง
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๖๔

เด็กหญิงรุจิษยา บัวนาเมือง
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๖๕

เด็กหญิงรุฬยา ประศรีพัฒน์
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๖๖

เด็กหญิงรุ่งตะวัน ดีโคตร
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๖๗

เด็กหญิงรุ่งนภา แจ่มสุวรรณ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๖๘

เด็กหญิงรุ่งรุจี ภาโสม
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๖๙

เด็กหญิงลลิตา ไตมีแสง
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๗๐

เด็กชายลัทธพล คำธิ
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๗๑

เด็กหญิงวรรณวดี คำแพ่ง

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๗๒

เด็กชายวรวิทย์ พรหมจอม
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๗๓

เด็กหญิงวราภรณ์ กุลสุทธิ

์

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๗๔

เด็กชายวรินทร พิมพ์เทศ
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๗๕

เด็กหญิงวริศรา กิงน้อย

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๗๖

เด็กชายวัชรพงศ์ อภัยโส
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๗๗

เด็กหญิงวิภาสิริ ตรัน
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๗๘

เด็กหญิงวีริสา พรมเวียง

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๗๙

เด็กชายศราวุฒิ โนนริบูรณ์
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๘๐

เด็กชายศาสตราวุฒิ แสนบุตร
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๘๑

เด็กหญิงศิรดา อภัยโส
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๘๒

เด็กหญิงศิริประภา จุลศรี
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๘๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ จันทร์ผาย
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๘๔

เด็กชายศิวกร อภัยโส
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๘๕

เด็กชายศุภณัฐ กลมกลาง
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๘๖

เด็กชายสหะชัย นากลาง

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๘๗

เด็กชายสันติ ทุมสา
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๘๘

เด็กหญิงสิดาพร ประจันตะเสน
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๘๙

เด็กชายสิทธิกร ลีเหลา
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๖๐ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๙๐

เด็กหญิงสิริกัญญา หารอาษา
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๙๑

เด็กชายสิริทิตย์ วรรณชู
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๙๒

เด็กหญิงสิริภัทร จุลละภมร
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๙๓

เด็กหญิงสิริลักษณ์ แสนไชย
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๙๔

เด็กหญิงสุชัญญา เพ็งพราย
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๙๕

เด็กชายสุทธิภัทร ไชยขันธ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๙๖

เด็กหญิงสุนิสา ปตตะราช
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๙๗

เด็กหญิงสุพรรณษา ตรัน
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๙๘

เด็กหญิงสุพิชญา วายโสกา
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๕๙๙

เด็กหญิงสุภาภรณ์ เขียวคำ
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๐๐

เด็กหญิงสุภาวิณี คะอะรัญ
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๐๑

เด็กหญิงสุรางคนา อภัยนิพัฒน์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๐๒

เด็กชายอชิตศักดิ

์

แสงเนตร
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๐๓

เด็กชายอธิการ ก้อนสิลา
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๐๔

เด็กชายอภิรักษ์ เข็มมา
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๐๕

เด็กชายอภิลักษณ์ ตระดวงดี
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๐๖

เด็กชายอภิวิชญ์ กลางประพันธ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๐๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สุวรรณศรี
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๐๘

เด็กหญิงอมรรักษ์ ชาดงบัง
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๐๙

เด็กชายอรรคพล แสนศรี
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๑๐

เด็กหญิงอรเทพิน ชัยราบ
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๑๑

เด็กชายอัมรินทร์ อินทร์แพง
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๑๒

เด็กหญิงอารียา แสงนาราย
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๑๓

เด็กชายอิทธิพล อภัยโส
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๑๔

เด็กชายอิทธิพล แสนทวีสุข
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๑๕

เด็กชายอิศรา แพงโสม
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๑๖

เด็กหญิงเจตสุภา แสนงาม
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๑๗

เด็กหญิงเจนจิรา อภัยโส
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๑๘

เด็กหญิงเซ้นเซญ่า แก้วเพ็ง
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๑๙

เด็กหญิงเนตรกมล ศรีพุทธา
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๒๐
เด็กหญิงเบญจลักษณ์

จิตสันเทียะ
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๒๑

เด็กหญิงเพียงขวัญ คำกอง
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๒๒

เด็กชายเลอศักดิ

์

โคตรวงษ์จันทร์
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๒๓

เด็กหญิงเสาวภา แสนบรรดิษฐ
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๒๔

เด็กชายเอกชัย จันทร์อัมพร
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๖๑ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๒๕

เด็กชายเอกพล มุละชิวะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๒๖

เด็กชายโชคชัย อภัยโส
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๒๗

เด็กชายกตัญู จู่มา

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๒๘

เด็กหญิงกมลชนก พรมจอม

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๒๙

เด็กหญิงกมลชนก สันติรัตน์
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๓๐

เด็กชายกฤตนัย อภัยโส
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๓๑

เด็กหญิงกวินนาฎ โภคทรัพย์
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๓๒

เด็กหญิงกาญจนา แสนเสน
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๓๓

เด็กชายกิตติพงษ์ อุดมมา
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๓๔

เด็กหญิงกิงฟา

่

ศรีชาลี
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๓๕

เด็กชายคมสัน สาสอน
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๓๖

เด็กหญิงคีตภัทร์ ศรสูง
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๓๗

เด็กชายฆฑาวุธ แสนเพ็ชร
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๓๘

เด็กชายจักรพงษ์ ชมวงค์
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๓๙

เด็กชายจิตติพัฒน์ สาวิยะ
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๔๐

เด็กหญิงจิตติมา ภาโสม
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๔๑

เด็กหญิงจิตรลดา ขันเดช
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๔๒

เด็กชายจิรวัตร แพงสาร
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๔๓

เด็กชายจิรัฏฐ์ นาอุดม
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๔๔

เด็กหญิงจีรนันท์ วงษ์หมอก
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๔๕

เด็กหญิงจีรนันท์ อภัยโส
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๔๖

เด็กหญิงจุไรรัตน์ แพงพุย
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๔๗

เด็กหญิงชนกสุดา จันทร์น้อย
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๔๘

เด็กหญิงชนมน รัตนพันธ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๔๙

เด็กหญิงชยุดา นามพลแสน
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๕๐

เด็กหญิงชรินรัตน์ ฤทธิลือไกร

์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๕๑

เด็กชายชัชวาลย์ สุพรรณ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๕๒

เด็กชายชัยชนะ จันทรุกขา
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๕๓

เด็กชายชโยดม แพงเนตร
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๕๔

เด็กชายฐิตินันท์ อุดมกัน
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๕๕

เด็กหญิงฐิติวรดา วิลาด
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๕๖

เด็กชายณภัทร คำกอง
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๕๗

เด็กหญิงณัชชา มะเจียว

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๕๘

เด็กชายณัฐกรณ์ สาสอน
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๕๙

เด็กชายณัฐชนน มีสัจจะธรรม
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๖๒ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๖๐

เด็กหญิงณัฐณิชา จามน้อยพรม
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๖๑

เด็กหญิงณัฐนรี ไสยะสุตร
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๖๒

เด็กหญิงณัฐนิชา วรรณศรี
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๖๓

เด็กหญิงณัฐมล สุวรรณวงษ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๖๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ทะนะตือ

้

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๖๕

เด็กชายณัฐวุฒิ นิกุลกาญจน์
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๖๖

เด็กชายณัฐวุฒิ สามสี
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๖๗

เด็กหญิงดาราณี ครูแก้ว
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๖๘

เด็กชายทนงเดช พลโลก
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๖๙

เด็กหญิงทิฆัมพร คำพิษงู
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๗๐

เด็กชายธนวัฒน์ ตรัน
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๗๑

เด็กชายธนากร แพงหนู
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๗๒

เด็กชายธรณ์เทพ จารุพงศ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๗๓

เด็กชายธรรมณัฏฐ์ พุฒพวง
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๗๔

เด็กชายธวัฒชัย ราชสีวงค์
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๗๕

เด็กชายธันยบูรณ์ ทรัพย์มีมหาศาล
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๗๖

เด็กหญิงธันย์ชนก นพเก้า
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๗๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ จันทร์เต็มดวง

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๗๘

เด็กชายธีรธรรม ละลอกนำ
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๗๙

เด็กชายธีรวัฒน์ เวหล
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๘๐

เด็กชายธีระพงศ์ พลโลก
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๘๑

เด็กชายธีระวัสส์ โพธิศรีน้อย

์

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๘๒

เด็กหญิงนงนภัส สกุลเดช
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๘๓

เด็กหญิงนฏกร อาจจำนงค์
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๘๔

เด็กชายนนทวัฒน์ จูมแพง
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๘๕

เด็กหญิงนภัสรา สหุนิล
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๘๖

เด็กชายนวพรรษ ศรีคัทนาม

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๘๗

เด็กหญิงนัทริการ์ บุญรักษ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๘๘

เด็กชายนันทพัฒน์ ภูศรีฐาน
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๘๙

เด็กหญิงนันทิกา มุมา
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๙๐

เด็กชายนิทิ คำธิ
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๙๑

เด็กหญิงนิภาวรรณ์ แพงคำดี
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๙๒

เด็กชายบวรมงคล ไชยภูวงศ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๙๓

เด็กชายบวรศักดิ

์

สีนาก
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๙๔

เด็กหญิงปนัดดา มุกสุข
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๖๓ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๙๕

เด็กชายปรวิทย์ พิชนะชน

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๙๖

เด็กหญิงประภัสสร ไชยโคตร
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๙๗

เด็กชายปริภัทร แสนคำ
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๙๘

เด็กชายปริวัฒน์ บุญคำภา
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๖๙๙

เด็กชายปรีดิพัทธ์ บุพศิริ

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๐๐

เด็กหญิงปรียานุช พรหมจอม

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๐๑

เด็กหญิงปยธิดา พลสา
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๐๒

เด็กชายปยวัฒน์ นาคทองอินทร์
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๐๓

เด็กชายปยวุฒิ ภาวนา
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๐๔

เด็กหญิงปยะนภัส แซ่โก่ย
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๐๕

เด็กหญิงปยาภรณ์ นามศรี
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๐๖

เด็กหญิงพรหมภัสสร พงษ์เผ่า
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๐๗

เด็กหญิงพลอยนภา ทุมโยมา
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๐๘

เด็กหญิงพัชณิดา โนนริบูรณ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๐๙

เด็กชายพัชรพล ทองยาน
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๑๐

เด็กหญิงพัชริดา นามเสาร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๑๑

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา หมอกมีชัย
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๑๒

เด็กหญิงพิมผกา ดอนมืด
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๑๓

เด็กหญิงภัคนันท์ พรมรังศรี

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๑๔

เด็กหญิงภาวิตา ใจช่วง
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๑๕

เด็กชายภูภิสิทธิ

์

สุขภูวงค์
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๑๖

เด็กชายภูริภัทร ชมดี
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๑๗

เด็กชายมโนสิทธิ

์

โนนริบูรณ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๑๘

เด็กหญิงรมิดา อินทร์เกษา
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๑๙

เด็กหญิงรัชณีกร ภูธร

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๒๐

เด็กชายรัฐภูมิ รัตนะภักดิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๒๑

เด็กหญิงรุ่งฑิวา นามหาไชย
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๒๒

เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์ อ่อนสีดา
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๒๓

เด็กหญิงลักษมี วาแลส

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๒๔

เด็กชายวธัญู จู่มา

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๒๕

เด็กหญิงวนิดา อุดมกัน
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๒๖

เด็กหญิงวรัญญา ทาคำ
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๒๗

เด็กหญิงวรินทร ศรีสุข
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๒๘

เด็กหญิงวาสนา มีศรี
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๒๙

เด็กหญิงวิภาดา พรหมสี
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๖๔ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๓๐

เด็กหญิงวิลาวรรณ วงษายาง
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๓๑

เด็กหญิงวิสุดา รูปสวย
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๓๒

เด็กชายวีรวัฒน์ ชินกลาง
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๓๓

เด็กชายวีระเทพ โมธรรม
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๓๔

เด็กหญิงศศิธร ภูนาแวง
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๓๕

เด็กหญิงศศิธร ศรีภูมี
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๓๖

เด็กหญิงศศิพร เอียมหมวก

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๓๗

เด็กชายศักดา อ้วนแก้ว
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๓๘

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

จันทร์อัมพร
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๓๙

เด็กหญิงศิณัญญา อจลานนท์
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๔๐

เด็กหญิงศิรดา สุทธิวงศ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๔๑

เด็กหญิงศิริกรณ์ ขันธ์พรม
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๔๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ อุปเสน
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๔๓

เด็กชายศิริวัฒน์ เทพเศรษฐา
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๔๔

เด็กชายศุภกร พวงแสง
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๔๕

เด็กชายศุภวิชญ์ ศรีสุพรรณ
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๔๖

เด็กหญิงศุภากร เจริญกัลยากร
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๔๗

เด็กชายสรจักร เทพกูล
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๔๘

เด็กหญิงสิทธิชัย ปตถา
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๔๙

เด็กชายสิทธิพงษ์ หลวงราช

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๕๐

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

สืบชาติ
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๕๑

เด็กชายสิรภพ ลุนอุบล
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๕๒

เด็กหญิงสิริวิมล พนมเริงไชย
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๕๓

เด็กหญิงสุกัญญา ภาโสม
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๕๔

เด็กหญิงสุชัญญา มีชัย
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๕๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ มีฤทธิ

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๕๖

เด็กชายสุทธิธนพัฒน์ พร้อมธนรัตน์
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๕๗

เด็กหญิงสุธาสิณี โยปดทุม
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๕๘

เด็กหญิงสุนัญญา ชาดงบัง
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๕๙

เด็กหญิงสุนิสา อุตส่าห์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๖๐

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ เข็มมา
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๖๑

เด็กหญิงสุภัชชา รัตนะ
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๖๒

เด็กชายสุริยา เข็มอุดทา
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๖๓

เด็กหญิงสโรชา สูงแสนจิตร
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๖๔

เด็กหญิงหทัยรัตน์ ทะวัง
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๖๕ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๖๕

เด็กหญิงหยกระวี พันบุบผา
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๖๖

เด็กชายอชิรวิชญ์ ลวกุณ
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๖๗

เด็กหญิงอนัญลักษณ์ อุปเสน
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๖๘

เด็กชายอนุภาพ โพธิสาร
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๖๙

เด็กชายอภิสรรค์ เดชทะศร
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๗๐

เด็กชายอภิเชษฐ์ วงษ์หมอก
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๗๑

เด็กหญิงอรจิรา เมืองชำ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๗๒

เด็กหญิงอรวรา ดวงจันทร์
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๗๓

เด็กหญิงอลิสา บุญชัย
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๗๔

เด็กหญิงอวัสดา เดชาเลิศ
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๗๕

เด็กหญิงอักษรา ทองเหลา
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๗๖

เด็กชายอาทิตย์ วงโคกสูง
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๗๗
เด็กหญิงอาทิตย์ติภรณ์

ทุมดี
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๗๘

เด็กหญิงอาภรณ์ แพงโท
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๗๙

เด็กหญิงอารยา คำเสนาะ
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๘๐

เด็กหญิงอินทิรา สุภาพันธ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๘๑

เด็กชายอิสระ บุญสมัย
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๘๒

เด็กหญิงอุบลรัตน์ วงศ์งาม
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๘๓

เด็กชายเด่นชัย อุตถะศรี
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๘๔

เด็กหญิงเมขลา ราชบาสี
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๘๕

เด็กชายเอกรินทร์ จันพิทักษ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๘๖

เด็กชายเอกสิทธิ

์

สุขประเสริฐ
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๘๗

เด็กหญิงเอมิกา ครูแก้ว
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๘๘

เด็กชายเอเซีย คิดดี
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๘๙

เด็กชายแทนศักดิ

์

โพธิชัย

์

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๙๐

เด็กหญิงแพรวชัย พลอาวุธ
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๙๑

เด็กหญิงแพรวนภา ทุมโยมา
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๙๒

เด็กหญิงแพรวิไล ภาสอน
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๙๓

เด็กชายแสนศักดา โคตรหานาม
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๙๔

เด็กหญิงทวีพร ถาระสา
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอก วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๙๕

เด็กหญิงพรไพลิน ขาวอ่อน
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอก วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๙๖

เด็กหญิงพิมลพรรณ จาระคร
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกอก วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๙๗

เด็กชายยุทธนา สอราช
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอก วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๙๘

เด็กชายราเมศวร์ ข่าทิพย์พาที
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกอก วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๗๙๙

เด็กชายวิริยะ ขาวอ่อน
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอก วัดธาตุมหาชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๖๖ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๐๐

เด็กชายศรายุทธ มีรัตน์คำ
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกอก วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๐๑

เด็กชายสิรวิชญ์ แพงคำฮัก
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอก วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๐๒

เด็กชายอนุชัย ปลืมใจ

้

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอก วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๐๓

เด็กหญิงเปรมฤดี จาระคร
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอก วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๐๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ เหลาบัว
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอก วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๐๕

เด็กหญิงพรกนก พิมราช
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอก วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๐๖

เด็กหญิงสิตมณี พิมราช
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอก วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๐๗

เด็กหญิงกวินทิพย์ กล่อมสมร
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกอก วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๐๘

เด็กหญิงจิตรามาศ อินกอง
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอก วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๐๙

เด็กหญิงณิชาภัทร แก้วระดี
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกอก วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๑๐

เด็กหญิงปนัดดา ละลี
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกอก วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๑๑

เด็กชายภาณุพงศ์ แก้วระดี
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอก วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๑๒

เด็กหญิงภูริตา จาระคร
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกอก วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๑๓

เด็กหญิงวาสนา คดเกียว

้

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกอก วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๑๔

เด็กชายสรยุทธ แสวงผล
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอก วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๑๕

เด็กชายกรกช ทนสาง
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๑๖

เด็กชายกิตติ คำมี
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๑๗

เด็กชายจิรายุ การิโก
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๑๘

เด็กหญิงชลธิชา ฤทธิเต
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๑๙

เด็กชายชัยวัฒน์ โคตรตา
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๒๐

เด็กหญิงณัฐวิภา วินาโล
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๒๑

เด็กหญิงทิพยรัตน์ มันเขตกิจ

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๒๒

เด็กหญิงธนาพร แสงจำปา
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๒๓

เด็กชายธันวา ชากิจดี

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๒๔

เด็กหญิงนันทิยา บัวชุม

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๒๕

เด็กชายภรัณยู โมระสาก
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๒๖

เด็กชายรพีพัฒน์ ดิถิกุล
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๒๗

เด็กหญิงรุ่งนภา คำมี
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๒๘

เด็กชายวัชรากร อินราช
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๒๙

เด็กชายสรวงศ์ ภูชะหาร
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๓๐

เด็กชายสิรภัทร มุงกด
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๓๑

เด็กหญิงสุริษา นาขมิน

้

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๓๒

เด็กหญิงอคัมษ์สิริ แสงสาตรา
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๓๓

เด็กหญิงกนกพร พันธสีมา
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๓๔

เด็กชายคฑาวุธ โทพา
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม วัดธาตุมหาชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๖๗ / ๓๗๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๓๕

เด็กชายจุฑาภัทร ผลรุ่ง
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๓๖

เด็กชายณัฐวัฒน์ เข็มขาว
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๓๗

เด็กหญิงทิวาพร คำมี
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๓๘

เด็กหญิงนงนุช ตันปาน
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๓๙

เด็กหญิงนันทิดา คุยพร
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๔๐

เด็กชายนาวี พิมูลขันธ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๔๑

เด็กหญิงปวิตรา บุญศรี
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๔๒

เด็กหญิงพรรณปพร สุระคาย
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๔๓

เด็กหญิงมิงกมล

่

คำมี
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๔๔

เด็กชายรพีภัทร คำใหม่
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๔๕

เด็กชายรุ่งภพ ฤทธิเต

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๔๖

เด็กหญิงวนัชพร เอียมสอาด

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๔๗

เด็กหญิงวิลาวัณย์ จันคูณ
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๔๘

เด็กชายศุภเสกข์ จันทร
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๔๙

เด็กชายสหรัฐ อินราช
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๕๐

เด็กหญิงสุริดา แก้วพิลา
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๕๑

เด็กชายอนุชิต อดินันทบุตร

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๕๒

เด็กหญิงเบญจมาศ สุโท
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๕๓

เด็กชายไพศาล พ่อกว้าง
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๕๔

เด็กหญิงจรุณี แสนเจียม
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๕๕

เด็กหญิงจิราวรรณ โยธาศรี
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๕๖

เด็กหญิงจีรวรรณ แสนเจียม
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๕๗

เด็กหญิงปยภรณ์ พันธสีมา
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๕๘

เด็กชายภัทรกร อินราช
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๕๙

เด็กหญิงมนัญยา สุวรรณศรี
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๖๐

เด็กชายวชิรพล กันหา
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๖๑

เด็กหญิงวนิดา บัวชุม
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๖๒

เด็กชายสราวุธ คำมี
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๖๓

เด็กหญิงสุชานันท์ มิงอินที

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๖๔

เด็กชายสุพจน์ คำมี
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๖๕

เด็กชายอภิชาติ แก้วพิลา
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๖๖

เด็กชายโชคทวี แก้ววังปลา

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๖๗

เด็กหญิงกรรณภิรมย์ ตระกูลมีศรี
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๖๘

เด็กชายกรวิชญ์ อุดมเลิศ
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๖๙

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

สมตัว
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๖๘ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๗๐

เด็กชายคฑาวุธ ใหญ่สาร
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๗๑

เด็กชายคุณานนท์ ไชยเลิศ
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๗๒

เด็กหญิงจันจิรา ท่อนทอง
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๗๓

เด็กชายจิรวัฒน์ ปตตานิ
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๗๔

เด็กหญิงชนากานต์ ภูนาเพชร
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๗๕

เด็กชายชยณัฐ คลังจันทร์
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๗๖

เด็กชายดุษิต ไชยสุระ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๗๗

เด็กชายธนัช สุขภูวงค์
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๗๘

เด็กชายธนากร มอญปาก
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๗๙

เด็กหญิงปภัสร พ่อขันชาย
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๘๐

เด็กชายปริญญา วิผาลา
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๘๑

เด็กชายพรชัย เชือคำเพ็ง

้

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๘๒

เด็กชายพีราวัตร แหวนนิน
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๘๓

เด็กชายภาณุพงศ์ ห่อคนดี
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๘๔

เด็กชายภานุพงษ์ ตันปาน
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๘๕

เด็กชายภานุพงษ์ พิศสุวรรณ
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๘๖

เด็กชายรพีพัฒน์ บุญมาลี
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๘๗

เด็กชายรัชชานนท์ ทิพมาสน์
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๘๘

เด็กหญิงรุ่งนภา ตาลโกนกุน
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๘๙

เด็กหญิงลัคนา เพชรพลอย
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๙๐

เด็กหญิงลัดดาวรรณ วงค์หมายโกฏิ
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๙๑

เด็กชายศรายุทธ ยังสันเทียะ
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๙๒

เด็กชายศักดิดา

์

ทานวน
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๙๓

เด็กชายสิทธิชัย วัณรัตน์
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๙๔

เด็กหญิงสุกัญญา ภูชะหาร
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๙๕

เด็กหญิงสุชัญญา วิชาสุ
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๙๖

เด็กหญิงสุธินี สุวรรณวงค์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๙๗

เด็กชายสุธิพงศ์ กาทอง
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๙๘

เด็กหญิงสุภักษร อินธิแสง
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๘๙๙

เด็กหญิงอรนุช ดียิง

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๐๐

เด็กชายอุดมศักดิ

์

ปากม่วง
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๐๑

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ พลวงค์ษา
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๐๒

เด็กชายเอนก ไชยสุระ
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๐๓

เด็กชายไกรวิชญ์ มีเทียง

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๐๔

เด็กหญิงจันทร์จิรา โมระสาก
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๖๙ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๐๕

เด็กหญิงจินนี

่

สอนคำ

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๐๖

เด็กหญิงปวีณา รักษาพล
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๐๗

เด็กหญิงมุขธิดา ชากิจดี
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๐๘

เด็กหญิงวัชรี คำมี
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๐๙

เด็กหญิงวิภาดา อุทธศรี
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๑๐

เด็กหญิงสุกัลยา ริทธิธรรม
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๑๑

เด็กหญิงสุจิตรตา ธรรมโม
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๑๒

เด็กชายสุทธิพงษ์ สอนพิมพ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๑๓
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์

นาบุญ
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๑๔

เด็กชายคุณานนท์ วงษ์ผาบุตร

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๑๕

นางสาวจิดาภา ดวงคุณ
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๑๖

เด็กชายธรรมสรณ์ หลานเชษฐา
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๑๗

เด็กชายนนทวัฒน์ อินโสม

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๑๘

เด็กหญิงรินลดา พรหมเมือง
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๑๙

เด็กชายวิรัตน์ คับคา
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๒๐

เด็กชายสุชาครีย์ วิมลภักดิ

์

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๒๑

เด็กชายไวพจน์ ไชยสุระ
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๒๒

นางสาวฑิติมา ทศราช
๒๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๒๓

นายคณัสนันท์ ศรีวิรัตน์
๑๓/๘/๒๕๒๕

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๒๔

นางควรคิด อินทจักร
๒๖/๖/๒๕๒๒

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๒๕

นางสาวญาภัคศนันท์ สุพร
๒๐/๖/๒๕๒๙

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๒๖

นางสาวนริศรา ภูถมทอง
๒๐/๗/๒๕๑๘

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๒๗

นายพิทักษ์ คิดโสดา
๑๒/๑/๒๕๓๑

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๒๘

นางสาวพิมประไพ คะยอม
๑๑/๔/๒๕๐๗

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๒๙

นายภูษิต แสนสุภา ๓/๗/๒๕๑๖ โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๓๐

นางสาวรัตดาวรรณ วงค์คำจันทร์
๑๗/๙/๒๕๓๔

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๓๑

นางรุ่งนภา แสนแก้ว
๒๙/๓/๒๕๒๒

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๓๒

นายวชิร ชาไชย
๓๐/๕/๒๕๒๔

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๓๓

นายวรรณเฉลิม สุวรรณไตรย์
๒๕/๓/๒๕๓๐

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๓๔

นางสาววันเพ็ญ ชากิจดี ๔/๒/๒๕๒๐ โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๓๕

นางสุดาลักษณ์ ไวแสง
๑๓/๑๐/๒๕๑๖

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๓๖

นางอังสนา เข็มใคร ๙/๑/๒๕๑๖ โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๓๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ กาษาวงค์
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาง
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๓๘

เด็กชายชัยมงคล คุ้มจุมจัง

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาง
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๓๙

เด็กหญิงญาณี อินที
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาง
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๗๐ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๔๐

เด็กหญิงดาลิน กิจสิงห์
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาง
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๔๑

เด็กชายธนศักดิ

์

ไชยวงค์
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาง
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๔๒
เด็กหญิงประกายเพชร

ปดนา
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาง
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๔๓

เด็กชายพงศกร อ่อนหลง
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาง
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๔๔

เด็กชายสุรเชษฐ์ แก้วสอนดี
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาง
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๔๕

เด็กชายอินทัช ดอนขุนทด
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาง
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๔๖

เด็กชายจักรพงษ์ ศรีสม
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาง
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๔๗

เด็กชายจิรายุทธ แสนสุภา
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาง
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๔๘

เด็กชายนิธิพัฒน์ โพธิขำ

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาง
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๔๙

เด็กหญิงศุลีพร แก้วสอนดี
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาง
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๕๐

เด็กชายอติเทพ อินปากดี
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาง
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๕๑

เด็กชายอภิรักษ์ สมฤทธิ

์

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาง
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๕๒

เด็กชายธนาดล แสงอ่อน
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดโสมนัสไชยาวาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๕๓

เด็กชายอัษติยะ แก้วเกียง

๋

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดโสมนัสไชยาวาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๕๔

เด็กชายเทพประทาน เพ็งท้าว
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดโสมนัสไชยาวาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๕๕

เด็กหญิงเนตรนภา แสงชา
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดโสมนัสไชยาวาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๕๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ หาใหญ่
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดโสมนัสไชยาวาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๕๗

เด็กชายธนทัต ทองสอย
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดโสมนัสไชยาวาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๕๘

เด็กชายธนภูมิ บริบูรณ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดโสมนัสไชยาวาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๕๙

เด็กหญิงพิมรดา เครือหมืน

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดโสมนัสไชยาวาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๖๐

เด็กหญิงอภิสดา สุทนู
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดโสมนัสไชยาวาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๖๑

เด็กหญิงกมลรัตน์ พรมลัง
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดโสมนัสไชยาวาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๖๒

เด็กหญิงจินตนา ไลลา
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดโสมนัสไชยาวาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๖๓

เด็กหญิงหทัยทิพย์ พ่อสียา
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดโสมนัสไชยาวาส  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๖๔

เด็กหญิงกิติยากรณ์ สอราช
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๖๕

เด็กหญิงจีรนันท์ บัวลา
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๖๖

เด็กหญิงชยุดา ทศราช

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๖๗

เด็กชายชัยวิชญ์ จันทหาร
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๖๘

เด็กหญิงชาลิสา ฉิมพาลี
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๖๙

เด็กหญิงชไมพร ฝาระมี
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๗๐

เด็กหญิงฐิติพร คำเห็น
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๗๑

เด็กหญิงฐิติมน คำเห็น
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๗๒

เด็กหญิงณัฐธิญา ธนมูล
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๗๓

เด็กหญิงณัฐธิญา แก้วสอนดี
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๗๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ แสงสุวรรณ์
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๗๑ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๗๕

เด็กหญิงนฤมล อดทน

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๗๖

เด็กหญิงนิตติยา แสนเสน
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๗๗

เด็กหญิงประภาพร พรมสา
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๗๘

เด็กหญิงปรียาภัทร คนเพียร
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๗๙

เด็กชายพรพยัคฆ์ บุบผาลา
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๘๐

เด็กหญิงพัชรา แดงดา
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๘๑

เด็กชายยอดชาย พ่อบุญจันทร์
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๘๒

เด็กหญิงรุ่งเพชร แพงคำฮัก
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๘๓

เด็กชายวรเชษฐ์ เรืองฤชัย
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๘๔

เด็กหญิงวิภาดา อยู่ระมัด
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๘๕

เด็กหญิงศิริวรรณ สิงห์งอย
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๘๖

เด็กหญิงสุจิตรา สืบธุ
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๘๗

เด็กหญิงสุรีพร ธนมูล
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๘๘

เด็กหญิงหญิงนคร ก๋าสัน
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๘๙

เด็กชายอดิรุจ เบ้าทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๙๐

เด็กชายอรรถพล แซ่จันทร์
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๙๑

เด็กชายเตวิช ท่อนทอง
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๙๒

เด็กหญิงเนตรชนก เสาเวียง
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๙๓

เด็กชายก้องเกียรติ สังชาดี
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๙๔

เด็กชายณรงค์ชัย ฤทธิธรรม
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๙๕

เด็กชายดุสิต เรือนงาม
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๙๖

เด็กชายภานุวัฒน์ วงค์ศรีเทพ
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๙๗

เด็กชายสมชาย มะตนเด
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๙๘

เด็กชายอภินันท์ ปารีพันธ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๕๙๙๙

เด็กชายเกรียงไกร ทศราช
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๐๐

เด็กชายเจตพล วังทะพันธ์
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๐๑

นางสาวสุภิญญา วรนาม

๒๖/๑๑/๒๕๒๙

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๐๒

เด็กหญิงขวัญจิรา ชมภู
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๐๓

เด็กหญิงชลธร พ่อมูล
๑๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี

วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๐๔

เด็กชายณรงค์สิทธิ

์

บุญหนัก
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๐๕

เด็กชายณัฐพงษ์ วงษ์สุขะ
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๐๖

เด็กชายทนงศักดิ

์

ไชยวงค์
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๐๗

เด็กชายนพดล แสงชัย
๐๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี

วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๐๘

เด็กหญิงนิตยา วงษ์สุขะ

๒๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี

วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๐๙

เด็กหญิงบุษยมาส วงค์จำปา
๐๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี

วัดไทยงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๗๒ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๑๐

เด็กหญิงพรประภา นวนแดง
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๑๑

เด็กชายพีรภัทร ปุณกรณ์
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๑๒

เด็กชายพีรภัทร สีหาลา
๐๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี

วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๑๓

เด็กชายศราวุธ คำก้อน
๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี

วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๑๔

เด็กชายศุภโชค คุ้มบุ่งคล้า

๑๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี

วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๑๕

เด็กหญิงสุชาดา ดีผาง
๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี

วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๑๖

เด็กหญิงสุพัตรา แสนสา
๐๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี

วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๑๗

เด็กหญิงสุภากร อ้วนดวงดี
๐๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี

วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๑๘

เด็กชายอธิราช ราชบัญดิษฐ
๐๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี

วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๑๙

เด็กชายอภิรักษ์ คะเนตนอก
๐๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี

วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๒๐

เด็กชายอภิรักษ์ คะเนตนอก ๑/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี

วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๒๑

เด็กหญิงอารียา แสนพรม
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๒๒

เด็กหญิงอุไรทิพย์ พุ่มเจริญ
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๒๓

เด็กหญิงไกล้รุ่ง วังทะพันธ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี

วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๒๔

เด็กชายกฤษกร คนเก่า
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๒๕

เด็กชายชนะพล เขียวแก่
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๒๖

เด็กชายณัฐกฤตย์ เด็ดไธสง
๐๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี

วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๒๗

เด็กชายณัฐวุฒิ อินกลอง
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๒๘

เด็กชายทักษิณ ถนอมพุทธ
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๒๙

เด็กชายธนาวุฒิ บุญบุรี
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๓๐

เด็กชายธีรภัทร์ แสงจันทร์
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๓๑

เด็กหญิงปริศรา บุญเติม
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๓๒

เด็กหญิงพัชราภา นามวุฒิ
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๓๓

เด็กหญิงพิมพลอย นามวุฒิ
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๓๔

เด็กชายมงคล คำมี
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๓๕

เด็กหญิงมนฤดี เสนาคำ
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๓๖

เด็กชายระพีพัฒน์ สมสมัย
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๓๗

เด็กหญิงศิริมล พรหมบน
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๓๘

เด็กชายสมพร ช่วยสุข
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๓๙

เด็กชายสิทธิกร แก้วคนตรง

๑๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี

วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๔๐

เด็กหญิงกนกวรรณ ไชยสงค์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี

วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๔๑

เด็กหญิงขนิษฐา กลินจันทร์หอม

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี

วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๔๒

เด็กหญิงจินตนาการ แก่นตา
๐๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี

วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๔๓

เด็กหญิงจิราวรรณ บัวทองจันทร์
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๔๔

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

มุลเมือง
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
วัดไทยงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๗๓ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๔๕

เด็กหญิงอภัสรา ยศตระโคตร
๐๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี

วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๔๖

เด็กหญิงอัญชนา ล่อนตรง
๐๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี

วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๔๗

เด็กหญิงเกษรินทร์ คำวงค์
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๔๘

เด็กหญิงจิราพร ปญญา
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๔๙

เด็กหญิงนภัสสร สีหาลา
๐๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี

วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๕๐

เด็กชายนันทวัฒน์ อินาลา
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๕๑

เด็กหญิงนารีกานต์ วงศ์แก้ว
๓๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี

วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๕๒

เด็กหญิงนิภารัตน์ พรมแสง
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๕๓

เด็กหญิงพิจิตรา พิลาแสง
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๕๔

เด็กหญิงอรทัย อุดมพันธ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๕๕

เด็กหญิงอรวรรณ คนเก่า
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๕๖

เด็กหญิงจินตนา บุญประสิทธ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๕๗

เด็กหญิงชลิดา ไกยฝาย
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๕๘

เด็กชายณัฐภัทร วงค์ศรีชา
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๕๙

เด็กชายพงศธร แก่นตา
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๖๐

เด็กหญิงพิมพ์ลดา บัณฑิต
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๖๑

เด็กหญิงมนธิลา วงศ์นาตาล

๒๖/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี

วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๖๒

เด็กหญิงมินธิรา วงษ์แก้ว
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๖๓

เด็กหญิงวราภรณ์ ล่อนตรง
๐๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี

วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๖๔

เด็กหญิงวริสา สุโท
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๖๕

เด็กหญิงสิทธิมา ครองโนนคร้อ
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๖๖

เด็กหญิงอภัทชา สีสุวงษ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี

วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๖๗

เด็กหญิงอรัญญา แสนสร้อย
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๖๘

เด็กหญิงอารยา สหัสจันทอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี

วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๖๙

เด็กหญิงเพ็ญประภา มีพรม
๐๔/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี

วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๗๐

นายวายุ คำมุงคุณ

๒๗/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี

วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๗๑

เด็กหญิงกนกกร ศรีเสนาะ

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๗๒

เด็กหญิงกรรณิกา จันทร์หอม
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๗๓

เด็กชายกฤษฎาภรณ์ อ่อนหลง

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๗๔

เด็กหญิงกัลยาณี ผุยคำ
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๗๕

เด็กชายขจรศักดิ

์

ศิริฟอง
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๗๖

เด็กหญิงขัตติยาภรณ์ ศรีหนองแสง
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๗๗

เด็กชายคมกริช แสงเทพ
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๗๘

เด็กชายคมฤทธิ

์

เกิดสว่าง
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๗๙

เด็กชายจักรภพ แสนสร้อย

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๗๔ / ๓๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๘๐

เด็กหญิงจิราภา คำเพ็ชรดี
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๘๑

เด็กชายชาตรี อินทร์ศรียา
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๘๒

เด็กชายฐิติพัฒน์ เหลาบัว
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๘๓

เด็กชายทรงสิทธิ

์

ศรีเสนาะ
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๘๔

เด็กชายธันยบูรณ์ อุดมเสน
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๘๕

เด็กชายนวภัทร สมรักษ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๘๖

เด็กหญิงนิลยารัตน์ สวัสดิภาพ
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๘๗

เด็กหญิงปณิตา คุยพร

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๘๘

เด็กชายผดุงเกียรติ ราชอินทร์
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๘๙

เด็กชายพงศ์ปณต โคต่อเนตร
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๙๐

เด็กหญิงพิมพา คุยพร
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๙๑

เด็กชายวรากรณ์ ใจเทียง

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๙๒

เด็กชายวีรวุฒิ ทันอินทรอาจ
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๙๓

เด็กหญิงศรัณยา เทียนคูณ
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๙๔

เด็กหญิงศศิมา ครองยุติ
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๙๕

เด็กหญิงศิริขวัญ วงค์แสนชัย
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๙๖

เด็กชายศุภกร อินธิราช
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๙๗

เด็กชายสุขสันต์ นนต์สุข
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๙๘

เด็กหญิงสุภาวดี เพิงกุณา
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๐๙๙

เด็กหญิงอฑิตยา นามราช
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๐๐

เด็กชายอนวัช อินทร์ศรียา

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๐๑

เด็กชายอนุวัฒน์ ด้วงเต่า
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๐๒

เด็กหญิงอรวรรณ ดีปาน
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๐๓

เด็กหญิงอาทิตยา อิมน่วม

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๐๔

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

บุตรครุฑ
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๐๕

เด็กหญิงกัลยา ไชยเดช
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๐๖

เด็กหญิงปนมณี อินธิราช
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๐๗

เด็กชายศรัญ จันทร์หอม
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๐๘

เด็กหญิงพัชรชริดา มณีคะ
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๐๙

เด็กหญิงวริศรา พรหมช่วย
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๑๐

เด็กชายอินทจักร์ คดเกียว

้

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๑๑

เด็กหญิงอินทิรา เทียงตรง

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๑๒

นายบุลากร ปะวันเต
๑๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๑๓

นายชาญชัย ภูมิประเสริฐ
๑๓/๐๒/๒๕๒๗

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๑๔

นางสาววีระยา ศรีสุวงค์
๑๒/๐๗/๒๕๒๔

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๗๕ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๑๕

เด็กหญิงกัญญาวีร์ แพงหอม
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังกะเบา วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๑๖

เด็กหญิงชุลีพร นามเพราะ
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังกะเบา วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๑๗

เด็กหญิงปานณิดา ดีปาน
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังกะเบา วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๑๘

เด็กหญิงปยพร โคตบรม
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังกะเบา วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๑๙

เด็กหญิงรัตติกา ทาอาสา
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังกะเบา วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๒๐

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ โคตบรม
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังกะเบา วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๒๑

เด็กหญิงวิมลวรรณ คงไพร
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังกะเบา วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๒๒

เด็กหญิงอพัศรา คำวงค์ษา
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังกะเบา วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๒๓

เด็กหญิงอุมากรณ์ โพนชา
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังกะเบา วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๒๔

เด็กชายณัฏฐากร เขียวมา
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังกะเบา วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๒๕

เด็กชายธีรนันท์ แสงจันทร์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังกะเบา วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๒๖

เด็กชายธีรวัฒน์ สำรองพันธ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังกะเบา วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๒๗

เด็กชายนวพล นนธิลา
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังกะเบา วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๒๘

เด็กชายนัฐพงศ์ เบ้าบาง
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังกะเบา วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๒๙

เด็กหญิงศิริรัศมิ

์

แพงหอม
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังกะเบา วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๓๐

เด็กหญิงจามจุรี โคตราช
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังกะเบา วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๓๑

เด็กหญิงนภาพร สุนิกร
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังกะเบา วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๓๒

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ เชือมุงคล

้

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังกะเบา วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๓๓

เด็กชายลิขิต ติยะสัน
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังกะเบา วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๓๔

เด็กชายอนุวัฒน์ แก้วมะ
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังกะเบา วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๓๕

เด็กหญิงกนิษฐา ดีนัก
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๓๖

เด็กชายกฤตนัย ชาลีเพ็ง
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๓๗

เด็กหญิงกุณทิรา สีงาม
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๓๘

เด็กหญิงกุลธิดา ดีนัก
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๓๙

เด็กหญิงขนิษฐา คำไข
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๔๐

เด็กชายคณุตรัตน์ สุนารัตน์
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๔๑

เด็กหญิงจรวยพร สุขโสม
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๔๒

เด็กหญิงจันธิมา มูลสนาม
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๔๓

เด็กชายจารุวิทย์ จะรีศรี
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๔๔

เด็กหญิงจีรนันท์ สีหาโคตร
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๔๕

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ ปชชา
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๔๖

นายชนาวิทย์ รัตนา
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๔๗

เด็กชายชัยมงคล บำรุงสุข
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๔๘

เด็กชายชานนท์ วงค์พาน
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๔๙

เด็กชายชิดชัย โพธิภา

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๗๖ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๕๐

เด็กหญิงช่อฟา อินทา
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๕๑

เด็กหญิงฐิติมา รักตรง
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๕๒

เด็กหญิงณัฐชยา แปหวิน

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๕๓

เด็กหญิงณัฐธิดา ภูดางงัว
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๕๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ประดับศรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๕๕

เด็กชายณัฐวุฒิ วะกะกัณฑ์
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๕๖

เด็กชายณัฐวุฒิ หมันนันท์

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๕๗

เด็กชายตะวัน ปญญาชัย

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๕๘

เด็กชายทวีชัย อุสันสา
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๕๙

เด็กชายทองประเสริฐ
เภาแก้ว

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๖๐

เด็กชายธนพล ชินจักร
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๖๑

เด็กชายธนายุทธ สว่างศักดิ

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๖๒

เด็กชายธันวา ทะวงษา
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๖๓

เด็กชายธีรวัฒน์ เกาะรัมย์
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๖๔

เด็กหญิงนราพร เทียงตรง

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๖๕

เด็กหญิงนิภารัตน์ เหลากุล
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๖๖

เด็กหญิงบุตรนำเพชร แสนตือ

้

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๖๗

เด็กชายปฎิพล นันนวน
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๖๘

เด็กชายปฏิพล วงราชา

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๖๙

เด็กหญิงปรางทิพย์ ชุดชา
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๗๐

เด็กหญิงปานจิต เทียงตรง

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๗๑

เด็กหญิงปยดา บุญมา
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๗๒

เด็กหญิงปยธิดา คำสุข
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๗๓

เด็กหญิงปยรัช จันแสง
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๗๔

เด็กหญิงปย์รดา ลินสาว
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๗๕

เด็กหญิงพัชรินทร์ ลาโขง
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๗๖

เด็กหญิงพิชญาภา ดวงดีแก้ว
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๗๗

เด็กชายพิรพัฒน์ เชียงเหลา
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๗๘

เด็กชายพีรวิชญ์ คำสุข
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๗๙

เด็กชายฟาประทาน เทียงตรง

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๘๐

เด็กชายภควัต ยาหัส
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๘๑

เด็กหญิงภณิดา ศรีแพง

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๘๒

เด็กหญิงภัทรดา กาฬพงษ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๘๓

เด็กชายภานุเดช ยาหัส
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๘๔

เด็กชายมงคล น้อยนนท์
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๗๗ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๘๕

เด็กหญิงมนธิรา บุญชาติ

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๘๖

เด็กชายมนัสศรุต อุยสาห์
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๘๗

เด็กชายรัฐพงศ์ ชาวหมู่
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๘๘

เด็กชายฤชา อรรคสังข์
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๘๙

เด็กหญิงวนิดา ลาพรม
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๙๐

เด็กหญิงวรัญญา คําแปร
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๙๑

เด็กหญิงวารี แช่มรัมย์
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๙๒

เด็กชายวิทยา พระแสง
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๙๓

เด็กชายวินัท อินทร์โสม

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๙๔

เด็กหญิงวิไลวรรณ หาได้
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๙๕

เด็กหญิงศศิวิมล ครุทแสง
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๙๖

เด็กหญิงสาวิตรี ประเสริฐแก้ว

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๙๗

เด็กชายสิทธิชัย พิลาพอง
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๙๘

เด็กหญิงสุจิตรา แดงโยง
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๑๙๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ ทุมโส
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๐๐

เด็กชายสุทัศน์ พิลาพอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๐๑

เด็กหญิงสุธิดา ดวงสิม
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๐๒

เด็กหญิงสุธีกานต์ บัวหอม
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๐๓

เด็กหญิงสุพัตรา หมันนัน

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๐๔

เด็กหญิงสุภาวิดา วานทุม
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๐๕

เด็กหญิงหทัย ดีทา
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๐๖

เด็กหญิงอภัสรา อินทรี
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๐๗

เด็กชายอภิวัฒน์ คำศรี
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๐๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

มูลโสม
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๐๙

เด็กหญิงอรปรียา จัดแจง
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๑๐

เด็กหญิงอรวรรณ ดีนัก
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๑๑

เด็กหญิงอรอุษา บุพศิริ
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๑๒

เด็กชายอัษฎาวุธ ปกโคทานัง
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๑๓

เด็กหญิงอารียา พวงประดิษฐ

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๑๔

เด็กหญิงอิสริยา ผะวัน

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๑๕

เด็กหญิงเกษฎา โตดี
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๑๖

เด็กชายเจษฎา มาแพง
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๑๗

เด็กชายเจษฎา ยาหัส
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๑๘

เด็กชายเจษฎา เปรมไธสง

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๑๙

เด็กชายเอกพล นวนแดง

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๗๘ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๒๐

เด็กชายเอกพล อินสรณ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๒๑

เด็กหญิงแพรพิไล มาลาศรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๒๒

เด็กชายโกเมนทร์ อุทาสี
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๒๓

เด็กชายโชกุน วงค์พักดี
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๒๔

เด็กหญิงกานต์ธิดา สมจี
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๒๕

เด็กหญิงกุลญา มูลชะนาม

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๒๖

นายดนุรุต อ่อนอัวะ

้

๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๒๗

เด็กชายธีรพงศ์ ทะวงษา
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๒๘

เด็กชายนันทกร อ่อนอัว

๊

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๒๙

เด็กหญิงนันทิกานต์ หมันนัน

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๓๐

เด็กชายปฏิกรณ์ ดีนัก

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๓๑

เด็กชายภูเมษฐ์ สรวงท่าไม้
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๓๒

เด็กชายศุภวิชญ์ อินาลา
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๓๓

เด็กหญิงสิรินยา นวนแดง
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๓๔

เด็กหญิงสุนิตา อ่อนอัวะ

๊

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๓๕

เด็กชายเสกสรรค์ แสงดี
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๓๖

เด็กชายกฤษฎา ดอนหล้า
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๓๗

เด็กหญิงกัลยรัตน์ กลางประพันธ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๓๘

เด็กชายจักษุพงษ์ วิเศษ
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๓๙

เด็กชายจิรวัฒน์ คำสุข
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๔๐

เด็กหญิงจิราพร ศรีบัว
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๔๑

เด็กหญิงธารารัตน์ ถาวงษ์กลาง
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๔๒

เด็กชายพนธกิจ ไชยเทศ
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๔๓

เด็กหญิงพิมพิษร บุดดีแพง
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๔๔

เด็กหญิงวนิดา ดีนัก

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๔๕

เด็กชายวรัญู สิมลี
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๔๖

เด็กหญิงวาลิณี ยอยงค์
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๔๗

เด็กชายศราวุฒิ ศรีวงษา
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๔๘

เด็กชายศราวุธ วงราชา
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๔๙

เด็กชายสหภาพ วัดโสภา
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๕๐

เด็กชายอภิเทพ มูลชะนาม
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๕๑

เด็กชายอรรถกร ดีพรม
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๕๒

เด็กหญิงขวัญฤทัย อุดสุข
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๕๓

นางสาวณัฐธิกา อุยสาห์
๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๕๔

นายณัฐนนท์ คำศรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๗๙ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๕๕

นางสาวธัญนาฎ เคนเค้า
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๕๖

เด็กหญิงนนฑิญา ดีนัก
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๕๗

นางสาวนำทิพย์ ดีนัก
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๕๘

นายปฏิพล อ่อนพิมพ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๕๙

นางสาวปวีณา พุทธสิงห์
๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๖๐

นายพงศ์พิวัชร์ วรคันทักษ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๖๑

นายวรวุฒิ เรณู
๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๖๒

เด็กชายวัชรพล แสงดี
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๖๓

นายสิทธิศักดิ

์

สายบุตร
๐๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๖๔

นางสาวกรกนก บุพศิริ
๒๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๖๕

นางสาวกัญยาวดี คำตา
๐๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๖๖

นายคุณานนท์ กล้าหาญ
๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๖๗

นายจตุพล ดีนัก
๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๖๘

นายจาตุรนต์ จะรีศรี

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๖๙

นางสาวจิดาภา พันโพธิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๗๐

นางสาวจิรภรณ์ คำท้าว
๐๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๗๑

นางสาวจิรัชยา พิมายนอก
๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๗๒

นางสาวจุฑามาศ โพธิวิเศษ

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๗๓

นางสาวชลดา จันทวงค์
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๗๔

นางสาวชลธิชา สิมลี
๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๗๕

นายชาญชัย พรมด้วง

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๗๖

นายชูศักดิ

์

ปาวัน
๐๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๗๗

นายณัฐพล พรมชัย
๒๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๗๘

นายทัตเทพ สีแก้ว
๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๗๙

นายธรรมภพ อาจศรี
๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๘๐

นางสาวธิดาทิพย์ มูลชะนาม

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๘๑

นายนครินทร์ ครุทแสง
๑๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๘๒

นางสาวนรินทร สุวรรณแดง
๑๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๘๓

นางสาวนฤพร เพ็ชรธัมรงค์
๑๖/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๘๔

นายนิติพงษ์ ตรงประสิทธิ

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๘๕

นางสาวประภัสสร อินก้อ
๑๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๘๖

นางสาวพรนิภา ศรีแพง
๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๘๗

นางสาวพรประชา สมจี
๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๘๘

นางสาวพรรณทิวา ยาหัส
๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๘๙

นางสาววราภรณ์ หมันนัน

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๘๐ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๙๐

นางสาววิภาดา คำนุ
๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๙๑

นายวีรภัทร วิชัยสา
๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๙๒

นายวีระวุธ แสนตือ

้

๐๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๙๓

นายศรัณย์ จูมแดง
๐๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๙๔

นางสาวสถาพร คำแปร
๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๙๕

นางสาวสาวิตรี แสนตือ

้

๑๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๙๖

นางสาวสุดารัตน์ ดีละ
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๙๗

นางสาวสุนันทา อินทรี
๒๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๙๘

นางสาวสุพรรณนิกา พลเชียงขวาง
๒๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๒๙๙

นายอนุชิต วงนาเรือง
๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๐๐

นางสาวอรัญญา คงคาสี
๐๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๐๑

นายอัควัฒน์ จะรีศรี
๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๐๒

นางสาวเจนนิตา หมันนันท์

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๐๓

นายเด่นนภา มีสิมมา
๒๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๐๔

นางสาวเบญจรัตน์ คำมุงคุณ
๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๐๕

นางสาวเปรมฤทัย อ่อนอัวะ

้

๐๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๐๖

นางสาวกนิษฐา อ่อนอัวะ

้

๒๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๐๗

นายกฤษฎา คำเพ็ง
๐๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๐๘

นางสาวกัลยา สีดาแก้ว
๑๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๐๙

นายกิตติทัต สุขัน

๒๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๑๐

นายกิตติศักดิ

์

น้อยชาลี
๒๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๑๑

นายขจรเกียรติ สิมลี
๑๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๑๒

นางสาวขวัญใจ เปริมกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๑๓

นางสาวชลดา ทะนารี
๐๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๑๔

นายชัยณรงค์ ลินสาว
๑๙/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๑๕

นายชาญณรงค์ จูมศรี
๐๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๑๖

นางสาวฐิติพร หัดจันทร์
๐๗/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๑๗

นายณัฐพล สีมลี
๐๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๑๘

นายตะวัน ดีนัก
๒๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๑๙

นายธนพล อ่อนบัตร
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๒๐

นายนัฐวุฒิ ดาลัย
๑๘/๐๙/๒๕๔๐

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๒๑

นายนิธิพล สิทธิจันทร์
๑๘/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๒๒

นางสาวปรางวลัย อ่อนแก้ว
๐๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๒๓

นางสาวปานทิพย์ ละลี
๐๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๒๔

นางสาวปยนันท์ สุขัน
๒๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๘๑ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๒๕

นางสาวพรนภา ไชยภักดี
๐๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๒๖

นายพรสวรรค์ ทะวงษา
๐๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๒๗

นายภานุวัฒน์ จันตา
๑๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๒๘

นายภานุเดช คำศรี
๑๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๒๙

นายภูวนาถ สมราศรี
๐๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๓๐

นางสาวมนธิรา สาวงค์

๒๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๓๑

นางสาวมัลลิกา ราศรี
๒๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๓๒

นางสาวลดาวัลย์ มีสิมมา
๑๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๓๓

นาย56 นารัง
๒๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๓๔

นางสาววิภาวัลย์ อินแสงแวง
๑๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๓๕

นางสาววิรัชยาภรณ์ สิมลี
๒๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๓๖

นายวีรยุทธ อุสันสาห์
๒๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๓๗

นายศรายุธ อุยสาห์
๐๓/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๓๘

นายศุภกฤษ สวัสดิศรี

์

๑๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๓๙

นายศุภชัย คำแปร
๑๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๔๐

นายสุริยา บาษี

๒๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๔๑

นางสาวสุรีรัตน์ ดีนัก
๑๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๔๒

นางสาวสุลิษา อินจารย์
๐๙/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๔๓

นายสุวิทย์ มาแพง
๓๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๔๔

นายอนิรุต พันโพธิ

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๔๕

นายอนุพงศ์ มีสิมมา

๑๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๔๖

นายอภิชาติ พิลาพอง
๒๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๔๗

นางสาวอมรรัตน์ ผ่องอ่วย
๑๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๔๘

นางสาวอรอนงค์ สมยา
๒๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๔๙

นายเคารพ พรมด้วง
๐๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๕๐

นางสาวเจนจิรา สิมลี
๑๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๕๑

นายเมทะนี เหมหา
๒๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๕๒

นายไชยวัฒน์ วงษา
๒๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๕๓

นางกมลวรรณ์ เทียมมาลา
๐๒/๐๒/๒๕๑๘

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๕๔

นางสาวกรกัญญา หาญเสนา ๔/๕/๒๕๓๙ โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๕๕

นางกฤติลัดดา อุตรมาตร์
๒๘/๗/๒๕๑๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๕๖

นายกฤษณะ ฮ่มปา
๑๕/๐๓/๒๕๓๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๕๗

นายณัฐวุฒิ ลำทอง
๐๗/๐๒/๒๕๒๙

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๕๘

นายธีระวัฒน์ แซ่หลิว

่

๑๙/๗/๒๕๓๓
โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๕๙

นางสาวประจิมไพ อ่อนอัวะ

๊

๑๖/๐๒/๒๕๒๑

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๘๒ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๖๐

นายประเสริฐ ศรีวรรณ์ ๘/๒/๒๕๑๘ โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๖๑

นายพงษ์ศักดิ

์

บุุพศิริ
๑๐/๐๙/๒๕๑๑

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๖๒

นายพชกร โกพลรัตน์
๑๖/๐๙/๒๕๒๒

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๖๓

นางสาวพนมวรรณ ศรีหาวงษ์

๒๔/๑๒/๒๕๑๓

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๖๔

นางสาวภคพร ดำรงค์กุล
๐๒/๐๑/๒๕๒๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๖๕

นางสาวมนัสชนก เมืองโคตร
๐๖/๑๒/๒๕๒๐

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๖๖

นางลำไพ พิลาพอง
๒๘/๐๑/๒๕๑๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๖๗

นายวิสิทธิชัย

์

น้อยโสมศรี
๓๐/๐๖/๒๕๒๘

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๖๘

นายสมาน นาคำ
๑๗/๖/ ๒๕๑๙

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๖๙

นายสันติ บุญเรืองจักร
๐๑/๐๕/๒๕๑๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๗๐

นายสุวัฒน์ ปุกมณี
๒๗/๐๓/๒๕๒๙

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๗๑

นางสาวอภิญญา ถาวงค์กลาง
๑๘/๗/๒๕๓๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๗๒

นายอาณัติ ผาพรม
๒๔/๐๓/๒๕๒๙

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๗๓

นายอิทธิพล ละม้าย

๒๔/๑๒/๒๕๒๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๗๔

นายอุดม สิริ
๒๔/๑๑/๒๕๐๐

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๗๕

นางสาวอุษา ผาสุก
๐๔/๐๖/๒๕๒๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๗๖

นายเรืองทอง ศิริปะกะ ๗/๘/๒๕๐๖ โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๗๗

นายไพทูรย์ ไชยชนะ ๖/๙/๒๕๑๕ โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๗๘

เด็กหญิงชนกันต์ จันทะผล
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๗๙

เด็กชายณัฐพล ไชยวงค์
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๘๐

เด็กหญิงธาริกา พิลาชัย
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๘๑

เด็กชายธีรยุทธ อินทสา
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๘๒

เด็กหญิงพรญาณี พระสุริยะทุ่ง
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๘๓

เด็กหญิงพิชญาวี ช่วยสุมาน
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๘๔

เด็กหญิงพิมพนา สานิแฝง
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๘๕

เด็กชายภากร ปูห้วยพระ
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๘๖

เด็กหญิงมณีรัตน์ ดีทุ่งน้อย
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๘๗

เด็กหญิงมลธิรา ออทอลาน
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๘๘

เด็กหญิงลัดดา ไม้เมือง
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๘๙

เด็กหญิงวรัญญา ไชยวงค์
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๙๐

เด็กหญิงวัลนภา หนันอ้าย
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๙๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ อินทสา
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๙๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ไชยวงค์
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๙๓

เด็กชายณัฐวุฒิ อินทสา
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๙๔

เด็กชายธีรโชติ กะนะ
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๘๓ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๙๕

เด็กหญิงพิมพ์อัปสร อานไธสง
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๙๖

เด็กชายลิขิต ไม้เมือง
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๙๗

เด็กหญิงสุพิชชา สุวรรณมาโจ
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๙๘

เด็กหญิงกนกนุช ไชยวงค์
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๓๙๙

เด็กชายกนกพล ยางเบือก
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๐๐

เด็กหญิงกรกมล ไชยวงค์
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๐๑

เด็กชายกิตติทัศน์ ออทอลาน
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๐๒

เด็กชายชนาธิป ดีทุ่งน้อย
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๐๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ แก้วนอก
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๐๔

เด็กหญิงชุติมา ปสสาวะพา
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๐๕

เด็กหญิงทิพรดา วงษ์พันธ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๐๖

เด็กชายนิรวิทธ์ ทิอุทิศ
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๐๗

เด็กหญิงนำทิพย์ พรมพัน
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๐๘

เด็กหญิงปาณรวุฒิ ยางเบือก

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๐๙

เด็กชายพีรพล ยศพรรณ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๑๐

เด็กหญิงวรินดา ไม้เมือง
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๑๑

เด็กชายวีระพงษ์ ธงสันเทียะ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๑๒

เด็กชายศักดิดา

์

ดีทุ่งน้อย

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๑๓

เด็กหญิงอภิญญา เตียจักร
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๑๔

เด็กชายอภิเชษฐ ศรีสุพรรณ
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๑๕

เด็กหญิงอริษา กะนะ
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๑๖

เด็กหญิงไพรินทร์ ราชกุล
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๑๗

เด็กชายกฤตภาส หมีทอง
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๑๘

เด็กหญิงขวัญมุก ยังภาย
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๑๙

เด็กชายจตุรภัทร สมดา
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๒๐

เด็กหญิงจิราพร สาหัส
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๒๑

เด็กหญิงชลธิชา สุวรรณมาโจ
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๒๒

เด็กชายชุติพนธ์ นนท์เหล่าพล
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๒๓

เด็กหญิงญานิศา สนมศรี
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๒๔

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ดีอุต
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๒๕

เด็กชายณัฐกิตติ

์

มากอง
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๒๖

เด็กชายธนพัฒน์ ดวงดูสัน
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๒๗

เด็กหญิงนภาพร สุวรรณไชย

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๒๘

เด็กหญิงนริศรา โชติมนต์
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๒๙

เด็กหญิงบัณฑิตา พนมมรรค
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๘๔ / ๓๗๓

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๓๐

เด็กหญิงประภัสสร บุญเยียม

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๓๑

เด็กหญิงปาลิตา อินทริง

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๓๒

เด็กชายพงศธร โพติยะ
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๓๓

เด็กหญิงพัชริดา โพติยะ
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๓๔

เด็กชายพีระพัฒน์ สุวรรณมาโจ
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๓๕

เด็กชายระพีพัฒน์ คุตะโค
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๓๖

เด็กชายวายุ คุตะโค
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๓๗

เด็กหญิงศศิพิมพ์ ดวงดูสัน
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๓๘

เด็กหญิงสุจิรา แก้วอ่อนขวา
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๓๙

เด็กชายอภิวัฒน์ โยลัย
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๔๐

เด็กหญิงอรจิรา บุพศิริ
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๔๑

เด็กหญิงอุมากร ปูบุตรชา
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๔๒

นายนเรศ มากอง ๙/๔/๒๕๒๘ โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๔๓

นายบุญสงค์ สาหัส
๒๙/๑/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๔๔

นางสาวปรัศนีย์ แก้วอ่อนขวา
๑๔/๑/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๔๕

นายสอนประเสริฐ นนเลาพล ๔/๘/๒๕๒๙ โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๔๖

นางเมตตา บุพศิริ

๑๓/๑๑/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๔๗

เด็กหญิงกมลชนก ทะคะลิง
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๔๘

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ไชยพรม
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๔๙

เด็กหญิงกัลยกร ประทุมพันธ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๕๐

เด็กหญิงกิตติยา มณีรัตน์
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๕๑

เด็กชายคชรันต์ เขียวโป
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๕๒

เด็กหญิงชญานี โยลัย
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๕๓

เด็กชายชนาสิน โยลัย
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๕๔

เด็กชายฐิติธร ภูทำมา
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๕๕

เด็กหญิงณัฐกาจญน์ ศรีอรรคฮาด
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๕๖

เด็กชายณัฐดนัย บุรกรณ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๕๗

เด็กหญิงณัฐธิดา ชาพิมพ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๕๘

เด็กชายณัฐพงศ์ จันดาประดิษฐ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๕๙

เด็กชายณัฐพล พลแสง
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๖๐

เด็กหญิงณัฐริยา โยลัย
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๖๑

เด็กชายธาวิน กองสำลี

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๖๒

เด็กชายธีรภัทร โยลัย
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๖๓

เด็กหญิงนิตธิยา โยลัย
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๖๔

เด็กชายนิธิโชติ โยลัย
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๘๕ / ๓๗๓
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๖๕

เด็กหญิงนิภาพร เหลินต้ายซ้าย
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๖๖

เด็กชายปกรณ์ ศรีจันทร์
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๖๗

เด็กหญิงพรธิดา โยลัย
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๖๘

เด็กหญิงยุภาภร ตาทุวัน
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๖๙

เด็กหญิงรวิสรา โยลัย
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๗๐

เด็กหญิงวรีราภรณ์ วังสุขี
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๗๑

เด็กหญิงวารุณี นาวงษ์หา
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๗๒

เด็กชายศรายุทธ โยลัย
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๗๓

เด็กชายศักรินทร์ โยลัย
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๗๔

เด็กชายศุภกิตติ

์

โยลัย

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๗๕

เด็กชายสุพงษ์ โยลัย
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๗๖

เด็กหญิงอดิศา โยลัย
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๗๗

เด็กชายเตวิช เหลินต้ายซ้าย
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๗๘

เด็กชายเพชรรัตน เนืองทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๗๙

เด็กชายไชยพัฒน์ โยลัย
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๘๐

เด็กหญิงกมลวรรณ กานนท์
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๘๑

เด็กชายจิรวัฒน์ แฉกกระโทก
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๘๒

เด็กชายจิรายุทธ โยลัย
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๘๓

เด็กชายจีระศักดิ

์

แก้วก่า

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๘๔

เด็กหญิงชมพูนุท โยลัย
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๘๕

เด็กชายธนทัต โยลัย
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๘๖

เด็กชายนนท์ปวิช คุตะโค
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๘๗

เด็กชายบุญคำ โยลัย
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๘๘

เด็กหญิงพัณณิตา มหาวงศ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๘๙

เด็กหญิงภัทราพร โยลัย
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๙๐

เด็กชายภูมิพัฒน์ คำลือ
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๙๑

เด็กหญิงมนัสนันท์ มากอง
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๙๒

เด็กชายรัฐภูมิ โยลัย
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๙๓

เด็กชายรัตนโชติ อุณาพรม

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๙๔

เด็กชายวาทิต โยลัย
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๙๕

เด็กหญิงวิชาดา โยลัย
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๙๖

เด็กหญิงวิไลพร มหาวงค์
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๙๗

เด็กหญิงศศินา เนืองทอง
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๙๘

เด็กหญิงศศิวิมล รูปคม
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๔๙๙

เด็กหญิงศิริกัญญา อุณาพรม
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๘๖ / ๓๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๐๐

เด็กชายศุกลภัทร โยลัย

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๐๑

เด็กชายศุภวัฒน์ โยลัย
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๐๒

เด็กหญิงอุมา นิลเพ็ชร
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๐๓

เด็กหญิงเมธาวี โยลัย
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๐๔

เด็กชายโกมินทร์ โยลัย
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๐๕

เด็กชายโรจนัสถ์ นิวงษา
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๐๖

เด็กหญิงโสภิตตา ยารังษี
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๐๗

เด็กชายกฤตวิทย์ โยลัย
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๐๘

เด็กชายกันตวิชญ์ โยลัย
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๐๙

เด็กหญิงจุรีพร วังสุขี
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๑๐

เด็กหญิงณัฐชยา เนืองทอง
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๑๑

เด็กชายถิรวัฒน์ โยลัย
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๑๒

เด็กหญิงธิชานันท์ วังสุขี
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๑๓

เด็กชายธีระนัย โยลัย
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๑๔

เด็กหญิงปนัดดา อุณาพรม
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๑๕

เด็กหญิงปราศัย โยลัย
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๑๖

เด็กหญิงปยธิดา เสนีวงศ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๑๗

เด็กหญิงพรนภา ชินบูรณ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๑๘

เด็กหญิงพัฒน์นิตา โยลัย
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๑๙

เด็กชายพิชิตพงษ์ ทัพธานี
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๒๐

เด็กหญิงรัญชนา อินอุ่นโชติ
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๒๑

เด็กหญิงรัตนาวดี ไขประกาย
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๒๒

เด็กชายวรวิช โยลัย
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๒๓

เด็กชายวรวิช โยลัย
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๒๔

เด็กหญิงวราลักษณ์ โยลัย
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๒๕

เด็กชายศราวุฒิ โยลัย
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๒๖

เด็กชายศุภพล พิมทอง
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๒๗

เด็กชายอภิชา โยลัย
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๒๘

เด็กชายเจษฎา ดีโลนงาม
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๒๙

เด็กชายเทพทัต ไผ่พงษ์
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๓๐

เด็กชายจิรวัฒน์ โยลัย
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๓๑

เด็กชายณัฐวัตร โยลัย
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๓๒

เด็กชายธนวัฒน์ พรมพันธ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๓๓

เด็กชายธีรนันท์ มากอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๓๔

เด็กชายธีระศักดิ

์

อุณาพรม
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๘๗ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๓๕

เด็กชายนัฐพงศ์ มหาวงค์
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๓๖

เด็กหญิงสราลี มหาวงค์
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๓๗

เด็กชายปริญญา จริตรัมย์
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๓๘

เด็กชายปวรุตม์ โยลัย
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๓๙

เด็กชายภัครชัย ไชยพรม
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๔๐

เด็กหญิงคัทรียา สุวรรณมาโจ

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๔๑

เด็กชายธเนศ โยลัย
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๔๒

เด็กชายพีรภัทร โยลัย
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๔๓

เด็กชายภัทรชาติ ระพันธ์คำ
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๔๔

เด็กชายยุทธิศักดิ

์

โยลัย
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๔๕

เด็กหญิงรักติบูลย์ สุธรรม
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๔๖

เด็กชายสรรพวัต อัคราช
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๔๗

เด็กหญิงกรรณิกานต์ สุขใหม่
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดบุญบัวทอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๔๘

เด็กชายจักริน ลาดบาศรี
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดบุญบัวทอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๔๙

เด็กชายฉัตรเทพ สิงห์เรือง
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดบุญบัวทอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๕๐

เด็กชายณัฐวุฒิ เหล่าสุวรรณ
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดบุญบัวทอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๕๑

เด็กชายธันยากร กากี

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดบุญบัวทอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๕๒

เด็กชายวีรภัทร ไชยพรม
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดบุญบัวทอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๕๓

เด็กหญิงเนตรดาว อ้อมณฑา
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดบุญบัวทอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๕๔

เด็กชายโชคภากร โคตลา
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดบุญบัวทอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๕๕

เด็กชายจิรายุ โกรัมย์
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดบุญบัวทอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๕๖

เด็กหญิงจุฬาวรรณ บุ่งอ้อม
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดบุญบัวทอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๕๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ตันสาย
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดบุญบัวทอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๕๘

เด็กหญิงนิรมล ไชยพรม
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดบุญบัวทอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๕๙

เด็กชายพงศ์เทพ ทาคิละ
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดบุญบัวทอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๖๐

เด็กหญิงพรรณิกา เหมะ
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดบุญบัวทอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๖๑

เด็กชายพีรภัทร์ โพธิใค

์

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดบุญบัวทอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๖๒

เด็กชายภูมิวรินทร์ หงษ์คำ
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดบุญบัวทอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๖๓

เด็กชายวิทวัส สุนะ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดบุญบัวทอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๖๔

เด็กหญิงสุวนันท์ สุโพเคน

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดบุญบัวทอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๖๕

เด็กหญิงจารุวรรณ ไชยพรม
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดบุญบัวทอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๖๖

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ไชยพรม
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดบุญบัวทอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๖๗

เด็กหญิงธนาภา ไชยพรม
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดบุญบัวทอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๖๘

เด็กหญิงยุวดี ไตรมีแสง
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดบุญบัวทอง  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๖๙

เด็กชายอมรเทพ กัณหาวงค์
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดบุญบัวทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๘๘ / ๓๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๗๐

เด็กชายชัยวัฒน์ อ่อนทุม
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๗๑

เด็กชายนที ทับสีแก้ว
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๗๒

เด็กหญิงนันทิดา นนท์เข็มพรม
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๗๓

เด็กหญิงปรารถนา นนท์เข็มพรม
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๗๔

เด็กชายภูริภัทร หัดระสา

๒๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๗๕

เด็กหญิงรินรดา ชนะพจน์
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๗๖

เด็กหญิงวนิดา ใจหาญ
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๗๗

เด็กชายวราวุฒิ ชนะดิษฐ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๗๘

เด็กหญิงวิลาสินี จิตพิมพ์
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๗๙

เด็กหญิงศศิพร ศรีชัยวาน
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๘๐

เด็กชายอภินันท์ ดวงมืด
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๘๑

เด็กหญิงอมินดา จันทะผล
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๘๒

เด็กชายอัชฎาวุธ ประสพสุข

๓๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๘๓

เด็กหญิงโขมพัตถ์ สารสังข์
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๘๔

เด็กหญิงกนิษฐา นนท์เข็มพรม
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๘๕

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ชนะพจน์
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๘๖

เด็กหญิงจินตกัญญา มงคลงาม
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๘๗

เด็กชายณัฐวัฒน์ นนท์เข็มพรม
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๘๘

เด็กหญิงทัศนีย์ จันทะผล
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๘๙

เด็กหญิงบุษยา สุทธิอาคาร

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๙๐

เด็กหญิงปาริชาติ วิพรรณะ
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๙๑

เด็กหญิงวิไลพร พิมพ์ศรีเมือง
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๙๒

เด็กชายศุภวิชญ์ จันทะผล
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๙๓

เด็กชายสิรวิชญ์ โสภา
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๙๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ จันทะบาล

๑๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๙๕

เด็กหญิงอภัสรา สงวนบุญ
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๙๖

เด็กชายอังกฤษ แก้วอวน
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๙๗

เด็กหญิงอัญชลี กิติผง
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๙๘

เด็กชายอำพล สาลีพล
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๕๙๙

เด็กหญิงกรกนก เอียมฤทธิ

่ ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๐๐

เด็กหญิงกัญญารัตน์ คำไพ
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๐๑

เด็กหญิงกัญธิมา จันทะผล
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๐๒

เด็กชายกิติพันธ์ สุทธิอาคาร
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๐๓

เด็กชายจักรพงค์ รืนเริง

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๐๔

เด็กชายจักรพันธ์ รืนเริง

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว วัดโพธิตาก

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๘๙ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๐๕

เด็กหญิงรัตติยากร แสนสุข
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๐๖

เด็กชายสมพร หัดระสา
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๐๗

เด็กหญิงสาธิกา ผลาเลิศ
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๐๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

นนท์เข็มพรม
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๐๙

เด็กหญิงกนกวรรณ ปริศักดิ

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๑๐

เด็กชายกรภัทร์ ตะวะนะ
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๑๑

เด็กหญิงขวัญเรือน เดชสอน
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๑๒

เด็กชายจักรภัทร ตะวะนะ

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๑๓

เด็กหญิงจิตรานุช นนทะศรี
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๑๔

เด็กชายจิรายุ อุปสุ
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๑๕

เด็กชายชนาธิป วอระกัน
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๑๖

เด็กชายชัยวัฒน์ มวยลี
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๑๗

เด็กหญิงญาณวิภา โพธิสาร
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๑๘

เด็กหญิงญาณิศา ยางสิงอ้อ
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๑๙

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ตะวะนะ
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๒๐

เด็กหญิงณัชชานันท์ ออทอลาน
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๒๑

เด็กหญิงณัฎฐณิชา แข็งแรง
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๒๒

เด็กชายณัฐพล ธิกิริ
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๒๓

เด็กชายณัฐพล พิลาน
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๒๔

เด็กชายณัฐวุฒิ แข็งแรง
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๒๕

เด็กชายตีรพัฒน์ กันทะคุณ
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๒๖

เด็กชายทศพล ขันจันทร์
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๒๗

เด็กชายธนพจน์ หล้าคูณ
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๒๘

เด็กชายธนภูมิ ดวงดูสัน
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๒๙

เด็กชายธานินทร์ โสสิงห์
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๓๐

เด็กชายธีรเดช ศรีพลน้อย
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๓๑

เด็กชายนฤพนณ์ วงศ์พันธ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๓๒

เด็กชายนัฐพล นิวงค์ษา
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๓๓

เด็กหญิงนิชา กระชับกลาง
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๓๔

เด็กหญิงนุจรี พุทธสุระ
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๓๕

เด็กชายปฏิพล คำปตะ
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๓๖

เด็กชายพันธวีร์ บุญตา
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๓๗

เด็กหญิงพันธิตรา ตะวะนะ
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๓๘

เด็กชายพิพัฒน์ ดอกไม้งาม
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๓๙

เด็กหญิงภัคจิรา เดชทะศร
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๙๐ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๔๐

เด็กชายวีระพงษ์ วงศ์พันธ์
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๔๑

เด็กหญิงสวัสดี ตะวะนะ
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๔๒

เด็กชายอดิเทพ สิงกันยา
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๔๓

เด็กหญิงอนัญญา นนทะสี

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๔๔

เด็กหญิงอัญญานันท์ กันทาง
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๔๕

เด็กหญิงอุมากร โกแมน
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๔๖

เด็กชายเดชาธร จันทกลม
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๔๗

เด็กหญิงเนตรดาว แข็งแรง
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๔๘

เด็กหญิงกชกร คีราช
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๔๙

เด็กหญิงกชกร แข็งแรง
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๕๐

เด็กหญิงจารุดา สุขสบาย
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๕๑

เด็กหญิงชญาดา ประชาสุข
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๕๒

เด็กหญิงณัฐกุลพร โสภานำ
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๕๓

เด็กชายณัฐชนนท์ วอสูงเนิน
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๕๔

เด็กหญิงณัฐธิดา แข็งแรง
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๕๕

เด็กชายณัฐพล ตะวะนะ
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๕๖

เด็กหญิงทักษิมา ทองแสง
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๕๗

เด็กชายธนกร กุลยะ
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๕๘

เด็กชายธนกฤต อินทร์น้อย
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๕๙

เด็กชายธนากร แวงวรรณ
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๖๐

เด็กชายธนาดล ขยัน
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๖๑

เด็กชายธราเทพ ทำทาโทษ
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๖๒

เด็กชายธัญธร ขยัน
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๖๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ เดชทะศร
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๖๔

เด็กชายธีรภัทร จันทกุมาร
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๖๕

เด็กชายนัฐนนท์ นนท์เข็มพรม
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๖๖

เด็กหญิงบุญศุภา สาคร
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๖๗

เด็กหญิงพราวรวี บุญยะศรี
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๖๘

เด็กชายภัทรภณ กรมลา
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๖๙

เด็กหญิงมนัสดา วงพันธุ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๗๐

เด็กหญิงวราภรณ์ ฮิมปะลาด
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๗๑

เด็กชายวิษณุ ตะวะนะ
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๗๒

เด็กชายศรายุทธ บุญดี
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๗๓

เด็กหญิงศิริวรรณ ออทอลาน
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๗๔

เด็กชายสวิตต์ แข็งแรง
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๙๑ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๗๕

เด็กหญิงสุภัสสร โสมเกตริน

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๗๖

เด็กชายอดิศร ละขะไพ
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๗๗

เด็กหญิงอภิชยา อุปสุ
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๗๘

เด็กหญิงเมธาวี ทวีแสง
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๗๙

เด็กชายเอกพล ช่องงาม
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๘๐

เด็กหญิงกัญญาพร สุวรรณเวียง
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๘๑

เด็กหญิงกัณติกา พิลาสันต์
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๘๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สิงห์ไกร
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๘๓

เด็กหญิงกุลจิรา ไชยพรม
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๘๔

เด็กหญิงคนึงนิตย์ แซ่เย้า
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๘๕

เด็กชายชลธาร ออทอลาน
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๘๖

เด็กชายณัฐพล แข็งแรง
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๘๗

เด็กชายธนพล ออทอลาน

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๘๘

เด็กชายธนากร มอมไทรัตน์
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๘๙

เด็กชายธนารักษ์ เดชทะศร
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๙๐

เด็กหญิงธันยพร ชนะพจน์
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๙๑

เด็กชายธีระวัฒน์ ตะวะนะ
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๙๒

เด็กชายนพณัฐ ภูกิงเงิน

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๙๓

เด็กชายนราพงษ์ วงศ์พันธ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๙๔

เด็กหญิงนริศรา เทวกุล
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๙๕

เด็กชายบรรณสรณ์ ยางสิงอ้อ
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๙๖

เด็กหญิงปภาวี ตะวะนะ
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๙๗

เด็กหญิงปริฉัตร แข็งแรง
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๙๘

เด็กหญิงพนิดา ไชยพรม
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๖๙๙

เด็กชายพีระพันธ์ ชนะพจน์
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๐๐

เด็กชายพุฒิพงศ์ ตะวะนะ
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๐๑

เด็กหญิงยุวดี บุญมาวงษา
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๐๒

เด็กหญิงรัตภรณ์ วงค์พันธ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๐๓

เด็กหญิงวาริน อ่อนทุม
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๐๔

เด็กชายวิวัฒน์ เบ้าลี
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๐๕

เด็กหญิงวิไลภรณ์ แสงโสม
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๐๖

เด็กชายอติชาติ ตะวะนะ
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๐๗

เด็กหญิงอาทิตติยา ตันเสนา
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๐๘

เด็กชายเจษฎา แข็งแรง
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๐๙

เด็กชายเจษฎา แข็งแรง
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๙๒ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๑๐

เด็กชายเพชร เขตขันธ์
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๑๑

เด็กชายเอกภพ วงพันธ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๑๒

เด็กหญิงโบว์ชมพู ออทอลาน

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๑๓

เด็กหญิงกัลยกร นนทะสี
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเตียน้อย

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๑๔

เด็กหญิงณัฐณิชา ไชยพันธุ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเตียน้อย

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๑๕

เด็กชายพิพัฒพงศ์ ข้อจักร์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเตียน้อย

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๑๖

เด็กหญิงพิมพ์พิมล คะตะโคตร
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเตียน้อย

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๑๗

เด็กหญิงมณีรัตน์ เกียรตินอก
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเตียน้อย

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๑๘

เด็กหญิงสุชานาถ ชนะพจน์
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเตียน้อย

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๑๙

เด็กหญิงสุภกร จันทร์ลาย
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเตียน้อย

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๒๐

เด็กหญิงเบญญาภา รัตนะ
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเตียน้อย

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๒๑

เด็กชายแสนรัก หลาบคำ
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเตียน้อย

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๒๒

เด็กชายโตมร โสวพรรณ
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเตียน้อย

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๒๓

เด็กหญิงกัลยา คะตะโคตร์
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเตียน้อย

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๒๔

เด็กชายขวัญชัย ไชยพันธุ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเตียน้อย

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๒๕

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ไชยพันธุ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเตียน้อย

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๒๖

เด็กหญิงพัชรพร สีทัดเสน

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเตียน้อย

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๒๗

เด็กหญิงรัศมี ออทอลาน
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเตียน้อย

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๒๘

เด็กชายวุฒิชัย ปาลาสาสุ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเตียน้อย

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๒๙

เด็กชายศิริชัย อุปสุ
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเตียน้อย

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๓๐

เด็กชายสมคิด มอมไทรัตน์
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเตียน้อย

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๓๑

เด็กชายสมหวัง นิมฟก

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเตียน้อย

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๓๒

เด็กชายอนันทกานต์ ขุนระวัง
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเตียน้อย

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๓๓

เด็กหญิงอาทิตยา ไชยพันธุ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเตียน้อย

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๓๔

เด็กหญิงกัลยารัตน์ น้อยสมศรี
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเตียน้อย

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๓๕

เด็กหญิงคำพลอย นนสุนี
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเตียน้อย

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๓๖

เด็กชายจารุวิทย์ คาระวงค์
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเตียน้อย

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๓๗

เด็กหญิงณิชารีย์ ไชยพันธุ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเตียน้อย

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๓๘

เด็กชายถาม์พร ศรีวรสาร
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเตียน้อย

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๓๙

เด็กชายนิกร ปาลาสาสุ
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเตียน้อย

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๔๐

เด็กชายประพจน์ นนทะศรี
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเตียน้อย

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๔๑

เด็กหญิงพิมพ์วิภา โสบันเทา
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเตียน้อย

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๔๒

เด็กชายรชต ไชยพันธุ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเตียน้อย

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๔๓

เด็กหญิงวรัญญา ราชกุล
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเตียน้อย

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๔๔

เด็กชายวุฒิพงศ์ ใหญ่กระโทก
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเตียน้อย

้

วัดโพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๙๓ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๔๕

เด็กหญิงสมร อังคะฮาด
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขามเตียน้อย

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๔๖

เด็กหญิงอุดมลักษณ์ ดีทุ่งน้อย
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเตียน้อย

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๔๗

เด็กชายจิรภัทร ไตรยะ
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๔๘

เด็กหญิงจิราภา แสนสาระ
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๔๙

เด็กชายจีระศักดิ

์

พันจี
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๕๐

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ไตรพระ
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๕๑

เด็กชายชัยพล ลือพอก
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๕๒

เด็กชายชัยยา โยธาตรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๕๓

เด็กชายชาญวิทย์ อุปสุ
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๕๔

เด็กชายชีวัฒน์ อุทอง
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๕๕

เด็กชายณัฐกุล อุปสุ

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๕๖

เด็กหญิงณัฐชยา ทีงาม
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๕๗

เด็กหญิงณิชชานันท์ อุปสุ
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๕๘

เด็กหญิงบังอร บุญตาท้าว
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๕๙

เด็กชายบำรุงรัก อุเทนจันทร์
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๖๐

เด็กชายประวีร์ พิมสุมาลย์
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๖๑

เด็กชายพีรดนย์ ไวสาริกิจ
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๖๒

เด็กหญิงวนิดา ดานหา
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๖๓

เด็กชายวรากรณ์ ไตรยา
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๖๔

เด็กชายวัฒนา อินแกบ

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๖๕

เด็กชายวิทยา มาปน
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๖๖

เด็กชายวิทยากร ปญหาไชย
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๖๗

เด็กชายศาตนันทน์ พารา
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๖๘

เด็กหญิงศิริรัตน์ แสงศรี
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๖๙

เด็กชายเอกนรินทร์ สุริวงษ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๗๐

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สอนซ้าย
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๗๑

เด็กหญิงกุลจิรา ตามขมิน

้

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๗๒

เด็กหญิงกุลยา อุปสิทธิ

์

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๗๓

เด็กชายจีระศักดิ

์

พิมพ์เครือง

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๗๔

เด็กชายธนวัฒน์ วงศ์แสนไชย
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๗๕

เด็กชายธัญชนก อุปสุ
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๗๖

เด็กชายนันทพงศ์ อุปสุ
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๗๗

เด็กหญิงนิภาธร ปญหาไชย
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๗๘

เด็กหญิงนิภาพร อินแกบ
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๗๙

เด็กชายพงศ์พิสุทธิ

์

ยางธิสาร
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๙๔ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๘๐

เด็กชายยุทธการ ดานหา
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๘๑

เด็กชายวราเทพ พลยุทธ
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๘๒

เด็กหญิงวริดา กะนะ
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๘๓

เด็กชายศรายุทธ ลือพอก
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๘๔

เด็กหญิงศิริรัตน์ นูพิมพ์
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๘๕

เด็กชายอชิตะ อินแกบ
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๘๖

เด็กชายอนุวัตน์ มะสุใส
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๘๗

เด็กหญิงอุบล สานเกียว

้

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๘๘

เด็กชายไพวัลย์ อุปสิทธิ

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๘๙

เด็กชายกิตติชัย ยางเบือก
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๙๐

เด็กชายณัฏฐนิช คำชะนะ
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๙๑

เด็กชายทวีวัฒน์ โยธาตรี
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๙๒

เด็กชายธนชัย ยางธิสาร
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๙๓

เด็กชายธนวัฒน์ อุปสุ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๙๔

เด็กหญิงธวัลรัตน์ บุญมาวงษา
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๙๕

เด็กหญิงนภาพร ยัพราช
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๙๖

เด็กหญิงบัณฑิตา นนทะสี
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๙๗

เด็กหญิงพุทธิมน อาจวิชัย
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๙๘

เด็กชายภัคพล มุนไชยพัง

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๗๙๙

เด็กหญิงมัณฑนา นามหา

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๐๐

เด็กหญิงวราพร เล้งเซ่ง
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๐๑

เด็กหญิงวิภาวรรณ มาปน
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๐๒

เด็กชายสยาม ปญหาไชย

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๐๓

เด็กหญิงสิรารัตน์ ตามขมิน

้

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๐๔

เด็กหญิงอรปรียา ส่งเสริม
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๐๕

เด็กชายอรรถพล ปูห้วยพระ
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๐๖

เด็กหญิงอารยา ตามขมิน

้

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๐๗

เด็กชายโยธา ดานหา
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๐๘

เด็กชายคมกริช มันอาษา
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๐๙

เด็กชายชาคร มันอาษา
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๑๐

เด็กชายชาตรี อินตนัย

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๑๑

เด็กหญิงชุติมา มันอาษา
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๑๒

เด็กชายธวัชชัย โพนดวงกรณ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๑๓

เด็กหญิงนัณฑิตา นนเลาพล
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๑๔

เด็กหญิงนิจจารีย์ มันอาษา
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๙๕ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๑๕

เด็กหญิงมัลลิกา อินตนัย
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๑๖

เด็กหญิงวรรณิดา ทิพประพันธ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๑๗

เด็กชายวุฒินันท์ จันจุฬา
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๑๘

เด็กชายสถิระ ไชยกา

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๑๙

เด็กชายสิทธิกร รัตนะ
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๒๐

เด็กชายสุภนัย อินทริง

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๒๑

เด็กชายอัครเดช กระวานธง
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๒๒

เด็กหญิงกัลยา รัตนะ
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๒๓

เด็กหญิงชลธิชา ธุหา
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๒๔

เด็กหญิงฐิตา กงสะกาง

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๒๕

เด็กชายทศพร ลางาม
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๒๖

เด็กหญิงนันทิดา มุกดาห์
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๒๗

เด็กชายนิภรณ์ จันจุฬา
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๒๘

เด็กหญิงประกายมาศ
มันอาษา

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๒๙

เด็กหญิงปทมวรรณ อุปศรี
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๓๐

เด็กชายปารณวัฒน์ โพนดวงกรณ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๓๑

เด็กชายพงศ์สุภา มันอาษา
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๓๒

เด็กหญิงพิศมัย โพนแสนคำ
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๓๓

เด็กหญิงมลประภา จันจุฬา
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๓๔

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ มหาวงศ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๓๕

เด็กชายศราวุธ มันอาษา
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๓๖

เด็กหญิงสะใบทอง โพนดวงกรณ์
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๓๗

เด็กหญิงอรอุมา ทองสงคราม
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๓๘

เด็กหญิงแววตา มันอาษา

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๓๙

เด็กหญิงณัฐาธิดา จันทนคร
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๔๐

เด็กชายทวีชัย แก้วดานา
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๔๑

เด็กหญิงธิติมา บุณรังศรี
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๔๒

เด็กชายนภา ปลาตี
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๔๓

เด็กหญิงนรินทร์ดา ภูมิวัลย์
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๔๔

เด็กหญิงนันทิดา มันอาษา
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๔๕

เด็กหญิงนิชาภา มันอาษา
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๔๖

เด็กหญิงปริญญา ชาลีละหาน
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๔๗

เด็กหญิงปยะรัตน์ มัยดีนาด
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๔๘

เด็กหญิงพงษ์พิศ จันจุฬา
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๔๙

เด็กชายพิชัย โพนดวงกรณ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๙๖ / ๓๗๓
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๕๐

เด็กชายสนธยา โพนดวงกรณ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๕๑

เด็กหญิงแสงเดือน จันทนคร
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๕๒

เด็กชายจิรพัส โพนดวงกรณ์
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๕๓

เด็กชายชัติยา มันอาษา
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๕๔

เด็กชายดุสิต มันอาษา
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๕๕

เด็กหญิงฟา มหาวงศ์
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๕๖

เด็กชายยงค์ชัย สายโอราช
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๕๗

เด็กหญิงรมยา ปลาตี
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๕๘

เด็กชายวันชัย โพนแสนคำ
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๕๙

เด็กหญิงศิริรัตน์ โพนดวงกรณ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๖๐

เด็กชายสมร พรมทะยาง
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๖๑

เด็กชายอติวิชญ์ โพนแสนคำ
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๖๒

เด็กหญิงอภัชชา จุลแดง
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๖๓

เด็กหญิงอันทนา มันอาษา
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๖๔

นายพงศกร ดาวสุข
๑๔/๔/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๖๕

นางสาวภัทชญา มะโนสินธุ์ ๕/๗/๒๕๓๔ โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๖๖

นางสาววิลาวัณย์ พิมพ์โยธา
๑๑/๔/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๖๗

นางสุพัตรา ปากดี
๖/๑๒/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๖๘

เด็กหญิงกนกพร จำปา
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๖๙

เด็กหญิงกนกพร น้อยเพียวงค์
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๗๐

เด็กชายกมลาสน์ อนุญาหงษ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๗๑

เด็กหญิงกรรญาณี ลีพรมมา
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๗๒

เด็กชายกายสิทธิ

์

เตยชันชะ
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๗๓

เด็กหญิงคัทลียา อุทำกา
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๗๔

เด็กหญิงจารุวรรณ กันยาตี
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๗๕

เด็กชายชญานนท์ พรมนำ
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๗๖

เด็กหญิงชวิศา อนุญาหงษ์
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๗๗

เด็กหญิงณัฐณิชา จำปา
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๗๘

เด็กชายดนัยเดช สุขวัญ
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๗๙

เด็กหญิงดาวิษา จำปา
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๘๐

เด็กชายธนากร กายิน
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๘๑

เด็กชายธนากร อนุญาหงษ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๘๒

เด็กชายธรรมรักษ์ เตยชันชะ
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๘๓

เด็กชายนภัสกร แก้วปลา
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๘๔

เด็กหญิงบุบผา อนุญาหงษ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๙๗ / ๓๗๓
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นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๘๕

เด็กหญิงปยดา ลาพิมพ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๘๖

เด็กหญิงพรนภา อนุญาหงษ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๘๗

เด็กชายพลากร เลทะนู
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๘๘

เด็กชายพัชระ อนุญาหงษ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๘๙

เด็กหญิงพัณณิตา จำปา
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๙๐

เด็กหญิงพิมญาดา จำปา
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๙๑

เด็กชายภัควรรธ์ อนุญาหงษ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๙๒

เด็กชายภากร อุทำกา
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๙๓

เด็กหญิงยินดี อนุญาหงษ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๙๔

เด็กหญิงรุ่งธิดา จำปา
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๙๕

เด็กชายศุคลวัฒน์ สุวรรณสิงห์
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๙๖

เด็กชายสิงหราช ศรีลาภา
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๙๗

เด็กหญิงสิรินดา ไชยสลี
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๙๘

เด็กชายอนวัช โพนดวงกรณ์
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๘๙๙

เด็กหญิงอภิญญา วะนาพรม
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๐๐

เด็กชายอภิวัฒน์ อนุญาหงษ์
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๐๑

เด็กหญิงอลิษา อนุญาหงษ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๐๒

เด็กชายอินทุกร อนุญาหงษ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๐๓

เด็กชายเสกสรร ไชยกา
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๐๔

เด็กหญิงกรรณิกา วะลับ
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๐๕

เด็กชายกรวิชญ์ อนุญาหงษ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๐๖

เด็กหญิงกัณฐิกา อนุญาหงษ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๐๗

เด็กชายขนมถ้วย กันยาดี
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๐๘

เด็กหญิงขวัญจิรา จำปา

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๐๙

เด็กชายจักรพงษ์ หนุนกลาง
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๑๐

เด็กชายชวิน อนุญาหงษ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๑๑

เด็กหญิงชุติกาญจน์ แสงสุวรรณ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๑๒

เด็กชายดนัย อนุญาหงษ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๑๓

เด็กชายทรงภูมิ จำปา
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๑๔

เด็กชายธงชัย ทิพย์สุวรรณ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๑๕

เด็กชายธนกฤต สุขวัญ
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๑๖

เด็กชายธนภัทร นารีแพงสี
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๑๗

เด็กหญิงธันย์ชนก วิภา
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๑๘

เด็กชายธิติ วิภา
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๑๙

เด็กชายธีรภัทร เฮืองฮุง
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๙๘ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๒๐

เด็กหญิงนภัสกร ขอทับกลาง
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๒๑

เด็กหญิงปทิตตา จำปา
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๒๒

เด็กหญิงปนัดดา อุทำกา
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๒๓

เด็กชายปยวัฒน์ หนูนิล

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๒๔

เด็กหญิงพิมยดา เตยชันชะ
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๒๕

เด็กชายภานุกร อนุญาหงษ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๒๖

เด็กชายภิสิทธิ

์

แซ่มัว

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๒๗

เด็กชายมณีพล จำปา
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๒๘

เด็กหญิงลลิดา โคตรคำ
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๒๙

เด็กหญิงลลิตา อนุญาหงษ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๓๐

เด็กชายศรัญยู จำปา
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๓๑

เด็กหญิงศิริมล อนุญาหงษ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๓๒

เด็กชายสรยุทธ แจ่มใส
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๓๓

เด็กชายสหรัฐ พูลบุญ
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๓๔

เด็กหญิงสาวิกา จำปา
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๓๕

เด็กชายสิทธิชัย ใจงาม
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๓๖

เด็กหญิงสุพัตรา ทองสมรัตน์
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๓๗

เด็กหญิงสุภัสภรย์ อนุญาหงษ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๓๘

เด็กหญิงสุรีรัตน์ อนุญาหงษ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๓๙

เด็กชายอรพัฒธ์ เดชแสง
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๔๐

เด็กหญิงอรอุมา อนุญาหงษ์
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๔๑

เด็กหญิงอัญชลี อนุญาหงษ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๔๒

เด็กชายเทพกานต์ สุดศิริ
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๔๓

เด็กหญิงแพรวา จำปา
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๔๔

เด็กชายไชยภัทร จำปา
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๔๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เวินชัย

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๔๖

เด็กชายจักรกฤษณ์ จำปา
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๔๗

เด็กชายจันทร์เกษม เหง้าน้อย
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๔๘

เด็กชายจิรภัทร กันยาตี
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๔๙

เด็กชายจิรศักดิ

์

เตยชันชะ
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๕๐

เด็กชายจิรายุ อนุญาหงษ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๕๑

เด็กชายจีรวัฒน์ ลาพิมพ์
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๕๒

เด็กหญิงชนิสรา จำปา
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๕๓

เด็กชายชัยวัฒน์ อนุญาหงษ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๕๔

เด็กหญิงชุติมา นารีแพงสี
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๙๙ / ๓๗๓
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ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๕๕

เด็กหญิงทัตสรวง โคตรภู
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๕๖

เด็กชายทิคาวีร์ จำปา
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๕๗

เด็กหญิงธนัชชา ไตรทิพ
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๕๘

เด็กชายธีรพงษ์ อนุญาหงษ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๕๙

เด็กชายธีรพงษ์ อนุญาหงษ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๖๐

เด็กชายธีรเดช พลบำรุง
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๖๑

เด็กหญิงนฤมล แสงเทียน
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๖๒

เด็กชายบารมี อนุญาหงษ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๖๓

เด็กชายปรีชา แซ่เอียว

๊

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๖๔

เด็กหญิงพรทิพา นารีแพงสี

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๖๕

เด็กหญิงพิริยะสิริ พระสว่าง
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๖๖

เด็กชายภาณุสรณ์ โทรัตน์
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๖๗

เด็กชายยุทธนา จะนันท์
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๖๘

เด็กชายรพีภัทร กรมแสง
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๖๙

เด็กหญิงวชิรินทรา มะโนรัตน์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๗๐

เด็กหญิงวรรณวิภา อนุญาหงษ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๗๑

เด็กหญิงวรันญา อนุญาหงษ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๗๒

เด็กหญิงวันชนก จำปา
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๗๓

เด็กชายวีระพงษ์ นิตชิน
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๗๔

เด็กหญิงศิรดา อนุญาหงษ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๗๕

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ อนุญาหงษ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๗๖

เด็กชายสมรักษ์ อนุญาหงษ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๗๗

เด็กหญิงสราวลี จำปา
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๗๘

เด็กหญิงอาทิติยา อนุญาหงษ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๗๙

เด็กหญิงอินทิรา อินทริง
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๘๐

เด็กชายเจตพล อนุญาหงษ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๘๑

เด็กหญิงเมธาวี อนุญาหงษ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๘๒

เด็กหญิงโสภิตา เลทะนู
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๘๓
เด็กหญิงกรองกาญจน์

กุ่ยเกียะ

๊

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ วัดโพนแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๘๔

เด็กชายกานต์รวี สาระแสน
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ วัดโพนแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๘๕

เด็กหญิงจารุวรรณ ไชยมหา
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ วัดโพนแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๘๖

เด็กชายจิรภาส อุปสุ
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ วัดโพนแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๘๗

เด็กชายธนวัฒน์ บุรีขันธ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ วัดโพนแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๘๘

เด็กชายธนากรณ์ บุรีขันธ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ วัดโพนแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๘๙

เด็กหญิงธิติยาพร กิติผง
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ วัดโพนแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๐๐ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๙๐

เด็กหญิงปาวรรณี มีราช
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ วัดโพนแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๙๑

เด็กชายพัสกร เขียวคำ
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ วัดโพนแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๙๒

เด็กหญิงพินนะรัฐ ควรแท้
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ วัดโพนแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๙๓

เด็กหญิงวิภาวี ยางสิงอ้อ
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ วัดโพนแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๙๔

เด็กชายศรีวิชัย อุดานนท์
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ วัดโพนแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๙๕

เด็กชายศักดิเดช อุ่นเทียมโสม
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ วัดโพนแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๙๖

เด็กชายสัญญา อุปสุ
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ วัดโพนแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๙๗

เด็กชายเจตนิพัทธ์ ยางสิงอ้อ
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ วัดโพนแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๙๘

เด็กหญิงเนตรนภัส ระวิ
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ วัดโพนแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๖๙๙๙

เด็กหญิงชมพูนุช ยางสิงอ้อ
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ วัดโพนแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๐๐

เด็กหญิงพัชราภรณ์ สุโพธิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ วัดโพนแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๐๑

เด็กชายอนุรักษ์ ภู่ขจร
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ วัดโพนแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๐๒

เด็กชายพงศ์วิศณุ จิตรจันทึก
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ วัดโพนแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๐๓

เด็กชายรัชตะ ผิวดี
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ วัดโพนแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๐๔

เด็กชายอภิชัย เขียวโป
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ วัดโพนแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๐๕

เด็กหญิงกิตตินภา ดวงดูสัน
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๐๖

เด็กชายกิติภพ มณีรัตน์
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๐๗

เด็กชายชีวานนท์ สนทะรี
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๐๘

เด็กชายธนกฤต ชินบูรณ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๐๙

เด็กชายธนพนธ์ กลมจี
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๑๐

เด็กหญิงปุณญิศา โยลัย
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๑๑

เด็กชายพีรยุทธ นาวงษ์หา
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๑๒

เด็กหญิงภัทริดา ผาแก้ว
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๑๓

เด็กชายภาณุ ชินบูรณ์
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๑๔

เด็กชายภานุวัฒน์ บุสุวะ
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๑๕

เด็กหญิงมารุนี ต้ายคำไว
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๑๖

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ เพ็งโคตร

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๑๗

เด็กหญิงวริสรา ราชมัง

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๑๘

เด็กชายวีระพงษ์ อังคะมาตย์
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๑๙

เด็กชายสิทธิพล ศรกายสิทธิ

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๒๐

เด็กหญิงสุพินยา บุรีขันธ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๒๑

เด็กหญิงอัญธิสา แก้วอ่อนขวา
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๒๒

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา กรมแสง
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๒๓

เด็กหญิงกัญญ์วรา เหลินต้ายซ้าย
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๒๔

เด็กหญิงกิตติมา
จันทร์ดาประดิษฐ์ ๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๐๑ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๒๕

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ โยลัย
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๒๖

เด็กชายชัยณรงค์ แทนชัยภูมิ
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๒๗

เด็กชายชุติพนธ์ เหลินต้ายซ้าย
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๒๘

เด็กชายฐิติพงศ์ อุนาพรหม

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๒๙

เด็กหญิงณัฐพร ชินบูรณ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๓๐

เด็กหญิงณัฐาการณ์ เกษกุล
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๓๑

เด็กหญิงปณิตตรา ชินบูรณ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๓๒

เด็กหญิงปพิชญา พุทธศาวงษ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๓๓
เด็กหญิงประกายทิพย์

ภูวงษา
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๓๔

เด็กหญิงปานตะวัน ชินบูรณ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๓๕

เด็กหญิงปานวเรศ อินทะประเสริฐ
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๓๖

เด็กหญิงปยนุช ต้ายคำไว
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๓๗

เด็กหญิงรินรดา โยลัย
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๓๘

เด็กชายศราณุวัฒน์ วัดแผ่นลำ
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๓๙

เด็กชายศิรภัทร ชินบูรณ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๔๐

เด็กหญิงสิระดา เกษรราช
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๔๑

เด็กหญิงสุธิษา บุรีขันธ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๔๒

เด็กหญิงสุพัตรา สนมศรี
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๔๓

เด็กหญิงอรชพร มณีรัตน์
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๔๔

เด็กหญิงอริษา ชินบูรณ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๔๕

เด็กชายคณิศร สมฤทธิ

์

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๔๖

เด็กหญิงนิสาชล ขันวงค์
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๔๗

เด็กหญิงปภาวี ชินบูรณ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๔๘

เด็กชายพิทวัส ชินบูรณ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๔๙

เด็กชายมนัญชัย สุวันนา
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๕๐

เด็กชายสิทธิพงษ์ ชินบูรณ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๕๑

เด็กชายอัษฏาวุธ ศรกายสิทธิ

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๕๒

เด็กหญิงกันติยา โพติยะ
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๕๓

เด็กชายจักริน อนุญาหงษ์
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๕๔

เด็กชายจักริน โทรัตน์
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๕๕

เด็กหญิงจิตตราพร อนุญาหงษ์
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๕๖

เด็กหญิงจินดาพร เกียวสันเทียะ

้

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๕๗

เด็กหญิงจิราภัทร โทรัตน์
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๕๘

เด็กชายฉัตรกวี ทรงวาจา

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๕๙

เด็กหญิงชญานิศ โทรัตน์
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๐๒ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๖๐

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เถียงเชียงขวาง
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๖๑

เด็กชายณัชพล กีสอนโคม
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๖๒

เด็กชายณัฐวุฒิ อนุญาหงษ์
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๖๓

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

พรหมรัง
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๖๔

เด็กหญิงตะวันฉาย อินทริง
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๖๕

เด็กชายธีรพัฒน์ โทรัตน์
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๖๖

เด็กหญิงนภัสวรรณ โทรัตน์
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๖๗

เด็กชายนิทิศ อุปมนต์
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๖๘
เด็กหญิงปรัชญาวรรณ

อนุญาหงษ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๖๙

เด็กหญิงปาริชาติ อนุญาหงษ์
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๗๐

เด็กชายพิชิตชัย พุทรัตน์
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๗๑

เด็กชายพีรพล โทรัตน์
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๗๒

เด็กชายยศภัทร โทรัตน์
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๗๓

เด็กชายรัฐภูมิ อนุญาหงษ์
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๗๔

เด็กหญิงวรพรรณ คำโคตร
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๗๕

เด็กหญิงวัชรี โทรัตน์
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๗๖

เด็กหญิงวันวิสา อนุญาหงษ์
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๗๗

เด็กหญิงศิริพร อนุญาหงษ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๗๘

เด็กชายสรวิศ ปลาตี
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๗๙

เด็กชายสรสิช ปลาตี
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๘๐

เด็กชายสหรัฐ โสลา
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๘๑

เด็กหญิงสิรินภัทร ปลาตี
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๘๒

เด็กหญิงสุธิดา ภูชนาม
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๘๓

เด็กหญิงสุวิชาดา โทรัตน์
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๘๔

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

พรมวงค์
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๘๕

เด็กหญิงอดิภา โทรัตน์
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๘๖

เด็กชายอภิมงคล อนุญาหงษ์
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๘๗

เด็กหญิงอาภัสตรา เตโซ
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๘๘

เด็กหญิงอิงอร โพธิล่าม
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๘๙

เด็กหญิงเกวลิน ประกิง

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๙๐

เด็กชายกิตตินันท์ สีวิคำ
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๙๑

เด็กหญิงจันทกานต์ อนุญาหงษ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๙๒

เด็กหญิงจิราภา ปานโพธิจารย์

์

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๙๓

เด็กหญิงชุติมา อนุญาหงษ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๙๔

เด็กหญิงณัฐธิดา ชัยนาม
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๐๓ / ๓๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๙๕

เด็กชายทินณากร มันทอง

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๙๖

เด็กชายธนภัทร กองสีลา

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๙๗

เด็กชายธนวินท์ สีกะมุท
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๙๘
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์

แสนสุด
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๐๙๙

เด็กชายธาวิน จำปา
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๐๐

เด็กชายธีรเดช ผ่านคำ
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๐๑

เด็กหญิงนันธิกานต์ ทิพย์จร
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๐๒

เด็กหญิงมาติกา พิมพิกานต์
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๐๓

เด็กหญิงรวิวรรณ มหาวงค์
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๐๔

เด็กชายวีรภัทร รัตนะ
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๐๕

เด็กชายวุฒิพงค์ อนุญาหงษ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๐๖

เด็กหญิงกรริญา โทรัตน์
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๐๗

เด็กชายกฤษฎา อินแก้งไค้

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๐๘

เด็กหญิงจิดาภา อนุญาหงษ์
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๐๙

เด็กหญิงชราพร โทรัตน์
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๑๐

เด็กชายชุดชนะ โทรัตน์
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๑๑

เด็กหญิงญาดา โทรัตน์
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๑๒

เด็กหญิงณัฐชริชา บาลอินทร์
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๑๓

เด็กหญิงนันทฉัตร โทรัตน์
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๑๔

เด็กหญิงนิรชา อนุญาหงษ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๑๕

เด็กหญิงนุจรีย์ ไชยกา
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๑๖

เด็กชายบุรัสกร อนุญาหงษ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๑๗

เด็กหญิงปวีณ์นุช อนุญาหงษ์
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๑๘

เด็กหญิงพรสุดา คำใบ
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๑๙

เด็กชายพินิจ โทรัตน์
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๒๐

เด็กหญิงยุวดี โทรัตน์
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๒๑

เด็กหญิงวราภรณ์ โทรัตน์
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๒๒

เด็กชายวิโรจน์ ใจเพียร

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๒๓

เด็กชายศตายุ โทรัตน์
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๒๔

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

อนุญาหงษ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๒๕

เด็กหญิงศิริษา ศรีฤทธิ

์

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๒๖

เด็กหญิงสุพรรณี สุรินทะ
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๒๗

เด็กชายอภิศักดิ

์

ทุมพลแก
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๒๘

เด็กชายอภิสร ปลาตี
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๒๙

เด็กชายอาธร โทรัตน์
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๐๔ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๓๐

เด็กหญิงเขมิกา ขันทะชา

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๓๑

เด็กหญิงเมธิรา นนท์สะเกษ
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๓๒

เด็กชายเสฎกานต์ โทรัตน์
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๓๓

เด็กหญิงจิดาภา สมรัตน์
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๓๔

เด็กหญิงชนาการ สุขประเสริญ
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๓๕

เด็กหญิงชลนิกานต์ แสนคำพล
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๓๖

เด็กชายณัฐพงศ์ มันอาษา
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๓๗

เด็กหญิงณีรนุช โพนดวงกรณ์
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๓๘

เด็กหญิงประภัสสร โพนดาแคบ
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๓๙

เด็กหญิงพรพันธุ์ โพนดวงกรณ์
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๔๐

เด็กชายพันธวัช โพนแสนคำ
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๔๑

เด็กหญิงพิสรา แก้วฉะบับ
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๔๒

เด็กชายพีรภัทร พรมทะยาง
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๔๓

เด็กชายพีรวิชญ์ อินทริง

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๔๔

เด็กหญิงรติกร สุตารมย์
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๔๕

เด็กหญิงรวิภา ผาเกตศรี
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๔๖

เด็กชายรัชชานนท์ มหาวงค์
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๔๗

เด็กชายรัชพล แสนคำพล
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๔๘

เด็กหญิงลักขณา อุปศรี
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๔๙

เด็กชายวรโชติ โพนดาแคบ
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๕๐

เด็กชายวิชัย มณีรัตน์
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๕๑

เด็กหญิงวิภาดา อิน
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๕๒

เด็กชายวีรยุทธ แสนคำพล
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๕๓

เด็กชายศรชัย อินทริง
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๕๔

เด็กชายสกลเกียรติ

์

แก้วดานา
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๕๕

เด็กชายสนธยา มันอาษา
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๕๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ มัยดีนาจ

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๕๗

เด็กชายกันต์กวี พรมทะยาง
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๕๘

เด็กหญิงกัลยรัตน์ จันทนคร
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๕๙

เด็กหญิงจันทกานติ

์

พรมทะยาง
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๖๐

เด็กหญิงจิรดา ทัดสา
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๖๑

เด็กชายชนะศักดิ

์

กงสะกาง

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๖๒

เด็กชายชัพวิชญ์ มหาวงศ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๖๓

เด็กหญิงณัฐกานต์ แสนคำพล
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๖๔

เด็กชายทนงค์ชัย อินทิสิทธิ

์

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๐๕ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๖๕

เด็กชายทักษ์ แสนคำพล
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๖๖

เด็กชายทักษ์ดนัย อินกะสุมาลย์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๖๗

เด็กชายธนวันท์ บุตรพรม
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๖๘

เด็กชายนนทกร แก้วดานา
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๖๙

เด็กหญิงนรินทิพย์ เจริญสุข
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๗๐

เด็กหญิงนวลอนงค์ วรบัตร
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๗๑

เด็กหญิงนันทพร นาสงงิว

้

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๗๒

เด็กหญิงพรทิพย์ ปลาตี
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๗๓

เด็กชายพิชัย กลมแสง
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๗๔

เด็กชายภัทรพล อินทริง
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๗๕

เด็กหญิงวิศัลย์ศยา โพนดาแคบ
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๗๖

เด็กชายศราวุธ พรมทะยาง
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๗๗

เด็กหญิงสตรีรัตน์ แสนคำพล
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๗๘

เด็กชายสุทธิกมล แซ่เล้า
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๗๙

เด็กหญิงสุนิสา โพนแสนคำ
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๘๐

เด็กชายอัศนี มันอาษา
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๘๑

เด็กหญิงเพ็ญรดี โพนดาแคบ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๘๒

เด็กหญิงกมลรัตน์ แก้วดานา

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๘๓

เด็กหญิงชรินพร โคตรภา
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๘๔

เด็กหญิงชลดา มหาวงค์
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๘๕

เด็กหญิงณัฐมล มัยดีนาจ
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๘๖

เด็กชายธิเบศ ไชยเดช
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๘๗

เด็กหญิงพรพรรณ สมรัตน์
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๘๘

เด็กหญิงวาสนา โพนดวงกรณ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๘๙

เด็กหญิงวิภาพร ปากดี
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๙๐

เด็กชายศรายุทธ มันอาษา
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๙๑

เด็กหญิงศศิวิมล มันอาษา
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๙๒

เด็กหญิงสนทิยา มันอาษา
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๙๓

เด็กชายสิงหราช จันทนคร
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๙๔

เด็กชายอภิชาติ อ.ท.สี
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๙๕

เด็กหญิงเจนจิรา เพ็ชรเอียม

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๙๖

เด็กหญิงแสงดาว โทรัตน์
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๙๗

นางสาวกนกลัดดา อนุญาหงษ์
๑๔/๔/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๙๘

นายนิรันดร์ โพนดาแคบ ๒๐/๕/๒๕๓๐ โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๑๙๙

นางสาวพิชญาภรณ์ งอยภูธร
๒๖/๑/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๐๖ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๐๐

นายลือชัย อุสาพรหม
๑๖/๐๗/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๐๑

นางสาววาป ลีพล

้

๓๐/๘/๒๕๑๖
โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๐๒

นางสาวศิริลักษณ์ จรีรัตน์
๒๔/๖/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๐๓

นางสาวศิริวรรณ บัวภา

๒๔/๑๒/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๐๔

นางสาวเอมอมร วงศ์บาสก์
๑๒/๑/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๐๕

เด็กหญิงกัลยา น้อยเพียวงค์
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๐๖

เด็กชายคณิศร จำปา
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๐๗

เด็กชายจิรกิตติ

์

ทองไทย
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๐๘

เด็กหญิงจิราภรณ์ เตชะพล
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๐๙

เด็กหญิงจิราภา แสงแก้วพะเนา
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๑๐

เด็กหญิงชวัลลักษณ์ ปากดี
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๑๑

เด็กหญิงณัฐพร พรรณวงค์
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๑๒

เด็กชายทองคำ จำปา
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๑๓

เด็กชายธนาวุธ ปากดี
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๑๔

เด็กชายธวัชชัย ประกิง

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๑๕

เด็กชายนันทวัฒน์ สาทา
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๑๖

เด็กชายนเรศ มะตนเด
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๑๗

เด็กหญิงปาลิตา กุลยะ
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๑๘

เด็กชายพงศธร บุบผาเต

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๑๙

เด็กหญิงภัทรธิดา จันทร์อ่อน
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๒๐

เด็กหญิงมณีรัตน์ คนไว
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๒๑

เด็กหญิงวิภาวดี ปากดี
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๒๒

เด็กหญิงศรัณญา กาญจนพัฒน์
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๒๓

เด็กชายศราวุธ ปากดี
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๒๔

เด็กหญิงสุพิชชา ปากดี

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๒๕

เด็กชายอภิชาติ สีหาคุณ
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๒๖

เด็กหญิงอัญชิสา สิมมา
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๒๗

เด็กหญิงโชติกา คะดุน
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๒๘

เด็กชายไกรสอน แก้วไพศาล
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๒๙

เด็กหญิงไอลดา โปแอ
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๓๐

เด็กชายธันยบูรณ์ พิศเพ็ง
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๓๑

เด็กชายธีรภัทร กาวะโล
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๓๒

เด็กหญิงมุกดา สุขวัญ
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๓๓

เด็กชายรัตนากร หนูพิน
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๓๔

เด็กชายไหมไทย ปากดี
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๐๗ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๓๕

เด็กชายจีระศักดิ

์

ปุนเข็ม
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๓๖

เด็กหญิงทิวารัตน์ แก้วไพศาล
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๓๗

เด็กชายธนา จำปา
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๓๘

เด็กหญิงธิดาภรณ์ ทะโคดา
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๓๙

เด็กชายรัฐภูมิ ภุวมาส

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๔๐

เด็กหญิงสุชาวดี ประกิง

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๔๑

เด็กชายอนุชา คันทะนาต
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๔๒

เด็กหญิงชฎาภรณ์ พลอินสา
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๔๓

เด็กชายณัฏฐ์พิพัฒ คำสิงห์
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๔๔

เด็กหญิงนฤมล เต้าปอม
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๔๕

เด็กชายนวพล อุปมนต์
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๔๖

เด็กชายพุฒิพงษ์ มะตนเด
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๔๗

เด็กหญิงสินิษทรา ฤทธิฤาวงค์

์

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๔๘

เด็กชายอดิเนก แสงมณี
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๔๙

เด็กชายเกริกพล โพธิณี
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๕๐

เด็กชายนธนันท์ พรรณวงศ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๕๑

เด็กหญิงมาลัยพร ปากดี
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๕๒

เด็กหญิงรัมภ์รดา โกษาแสง
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๕๓

เด็กหญิงสาริกา โปแอ
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๕๔

เด็กหญิงอริสา บาลมีทะ

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๕๕

เด็กชายนันทวิทย์ เทียงไธสง

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๕๖

เด็กชายบงกช แก้วไพศาล
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๕๗

เด็กชายปฏิภาณ บุพศิริ
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๕๘

เด็กชายประกฤตฏ์ สุธรรม
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๕๙

เด็กชายวาทิตย์ พับภา
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๖๐

เด็กชายศุภกร บุบผาเต
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๖๑

เด็กหญิงสุวรรณหงษ์ สีหะมุงคุล
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๖๒

เด็กชายอดิศร ปากดี
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๖๓

เด็กชายไพฑูรย์ จำปา
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๖๔

เด็กหญิงกมลลักษณ์ บุตระวงค์
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๖๕

เด็กชายขันชัย อ.ท.ศรี
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๖๖

เด็กชายคฑาวุฒิ นามปองแก
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๖๗

เด็กหญิงจันทวรรณ เพียมา
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๖๘

เด็กหญิงชมพูนุท ขันจันทร์
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๖๙

เด็กหญิงณัฐฌา จันทรา
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๐๘ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๗๐

เด็กหญิงทัศศินีย์ ฝายเพีย

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๗๑

เด็กหญิงธันยพร สามารถกุล
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๗๒

เด็กชายธีรภัทร ไตรรินทร์
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๗๓

เด็กหญิงนันทิกานต์ วิกาหะ
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๗๔

เด็กหญิงปญญาณัฐ ขยัน
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๗๕

เด็กชายพันธวัช จันทุลาง
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๗๖

เด็กหญิงพิชญาภา บัวลอย
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๗๗

เด็กชายพิทักธนัด เสนาสี

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๗๘

เด็กชายภานุวัฒน์ อ.ท.ศรี
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๗๙

เด็กชายรัชพล ยางทิสาร
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๘๐

เด็กหญิงลลิตา ไตรริน
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๘๑

เด็กหญิงวนิดา อุปสุ
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๘๒

เด็กหญิงวรกมล ออทอศรี
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๘๓

เด็กหญิงวิมลรัตน์ สาที
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๘๔

เด็กชายศรายุทธ ศรีปญญา
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๘๕

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ไชยสุระ
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๘๖

เด็กชายสรวิชญ์ สืบศรี
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๘๗

เด็กหญิงสิริวิมล สุโพเคน

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๘๘

เด็กหญิงอภิชญา ขยัน
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๘๙

เด็กหญิงอภิริยา พาลึก
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๙๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พรหมพาน
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๙๑

เด็กหญิงอรรัมภา ดานหา
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๙๒

เด็กหญิงอรอุมา ไชยสุระ
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๙๓

เด็กชายอัษฎาวุธ นวลแย้ม
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๙๔

เด็กหญิงอารดา รุ่งแจ้ง
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๙๕

เด็กหญิงอุทุมพร สาเส็ง
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๙๖

เด็กชายไพรัตน์ ออทอลาน
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๙๗

เด็กหญิงกนกวรรณ นิวงค์ษา
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๙๘

เด็กชายกรณิศ จักรนารายณ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๒๙๙

เด็กชายกฤษฎา เทพมงคล
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๐๐

เด็กหญิงกัลยกร จรพิพัฒน์
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๐๑

เด็กหญิงจอมขวัญ ต้นเงิน
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๐๒

เด็กหญิงจิดาภา คอนมุงคุณ
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๐๓

เด็กชายจิรเพ็ชร บัวลอย
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๐๔

เด็กชายณัฐพล เดชทะศร

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๐๙ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๐๕

เด็กชายณัฐภัทร ไชยพรม
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๐๖

เด็กชายถกลเกียรติ แสนโคตร
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๐๗

เด็กหญิงธาราทิพย์ ศรีสว่าง
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๐๘

เด็กหญิงธาราทิพย์ ไตรรินทร์
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๐๙

เด็กชายธีรดนย์ จันทุลาง
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๑๐

เด็กชายธีรวิทย์ พรมชมชา
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๑๑

เด็กชายนันทวัฒน์ สำราญ
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๑๒

เด็กชายนาวิน แพงดงแก
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๑๓

เด็กหญิงนิภาธร วงนาเรือง
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๑๔

เด็กชายปรัญชัย จันทุลาง
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๑๕

เด็กหญิงปยนุช สาเส็ง
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๑๖

เด็กหญิงพัชรา แก้วดี
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๑๗

เด็กหญิงมนฤดี วีระศรี
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๑๘

เด็กชายรัชพล โซ้พลงาม
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๑๙

เด็กหญิงวรัญญา อุปสุ
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๒๐

เด็กหญิงวิมลรัตน์ กานัง
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๒๑

เด็กชายวีรภาพ ไชยรัตน์
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๒๒

เด็กชายวีระหงษ์ เทพมงคล
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๒๓

เด็กชายศิรวิทย์ โพธิศรี

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๒๔

เด็กชายศุภกร ทองมะโรง
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๒๕

เด็กหญิงศุภานัน ฐานะวงศ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๒๖

เด็กชายสรัล แสนโคตร
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๒๗

เด็กหญิงสวรส จันทุลาง
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๒๘

เด็กชายสิทธิชัย ขวาละคร
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๒๙

เด็กชายสินธร แสนโคตร
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๓๐

เด็กหญิงสุกัลษ์ญา ออทอศรี
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๓๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ จันทุลาง
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๓๒

เด็กหญิงสุพัตรา อริกุล
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๓๓

เด็กหญิงอนุธิดา การบรรจง
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๓๔

เด็กหญิงอภัสรา พาลึก
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๓๕

เด็กหญิงอภัสสร พันจี

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๓๖

เด็กชายอภิวิชญ์ เลิงโพชะ
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๓๗

เด็กชายอมรเทพ วงศ์มีแก้ว
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๓๘

เด็กหญิงอมลวรรณ จันทุลาง
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๓๙

เด็กหญิงอวภาส์ ทองมะโรง
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๑๐ / ๓๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๔๐

เด็กชายไกรวิชญ์ อินทพล

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๔๑

นายสฤษดิ

์

ศรีวันพิมพ์
๑๓/๕/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๔๒

เด็กหญิงกัณฐิกา นิกุลกาญจน์
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๔๓

เด็กหญิงจีรวรรณ กันตะมา
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๔๔

เด็กหญิงชนากานต์ มณีรัตน์
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๔๕

เด็กหญิงชนาภา ปูนจันตัง
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๔๖

เด็กชายชัชพงศ์ มณีรัตน์
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๔๗

เด็กชายฐิรวัฒน์ ปองหลักคำ
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๔๘

เด็กชายณัฐดนัย ปองหลักคำ
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๔๙

เด็กหญิงณัฐธิดา บุสุวะ
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๕๐

เด็กชายณัฐวุฒิ นาวงษ์หา
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๕๑

เด็กชายธีระยุทธ นาวงษ์หา
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๕๒

เด็กหญิงธีราทร โทรัตน์
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๕๓

เด็กหญิงนภัทร ชนะเคน
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๕๔

เด็กหญิงนภัสสร สมนึก
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๕๕

เด็กชายบุริศร์ จอมสวรรค์
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๕๖

เด็กหญิงปฏิมากร จันทะกล
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๕๗

เด็กหญิงปรมาภรณ์ ปุนจันตัง
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๕๘

เด็กหญิงพัชราภา ปุนจันตัง
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๕๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก พิมพ์มีลาย
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๖๐

เด็กหญิงภัทรธิดา ศรีษะเนตร
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๖๑

เด็กชายภานุพงศ์ ชินบูรณ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๖๒

เด็กชายภูมิรพี มณีรัตน์
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๖๓

เด็กหญิงมนัสนันท์ วงค์แก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๖๔

เด็กหญิงมนัสพร วงค์แก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๖๕

เด็กหญิงลักขณา ลินทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๖๖

เด็กชายวณิชย์ วรรณสา
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๖๗

เด็กชายวรเมธี พรมมี
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๖๘

เด็กชายศรายุธ รัตนะ
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๖๙

เด็กหญิงศลิษา แสนมอม
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๗๐

เด็กหญิงสุภัสสรา สมพร
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๗๑

เด็กหญิงอรพิมล มณีรัตน์
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๗๒

เด็กหญิงอริยา สุวิลัย
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๗๓

เด็กชายอิสรา ลือส่อน

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๗๔

เด็กชายเจตมงคล สีละสา
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๑๑ / ๓๗๓

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๗๕

เด็กหญิงเพ็ญนภา มณีรัตน์
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๗๖

เด็กหญิงกมลลักษณ์ นาวงหา
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๗๗

เด็กหญิงกุสุมา นาสมชัย
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๗๘

เด็กหญิงจันทกาญจน์ นิยมเหมาะ
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๗๙

เด็กชายณัฐพล มะปะโพธิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๘๐

เด็กชายธนภูมิ มณีรัตน์
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๘๑

เด็กหญิงนัทธ์ชนัน มณีรัตน์
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๘๒

เด็กหญิงพรหมพร สร้อยพรม
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๘๓

เด็กชายพรเทพ กันตะมา
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๘๔

เด็กหญิงมนัสภรณ์ หมอกต้ายซ้าย
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๘๕

เด็กหญิงวรรณวิษา วงษาลี
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๘๖

เด็กหญิงวรรณิดา นิที
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๘๗

เด็กชายวรวิช ชินบูรณ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๘๘

เด็กชายศุภสิทธิ

์

ชินบูรณ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๘๙

เด็กหญิงสุชาวลี มณีรัตน์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๙๐

เด็กหญิงสุพัตรา ต้ายคำไว

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๙๑

เด็กชายสุรสิทธิ

์

หมู่สะแก
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๙๒

เด็กชายอนุรักษ์ โคตรมิตร
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๙๓

เด็กหญิงจุฑารัตน์ เรืองรัตน์
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๙๔

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ยศพรรษา
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๙๕

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เมากุดกอย
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๙๖

เด็กชายตฤณ สมสายผล
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๙๗

เด็กหญิงธนภรณ์ ใจกลาง
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๙๘

เด็กชายธนากร ศรกายสิทธิ

์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๓๙๙

เด็กชายธรรมวัตร พึงโพธิทอง

่ ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๐๐

เด็กหญิงธันยพร หมอกต้ายซ้าย
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๐๑

เด็กชายนพดนัย เครือกลัด
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๐๒

เด็กหญิงนริญญา เสนาไชย
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๐๓

เด็กหญิงนำทิพย์ มณีรัตน์
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๐๔

เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

นาวงหา
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๐๕

เด็กหญิงพัชราภา สีละสา
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๐๖

เด็กหญิงพิจิตรา พันธ์เมือง
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๐๗

เด็กหญิงวราภร นิชาจันทร์
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๐๘

เด็กชายวรเดช พ่อปากดี
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๐๙

เด็กหญิงวิชญาดา ทุมต้ายหวัน
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๑๒ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๑๐

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ปองหลักคำ
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๑๑

เด็กชายสิทธิชัย ปูนจันตัง
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๑๒

เด็กชายสุภชีพ มณีรัตน์
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๑๓

เด็กหญิงอธิชา นาวงค์หา
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๑๔

เด็กหญิงอัปสร กันตะมา
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๑๕

เด็กชายโชคอนันต์ โทรัตน์
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๑๖

เด็กชายณัฐพล จันทะเนตร
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบงคำ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๑๗

เด็กหญิงนิภาพร พลแสน

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบงคำ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๑๘

เด็กหญิงปริยาภัทร อังคะฮาด
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบงคำ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๑๙

เด็กหญิงมณีนิล ทองสาม

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบงคำ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๒๐

เด็กหญิงวารุณี เพิมพูน

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบงคำ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๒๑

เด็กชายศรชาติ โยบุตรดา
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบงคำ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๒๒

เด็กหญิงสุชานาถ จันทะรังษี
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบงคำ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๒๓

เด็กชายอนุชา มีวิธี
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบงคำ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๒๔

เด็กหญิงเกียรติสุดา พลแสน
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบงคำ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๒๕

เด็กหญิงชลธิชา ดวนลี
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบงคำ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๒๖

เด็กชายนรินทร ไตรินทร์
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบงคำ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๒๗

เด็กหญิงนุกธิดา มนตะราช
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบงคำ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๒๘

เด็กหญิงพนิตสุภา โพติยะ
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบงคำ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๒๙

เด็กหญิงรจนา อังคะฮาด
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบงคำ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๓๐

เด็กชายศิวกร อรรคนัน

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบงคำ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๓๑

เด็กหญิงสุพรรษา อังคะฮาด
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบงคำ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๓๒

เด็กหญิงขวัญใจ พิมราช
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบงคำ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๓๓

เด็กชายชนะชัย ศรีสุธรรม
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบงคำ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๓๔

เด็กชายณัฐพงศ์ สอนกางทิพย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบงคำ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๓๕

เด็กหญิงณัฐรัตน์ เหล่าพัดมา
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบงคำ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๓๖

เด็กชายศรยุทธ์ โคหาเส
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบงคำ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๓๗

เด็กชายศราวุธ อังคะฮาด
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบงคำ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๓๘

เด็กชายศรีวิชัย ทุมดี
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบงคำ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๓๙

เด็กชายอภิวิชญ์ วิจิตรจันทร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบงคำ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๔๐

เด็กหญิงอรทัย ผาอินดี
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบงคำ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๔๑

เด็กชายกฤตภณ บุตจันทร์
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๔๒

เด็กหญิงกัลยรัตน์ แสนมอม
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๔๓

เด็กหญิงกิตติมา ต้ายบุญเทียม
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๔๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

โพติยะ

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๑๓ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๔๕

เด็กชายคฑาวุธ โพติยะ
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๔๖

เด็กหญิงจุฑามาศ วงษ์โพนทอง
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๔๗

เด็กหญิงชนิดาภา วังมลหม่อม
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๔๘

เด็กหญิงชลธิชา แหยมนุช
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๔๙

เด็กหญิงฐิติยา โพติยะ
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๕๐

เด็กหญิงณัชนิชา สุขสงวน
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๕๑

เด็กหญิงณิชาภัทร หอมปาเพิม

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๕๒

เด็กชายทวีชัย พรหมดี
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๕๓

เด็กหญิงทิพย์ญาดา เมืองศรี
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๕๔

เด็กหญิงทิพย์วดี โคตสมบัติ
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๕๕

เด็กชายธาวิน ชุมศรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๕๖

เด็กชายธีรภัทร กุจนา
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๕๗

เด็กชายนันทิพัฒน์ โพติยะ
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๕๘

เด็กหญิงบัณฑิตา ราชมณี
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๕๙

เด็กชายพงศกร คำสิงเตย
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๖๐

เด็กหญิงพัชรพร ทองสาม
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๖๑

เด็กหญิงพัชราวลัย พลาดสุ
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๖๒

เด็กหญิงพัชรินทร์ คัดทะมาตร
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๖๓

เด็กหญิงพันธิตรา ถือชาติ
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๖๔

เด็กหญิงพิมพ์พิชา โยลัย
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๖๕

เด็กหญิงพิมพ์พิศา วังมลหม่อม
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๖๖

เด็กชายรัฐภูมิ ด้วงเงิน
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๖๗

เด็กชายรัตภูมิ อังคะฮาด

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๖๘

เด็กหญิงวณัดดา ไตรินทร์
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๖๙

เด็กชายวัชระ โพติยะ
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๗๐

เด็กหญิงวิสุดา โพติยะ
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๗๑

เด็กหญิงศศิวิมล แต้มกลาง
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๗๒

เด็กชายสงกรานต์ ต้อนโสกรี
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๗๓

เด็กชายสุพจน์ ไทยราชา
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๗๔

เด็กชายสุรศักดิ

์

โพติยะ
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๗๕

เด็กหญิงอุมากร ตะธรรมมา
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๗๖

เด็กชายเดชพนต์ พรมกวยถำ
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๗๗

เด็กหญิงเนตรอัปสร พิมพา
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๗๘

เด็กชายไกรวิชญ์ สันทราย
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๗๙

เด็กหญิงกฤติกา ตันเสนา
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๑๔ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๘๐

เด็กชายกฤษฎา ราชมณี
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๘๑

เด็กหญิงจีรนันท์ ข้ามประเทศ
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๘๒

เด็กหญิงจุรีภรณ์ ต้อนโสกรี
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๘๓

เด็กชายชัยวัฒน์ กิติศรีวรพันธุ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๘๔

เด็กชายฐณภัทร พรหมดี
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๘๕

เด็กหญิงณัชชา ทองคำ
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๘๖

เด็กหญิงณัฐพร เหล่าหลวง
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๘๗

เด็กชายณัฐวุฒิ แสนมอม

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๘๘

เด็กหญิงณิชดา โพติยะ
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๘๙

เด็กหญิงณิชานันท์ อังคะฮาด

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๙๐

เด็กหญิงดวงกมล เทพกรรณ
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๙๑

เด็กชายตะนุพัด เทพกรรณ
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๙๒

เด็กหญิงทิพยาภรณ์ เสือวงษ์
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๙๓

เด็กชายธนกฤต ขวาไชวี
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๙๔

เด็กหญิงธนารักษ์ วงศ์ล่าม
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๙๕

เด็กชายธีประกรณ์ โพติยะ
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๙๖

เด็กหญิงนภัสสร ยุวเศวต

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๙๗

เด็กหญิงนฤมล เทพกรรณ
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๙๘

เด็กชายนิรันดร์ ขวาไชยวี
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๔๙๙

เด็กชายปวริศ คลองกลาง

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๐๐

เด็กหญิงปานิศา คำประเสริฐ
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๐๑

เด็กหญิงพรวลัย วงศ์สกล
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๐๒

เด็กหญิงฤทัยชนก ปญจันทร์
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๐๓

เด็กชายวนารินทร์ โพติยะ
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๐๔

เด็กหญิงวนิดา ต้ายคำไว
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๐๕

เด็กชายวรวิทย์ นิมกลาง

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๐๖

เด็กชายวรวุฒิ ตะธรรมมา
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๐๗

เด็กชายวรเชษฐ์ สีนามไตรหา
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๐๘

เด็กชายวรเทพ โยลัย
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๐๙

เด็กชายวัชรพงศ์ กุจนา
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๑๐

เด็กหญิงสุธิตา อุนาราช
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๑๑

เด็กหญิงอัญชลา เขียวโป
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๑๒

เด็กหญิงอัญชุลีจารีย์ เชือดวงผุย

้

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๑๓

เด็กหญิงเนตรนภา จำเริญเมือง
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๑๔

เด็กหญิงเนตรฤทัย วงค์โพนทอง
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๑๕ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๑๕

เด็กชายกฤษดาวุฒิ ลาดี
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๑๖

เด็กหญิงกัณฐิกา โพติยะ
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๑๗

เด็กชายกิตติพัฒน์ ต้อนโสกรี
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๑๘

เด็กชายคเณค์ สีนามไตรหา
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๑๙

เด็กชายจักรกริช วงคำจันทร์
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๒๐

เด็กชายจักรพันธ์ มีศิลป
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๒๑

เด็กหญิงจินดาหรา พันธ์เมือง
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๒๒

เด็กชายจีระศักดิ

์

กุจนา
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๒๓

เด็กหญิงช่อผกา ปดร้าย
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๒๔

เด็กชายฐิติพงษ์ โพติยะ
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๒๕

เด็กชายณรงค์ฤทธ์ กิติศรีวรพัรธุ์
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๒๖

เด็กหญิงณัฐกานต์ ผะกาแย้ม

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๒๗

เด็กหญิงณัฐณิชา ช่วยสุมาร
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๒๘

เด็กชายณัฐนนท์ มณีรัตน์
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๒๙

เด็กหญิงดวงกมล โพติยะ
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๓๐

เด็กหญิงทิพย์อักษร โพติยะ
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๓๑

เด็กชายธนวัฒน์ ข้ามของมา
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๓๒

เด็กชายธนาพล ฝงของมา
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๓๓

เด็กชายนนทพัทธ์ เทพกรรณ
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๓๔

เด็กชายนัฐดนัย เทียมสำโรง
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๓๕

เด็กชายนัฐพล ข้ามประเทศ
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๓๖

เด็กหญิงนันทิยา โพติยะ
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๓๗

เด็กหญิงนุชธิยา โยลัย
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๓๘

เด็กหญิงพัชราภรณ์ สว่างวงศ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๓๙

เด็กหญิงพิณลดา โยลัย
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๔๐

เด็กชายภัทรกร เมืองศรี
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๔๑

เด็กหญิงมยุรา พรมกวยถำ
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๔๒

เด็กหญิงรัตธิญา โยลัย
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๔๓

เด็กหญิงวรานุช ประทุม
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๔๔

เด็กชายวีรพัช กุจนา.
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๔๕

เด็กชายวุฒิชัย โพติยะ
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๔๖

เด็กชายสิทธิชัย ขวาไชยวี
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๔๗

เด็กหญิงสุชาฎา นิวงษา
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๔๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ กุลบุตร
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๔๙

เด็กชายสุรเชษฐ์ เหล่าหลวง
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๑๖ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๕๐

เด็กชายอนุสรณ์ ต้อนโสกรี
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๕๑

เด็กชายอภิธาร โพติยะ
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๕๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

อังคะฮาด
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๕๓

เด็กชายอลงกรณ์ เทพกรรณ
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๕๔

เด็กชายเดชดำรง แสงมณี
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๕๕

เด็กหญิงเพียงดาว อุดมดี
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๕๖

เด็กชายธนกร ศรีสอนคม
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๕๗

เด็กหญิงนงนภัส ต้ายบุญเทียม
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๕๘

เด็กชายนิรันดร วิภาวิน
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๕๙

เด็กชายบุริศรี คำวิแสง
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๖๐

เด็กชายบุลวัชร คำวิแสง
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๖๑

เด็กชายปยพงศ์ เขียวโป
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๖๒

เด็กหญิงรินรดา ศิริกาล
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๖๓

เด็กหญิงลัทธวรรณ สนธะลี
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๖๔

เด็กชายวรากร ผาอินดี
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๖๕

เด็กชายศราวุธ สุขภูวงค์
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๖๖

เด็กหญิงสาวินี แน่นอุดร
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๖๗

เด็กหญิงสิรินภา อุปสุ
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๖๘

เด็กหญิงอภัสรา อุปสุ
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๖๙

เด็กหญิงอรกัญญา มีกุดฮู

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๗๐

เด็กชายอรรถวิท ทากิระ
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๗๑

เด็กหญิงกันยารัตน์ ไชยแพร
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๗๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

วงษา

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๗๓

เด็กหญิงจิดาภา สีหมุงคุล

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๗๔

เด็กชายณภัทร นามนา
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๗๕

เด็กชายธวัชชัย ไชยแพร
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๗๖

เด็กหญิงธันยพร แสนพล

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๗๗

เด็กชายนวพล โยลัย

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๗๘

เด็กชายประวิทย์ แสนพล
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๗๙

เด็กชายปุริมปรัชญ์ วงค์วันดี
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๘๐

เด็กหญิงมนพร ละแสนพล
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๘๑

เด็กหญิงรัตมณี โทรัตน์
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๘๒

เด็กชายศรัณยู แสนพล
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๘๓

เด็กชายศุภมิตร รัตนะ
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๘๔

เด็กชายศุภวัทน์ ดวงดูสัน
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วัดศรีสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๑๗ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๘๕

เด็กหญิงอภิชญา ชินบูรณ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๘๖

เด็กหญิงอรชพร สุพร
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๘๗

เด็กชายอาทิตย์ เวียงผาง
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๘๘

เด็กชายแสนพล แก้วปลา
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๘๙

เด็กชายจุลศักดิ

์

แซ่โต๊ะ
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๙๐

เด็กชายณัฐพงษ์ พูลเพิม

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๙๑

เด็กชายทวีพงษ์ เวียงผาง
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๙๒

เด็กชายธนโชติ วิสัยเกต
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๙๓

เด็กชายนันทิพัฒน์ แสนพล
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๙๔

เด็กหญิงนิตยา ตะธรรมมา
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๙๕

เด็กหญิงปนัดดา มีกุดฮู
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๙๖

เด็กชายปยะทัดสี วงค์วันดี
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๙๗

เด็กหญิงพรรณนารา เคนแสง
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๙๘

เด็กหญิงพิชญา นาเมืองรักษ์
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๕๙๙

เด็กชายกวินวิชญ์ ยงทอง
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๐๐

เด็กชายกษมา อ้อมณฑา
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๐๑

เด็กชายจิรภัทร แตงกวา
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๐๒

เด็กชายชัชพงษ์ พิรานรัมย์
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๐๓

เด็กชายชาญวิทย์ แข็งแรง
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๐๔

เด็กหญิงดาเรศ ไชยรบ
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๐๕

เด็กหญิงทิพย์อักษร ศักดิสิทธิ

์ ์

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๐๖

เด็กชายธนวัฒน์ ทองสาม
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๐๗

เด็กชายธนวัฒน์ อังคะมาตย์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๐๘

เด็กชายธนันดร ศรีจันโท
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๐๙

เด็กหญิงธันยพร แซ่ลิม

้

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๑๐

เด็กหญิงนงนภัส แซ่ลิม

้

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๑๑

เด็กชายนพดล อ้อมนทา
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๑๒

เด็กหญิงนพมาศ กุลยะ
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๑๓

เด็กชายนภัสกร กลมแสง
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๑๔

เด็กหญิงนฤมล หอมปาเพิม

่

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๑๕

เด็กหญิงนารดา อ้อมณฑา
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๑๖

เด็กหญิงปณิดา สารีพล
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๑๗

เด็กหญิงปนัดดา บุสภา
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๑๘

เด็กหญิงปรียาพร ครองทองสี
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๑๙

เด็กหญิงปยะนันท์ กุลยะ
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๑๘ / ๓๗๓

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๒๐

เด็กชายพรชัย กุลยะ
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๒๑

เด็กชายพีรพัฒน์ แก้วดี
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๒๒

เด็กชายภานุวัฒน์ ศรีหาวงค์
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๒๓

เด็กชายมงคล ตลับทอง
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๒๔

เด็กชายมนตรี แสงโพธิ

์

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๒๕

เด็กหญิงรุ่งนภา ผิวพรรณ

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๒๖

เด็กหญิงวรกาญจน์ กุลยะ
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๒๗

เด็กชายวัชริศ บุญมาวงษา
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๒๘

เด็กชายวีรภัทร พรมจันทา

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๒๙

เด็กชายศิรวิชญ์ คาระวงค์
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๓๐

เด็กชายศิวกร ไกรฤาชา
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๓๑

เด็กหญิงศุจินทรา เบ็ญจวงศ์
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๓๒

เด็กหญิงศุภกานต์ บุพศิริ
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๓๓

เด็กหญิงสาวิตรี รามพันชะ
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๓๔

เด็กหญิงสิรีธร วังสุขี
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๓๕

เด็กหญิงสุกัญญา ปาสวน
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๓๖

เด็กชายสุรศักดิ

์

เหลินต้ายซ้าย
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๓๗

เด็กหญิงอธิชา พรมพันธุ์
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๓๘

เด็กหญิงอรปรียา ยงทอง
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๓๙

เด็กหญิงอาทิมา ธรรมดา
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๔๐

เด็กหญิงอินธิรา พงษาเทศ
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๔๑

เด็กชายเรืองวิทย์ กุลยะ
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๔๒

เด็กชายกฤษดา ไชยเทียมพล
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๔๓

เด็กหญิงกิตติมา เหล่าสุวรรณ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๔๔

เด็กหญิงญาดา บุญมาวงษา
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๔๕

เด็กชายณัฐภัทร บุญมาวงษา
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๔๖

เด็กหญิงดวงใจ อกแขก
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๔๗

เด็กชายธนพนธ์ ประกิง

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๔๘

เด็กชายธนัท สุทธิประภา
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๔๙

เด็กชายธรศักดิ

์

บุรีขันธุ์
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๕๐

เด็กชายนครชัย กุลยะ
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๕๑

เด็กหญิงปยอร วงค์โพนทอง
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๕๒

เด็กหญิงพิมพ์ธิดา กุลยะ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๕๓

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส วงศ์ล่าม
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๕๔

เด็กชายภูมิรินทร์ อ้อมณฑา
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๑๙ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๕๕

เด็กชายวรพล บุญมาวงษา
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๕๖

เด็กชายวัชรินทร์ ไตรินทร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๕๗

เด็กชายวีรภัทร ไตรินทร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๕๘

เด็กชายสุทธิภัทร นึกดี
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๕๙

เด็กชายสุธีราภัทร วรรณา
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๖๐

เด็กหญิงกมลรัตน์ ศรีลาศักดิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๖๑

เด็กชายกรกฎ แสนสุริวงค์
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๖๒

เด็กชายกิตติพงษ์ จำคำ
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๖๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ยงทอง

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๖๔

เด็กหญิงขวัญข้าว ขัดเรือน
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๖๕

เด็กหญิงญาดา อุ่นดี
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๖๖

เด็กชายทักษิณ โพติยะ
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๖๗

เด็กชายธีรภัทร บุญมาวงษา
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๖๘

เด็กชายนพพร ศรีเรือง
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๖๙

เด็กชายปฎิพันธ์ กุลยะ
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๗๐

เด็กชายปรัชญา บุญมาวงษา
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๗๑

เด็กหญิงปรินดา นิระเกศ
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๗๒

เด็กชายพงศกร บุรีขันธ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๗๓

เด็กชายพีระวัฒน์ ราชเจริญ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๗๔

เด็กชายมินต์ธาดา อังคะมาตย์
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๗๕

เด็กชายฤทธิไกร สายสีดา

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๗๖

เด็กหญิงลฎาภา อุ่นอินอำ
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๗๗

เด็กชายวรัญู โพนพิมูล
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๗๘

เด็กชายวัชรพงษ์ กุลยะ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๗๙

เด็กชายวุฒิชัย กุลยะ
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๘๐

เด็กหญิงสุณิสา อังคะมาตย์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๘๑

เด็กชายอนุวัฒน์ บุญมาวงษา
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๘๒

เด็กชายอภิสิษฐ์ บุรีขันธ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๘๓

เด็กหญิงอรพรรณ ชัยตะคุ
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๘๔

เด็กชายอรุณชัย ขันแก้ว
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๘๕

เด็กหญิงไพจิตร ศรีสุข
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๘๖

เด็กชายกฤษดา ประดิษฐวงค์
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๘๗

เด็กชายณัฐพล อุดร
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๘๘

เด็กชายณัฐวุฒิ วงค์โพนทอง
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๘๙

เด็กหญิงธิญาดา บุรีขันธ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม วัดศรีสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๒๐ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๙๐

เด็กชายพรหมมินทร์ วงค์โพนทอง
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๙๑

เด็กหญิงพิมพกานต์ ชนะพจน์
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๙๒

เด็กชายภัคพล การุญ
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๙๓

เด็กหญิงรัตน์ติกาล กำวงศ์
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๙๔

เด็กหญิงวนิดา สนมศรี
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๙๕

เด็กหญิงวัลวลี หาญสายพา
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๙๖

เด็กหญิงศิริรัตน์ เมฆตัง

้

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๙๗

เด็กชายศุภกรณ์ นาจาน
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๙๘

เด็กหญิงสุพัตรา พันธ์จี
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๖๙๙

เด็กชายเมที ชืนกระมล

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๐๐

เด็กหญิงกมลชนก คำถา
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๐๑

เด็กหญิงกัญจน์นิกข์ สนิทน้อย
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๐๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ บุญปด
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๐๓

เด็กหญิงขวัญจิรา ไชยพรม
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๐๔

เด็กหญิงจิดาภา อุปสุ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๐๕

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ โยลัย
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๐๖

เด็กหญิงชนพิชา สาเส็ง
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๐๗

เด็กชายณัฐพงศ์ ช่วยปุน
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๐๘

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญมาวงษา
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๐๙

เด็กหญิงทิตยา คาระวงค์
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๑๐

เด็กหญิงทิพวรรณ ขันตี
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๑๑

เด็กชายธนกร วงษาพัด
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๑๒

เด็กชายธนากร กัณหาวงค์
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๑๓

เด็กชายธนารัตน์ นามพะธาย
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๑๔

เด็กชายธราเทพ ทองมะโรง
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๑๕

เด็กชายธีรพัฒน์ ขวานทอง
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๑๖

เด็กชายนัฐพงษ์ มาปน
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๑๗

เด็กหญิงนำริน ปาลาสาสุ
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๑๘

เด็กหญิงผริตา หลงพิมาย
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๑๙

เด็กหญิงพกาวรรณ ลีพรม
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๒๐

เด็กชายพงศ์ศกรณ์ เดชทศร

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๒๑

เด็กหญิงพัชรินทร์ พรหมมินทร์
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๒๒

เด็กชายภานุสรณ์ โยลัย
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๒๓

เด็กหญิงมัลลิกา เหล่าเลิศกุล
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๒๔

เด็กหญิงมุธิตา ทองมะโรง

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๒๑ / ๓๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๒๕

เด็กหญิงรัฐชนี ออระทัด
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๒๖

เด็กหญิงลลิตา บุญตระกูล
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๒๗

เด็กชายวรเชษฎ์ โยลัย
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๒๘

เด็กชายวัชรินทร์ ผลจันทร์
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๒๙

เด็กชายวุฒิชัย เจริญเพ็ง
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๓๐

เด็กหญิงศิรัญญา ผาอินดี
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๓๑

เด็กหญิงศิริกร บุตรบุญ
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๓๒

เด็กหญิงสายสวรรค์ คอนมุงคุณ
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๓๓

เด็กหญิงสิริรักษ์ สารีพล
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๓๔

เด็กชายสุรชัย ฐานะวงค์
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๓๕

เด็กหญิงอภิชญา วงษาพัด
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๓๖

เด็กชายอรรถพร อังคะมาตย์
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๓๗

เด็กหญิงอริสา หัสระสา
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๓๘

เด็กชายอัครพล ดวงสงค์
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๓๙

เด็กหญิงเจนสุดา ทุมสี
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๔๐

เด็กชายเนรมิต ทะคะลิง
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๔๑

เด็กชายไชยวัฒน์ บุรีขันธ์
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๔๒

เด็กหญิงกมนทิพย์ สุขวิพัฒน์
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๔๓

เด็กชายกฤษณพงศ์ คอนมุงคุณ
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๔๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก้วปลา
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๔๕

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ลาคำ
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๔๖

เด็กหญิงกัลยาณี ชินบูรณ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๔๗

เด็กชายกิตติชัย เดชทะศร

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๔๘

เด็กชายก้องภพ คุณเลิศ
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๔๙

เด็กชายก้องเกียรติ ไชยสุระ

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๕๐

เด็กชายจตุรงค์ ศรีสร้อย
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๕๑

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ ไชยพรม

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๕๒

เด็กชายจิรวัฒน์ อังคะมาตย์

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๕๓

เด็กชายจิรายุ อุ่นผ่อง
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๕๔

เด็กชายชัยวุฒิ พุทธเสน
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๕๕

เด็กชายชินราช ชินคำ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๕๖

เด็กชายชิษณุพงศ์ กุลยะ

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๕๗

เด็กหญิงญาณิศา โคตะมี
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๕๘

เด็กหญิงฐิติมา ตาแสงโว
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๕๙

เด็กหญิงณัฐพร พ่อชมภู
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๒๒ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๖๐

เด็กหญิงณัฐริกา คาระวงษ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๖๑

เด็กหญิงณัฐวดี โคตรสขึง
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๖๒

เด็กหญิงทิพวรรณ ไชยพันธุ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๖๓

เด็กชายธนภรณ์ มาขันพันธ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๖๔

เด็กชายธนาธิป เสริฐโฉม
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๖๕

เด็กชายธนายุต พินิจเจริญ
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๖๖

เด็กชายธนายุทธ ปะติเท
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๖๗

เด็กชายธวัชชัย สุธรรม
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๖๘

เด็กชายธีรพล โยลัย
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๖๙

เด็กหญิงนัฐชา โยลัย
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๗๐

เด็กชายนิรุส ไชยพรม
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๗๑

เด็กหญิงนิลาวรรณ สุวรรณราช
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๗๒

เด็กหญิงปนัดดา ประพัศรางค์
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๗๓

เด็กหญิงประดิพัตย์ ฐานะวงศ์
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๗๔
เด็กหญิงประพัชรินทร์

ยางเบือก
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๗๕

เด็กหญิงประภาสิริ บุญมาวงษา
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๗๖

เด็กหญิงปททุมมา ชินบูรณ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๗๗

เด็กหญิงปยนุช ทองมะโรง
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๗๘

เด็กหญิงปนมณี พลเยียม

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๗๙

เด็กหญิงพัชนิดา ปูห้วยพระ
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๘๐

เด็กหญิงพัชรภรณ์ วัลดี
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๘๑

เด็กชายพัชระ โยลัย
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๘๒

เด็กหญิงพิชญา ละมงคล
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๘๓

เด็กหญิงพิมพิศร โยลัย
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๘๔

เด็กหญิงภัทราพร โคตลา
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๘๕

เด็กหญิงภัทราวดี สนธะลี
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๘๖

เด็กชายภานุวัฒน์ บำเพ็ญ
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๘๗

เด็กชายภีระพัฒน์ บุญมาวงษา
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๘๘

เด็กชายรุ่งระดิศ พันธ์จี
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๘๙

เด็กหญิงวรนุช ไชยพรม
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๙๐

เด็กชายวรพล บุญประสพ
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๙๑

เด็กหญิงวราพร โยลัย
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๙๒

เด็กชายวราวุธ เพียแสง
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๙๓

เด็กหญิงวิภารัตน์ ทะคะลิง

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๙๔

นายวิศรุต สนธะลี
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๒๓ / ๓๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๙๕

เด็กชายวิสรุต ตะวะนะ
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๙๖

เด็กหญิงวีนัส มาโยธา
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๙๗

เด็กชายวุฒิไกร เลิงโพชะ
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๙๘

เด็กชายศตวรรษ ทากิระ
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๗๙๙

เด็กหญิงศรีสุดา แก้วโวหาร
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๐๐

เด็กหญิงศศิธร คำแหงพล
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๐๑

เด็กชายศุภชัย ทะคะลิง

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๐๒

เด็กหญิงสุจิรา ไชยพรม
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๐๓

เด็กหญิงสุดธิดา ตาลาคุณ
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๐๔

เด็กหญิงสุตาภัทร นันทาพรภิวัฒน์
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๐๕

เด็กชายสุทธิพงษ์ บุญมาวงษา
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๐๖

เด็กหญิงสุธิดา สันทวุฒิ
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๐๗

เด็กหญิงสุภัทรตรา ไชยพรม
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๐๘

เด็กหญิงสุภาภรณ์ เสนาสี
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๐๙

เด็กหญิงสุมิตรา แสนบุญมี
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๑๐

เด็กหญิงอธิชา อังคะมาตย์
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๑๑

เด็กหญิงอธิชานันท์ อังคะมาตย์
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๑๒

เด็กชายอนุชา ชัยตะคุ
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๑๓

เด็กหญิงอภิญญา บุรีขันธ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๑๔

เด็กหญิงอภิญญา แย้มกระจ่าง
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๑๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศักดิสร้อย

์

๐๑/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๑๖

เด็กหญิงอมรวรรณ สนมศรี
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๑๗

เด็กหญิงอรนภา ปาลาสาสุ
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๑๘

เด็กหญิงอรปรียา มอมไทรัตน์
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๑๙

เด็กหญิงอริษา มีป
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๒๐

เด็กหญิงอริสา จันทุลาง
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๒๑

เด็กชายอัษฎาวุฒิ เจียงคำพล
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๒๒

เด็กหญิงอิทธิยาพร ดานหา
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๒๓

เด็กหญิงเกศินี จันดาประดิษฐ์
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๒๔

เด็กชายเจษฎา โยลัย
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๒๕

เด็กหญิงกรรณิกา วงนาเรือง
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๒๖

เด็กชายกฤษณะ ไชยพรม
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๒๗

เด็กหญิงกัญญาภัค กรพันธุ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๒๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญมาวงษา
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๒๙

เด็กหญิงกานต์ธีรา พิมสอน
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๒๔ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๓๐

เด็กชายคมเพชร เมตุลา
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๓๑

เด็กหญิงจริยาภรณ์ ไชยสุระ
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๓๒

เด็กหญิงจินตนา ไชยพรม
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๓๓

เด็กหญิงจินเจษ กิติผง
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๓๔

เด็กชายจิรานุวัฒน์ กุลยะ
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๓๕

เด็กหญิงจิราภรณ์ ตาแสงโว
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๓๖

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ วงษาพัด
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๓๗

เด็กหญิงชนิดา โยลัย
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๓๘

เด็กหญิงชมพูนุท แสงชา

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๓๙

เด็กหญิงชลิตา ชมวงษา
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๔๐

เด็กชายชอังกูรย์ ราชรามทอง
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๔๑

เด็กชายชาญวิทย์ ศรีสุภักดิ

์

๐๖/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๔๒

เด็กชายชาญเดช จงใจกลาง
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๔๓

เด็กหญิงช่อฟา เล็กขำ
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๔๔

เด็กชายณัฐดนัย มาปน

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๔๕

เด็กชายณัฐวุฒิ บางพรมบาง
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๔๖

เด็กหญิงณัฒญา กุลยะ
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๔๗

เด็กหญิงดลลญา เพียแสง
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๔๘

เด็กหญิงดิษย์ลดา สนธะลี
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๔๙

เด็กหญิงทัศริญญา เหลินต้ายซ้าย
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๕๐

เด็กชายทิมพกรณ์ โยลัย
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๕๑

เด็กชายธนกร ราชรามทอง
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๕๒

เด็กชายธนาธิป วรรณะสา
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๕๓

เด็กชายธนาเทพ ขยัน
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๕๔

เด็กหญิงธิติญา ศรกายสิทธิ

์

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๕๕

เด็กชายธีรภัทร์ บุญมาวงษา
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๕๖

เด็กหญิงนภัสสร ตาแสงโว

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๕๗

นางสาวนรินรัตน์ ไชยพรม
๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๕๘

เด็กหญิงนริศรา บำเพ็ญ
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๕๙

เด็กชายนวพล สารีพล
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๖๐

เด็กชายนัฐวุฒิ ตะวะนะ
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๖๑

เด็กหญิงนันทกานต์ บุรีขันธ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๖๒

เด็กชายปรวิทย์ ครองทองสี
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๖๓

เด็กหญิงประภัสรา อ่อนทุม
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๖๔

เด็กหญิงปรียดา คันทักษ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๒๕ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๖๕

เด็กชายปณณธร จันทะโคตร
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๖๖

เด็กชายพงศ์พันธุ์ สงคราม
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๖๗

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

สมรฤทธิ

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๖๘

เด็กหญิงพรชิตา ตะวะนะ

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๖๙

เด็กหญิงพรรณิกา โยลัย
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๗๐

เด็กชายพีระพัฒน์ คำลือ

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๗๑

เด็กชายภาณุวิชญ์ ดนตรี
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๗๒

เด็กชายภานุวัฒน์ ประพัศรางค์
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๗๓

เด็กหญิงมนทกานต์ โยลัย
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๗๔

เด็กชายมินทร์ดา ไตรรินทร์
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๗๕

เด็กหญิงยุวลี ดอกสี
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๗๖

เด็กชายราชัน กวนศักดิ

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๗๗

เด็กหญิงวนิดา จะกะนะ
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๗๘

เด็กหญิงวรรณพร วงษาดี
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๗๙

เด็กหญิงวรรวสา ยุระรัตน์
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๘๐

เด็กหญิงวรรัตน์ โพติยะ

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๘๑

เด็กหญิงวริศรา วงศ์พันธ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๘๒

เด็กหญิงวริศรา โยลัย
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๘๓

เด็กชายวัชรพล โยลัย
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๘๔

เด็กหญิงวิลาสิณี กุลยะ
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๘๕

เด็กหญิงวิลาสินี กุลยะ
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๘๖

เด็กชายวีรยุทธ วงศ์ทหาร
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๘๗

เด็กหญิงศริญญา วงศ์ล่าม
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๘๘

เด็กชายศุภกรณ์ น้อยประทุม
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๘๙

เด็กหญิงสาวิตรี คะตะโคตร
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๙๐

เด็กชายสุขสันต์ ดวงสงค์
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๙๑

เด็กหญิงสุชาดา กิติศรีวรพันธ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๙๒

เด็กหญิงสุพัตรา เส
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๙๓

เด็กหญิงสโรชา ต้ายบุญเทียม
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๙๔

เด็กชายอภิรักษ์ โยลัย
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๙๕

นายอภิเชษฐ์ อุเทนจันทร์
๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๙๖

เด็กหญิงอรปรียา คุตะโค
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๙๗

เด็กหญิงอรพรรณ ยางสิงอ้อ
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๙๘

เด็กหญิงอารียา โยลัย
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๘๙๙

เด็กหญิงเกศริน คำลือ
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๒๖ / ๓๗๓

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๐๐

เด็กชายเทพ ค้อนบุญ
๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๐๑

เด็กชายไกรเดช รุวิชิตร
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๐๒

นางสาวกรพิน ศรีโท
๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๐๓

นางสาวกรรณิการ์ เถาชาลี
๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๐๔

นายกฤษฎา สารรัตน์
๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๐๕

นายกฤษฎา อินทรา
๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๐๖

เด็กชายกฤษณะ มากเขียว
๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๐๗

นางสาวขวัญอนงค์ แสนโคตร

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๐๘

นายจตุภูมิ สุขสุนันท์
๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๐๙

เด็กหญิงจิติมา วงษาพัด
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๑๐

นายจิรายุทธ บุษบา
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๑๑

เด็กหญิงชนิดา แข็งแรง
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๑๒

นางสาวชนิดา โยลัย
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๑๓

นางสาวชนิตา ดานหา
๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๑๔

นายชัยวิวัฒน์ ทอนติลา
๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๑๕

นางสาวชไมพร โยลัย
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๑๖

เด็กหญิงฐิดาพร โยลัย
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๑๗

เด็กหญิงฐิติรัตน์ เหล่าหลวง
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๑๘

นางสาวณัฐกานต์ กลมจี
๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๑๙

นางสาวณัฐธิดา ยางสิงอ้อ
๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๒๐

นางสาวณัฐนันท์ ทาคิละ

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๒๑

เด็กชายณัฐวุฒิ เลพล
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๒๒

เด็กชายดุสิต บุสุวะ
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๒๓

นายทศพล วงค์ชาชม
๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๒๔

เด็กชายธนบูลย์ โยลัย
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๒๕

นายธนพัตร นาแซ
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๒๖

เด็กหญิงธัญญานา ลาดี
๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๒๗

เด็กหญิงธัญญารัตน์ แสงจันทร์
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๒๘

นายธีรวัฒน์ โยลัย

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๒๙

นางสาวนัส พันธ์จี

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๓๐

เด็กหญิงนิตยา สาหัด
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๓๑

นางสาวนำผึง

้

รามพันชะ
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๓๒

นายปรเมศ ครองทองสี
๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๓๓

นางสาวปยธิดา ผาชัย
๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๓๔

เด็กชายพงษ์พัฒน์ พรหมกวยถำ
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๒๗ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๓๕

นายพนม คาดีวี
๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๓๖

เด็กหญิงพรชิตา โยลัย
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๓๗

นางสาวภาคิณี มณีรัตน์
๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๓๘

นายภูมินทร์ คุตะโค

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๓๙

เด็กชายมงคลชัย ดงขมิน

้

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๔๐

นายมนต์สิทธิ

์

อนุญาหงษ์
๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๔๑

นางสาวมลฑิรา ชินบูรณ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๔๒

นางสาวมลธิรา จันทุลาง
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๔๓

นางสาวยุภาพร พลเยียม

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๔๔

นางสาวรมิดา วงค์จันทร์
๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๔๕

นางสาวรัตติยาภรณ์ อุดร
๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๔๖

นางสาวรินทร์รัตน์ ไชยรินทร์
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๔๗

นางสาวรุ่งธิภาภรณ์ อ.ท.สี
๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๔๘

เด็กหญิงรุ่งนภา ศรีหาวงค์
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๔๙

นางสาวรุ้งกัลยา เทพสกุล
๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๕๐

เด็กหญิงลลิตา ชนะพจน์
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๕๑

นายวรพงษ์ ไชยสุระ

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๕๒

นางสาววรัญญา วงษาพัด

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๕๓

นางสาววาลินี สวยไทสงค์
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๕๔

เด็กหญิงวิยะดา ตาแสงโว
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๕๕

นางสาววิยะดา ไชยพรม
๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๕๖

นายศราวุฒิ อ่อนทุม

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๕๗

เด็กหญิงศิริยากร พรมประเกตุ
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๕๘

นางสาวสายชล ทะคะลิง

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๕๙

เด็กหญิงสายชล ออทอลาน
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๖๐

นายสุธี จันทุลาง
๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๖๑

เด็กหญิงสุภัสสร นนท์เหล่าพล
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๖๒

นางสาวสุมณฑา ทองมะโรง

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๖๓

เด็กหญิงสุวนันท์ ไชยพรม
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๖๔

เด็กชายอภิยุช อุ่นผ่อง
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๖๕

นายอรรถชัย ออทอลาน
๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๖๖

เด็กหญิงอรสา โยลัย
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๖๗

นางสาวอัญญรินทร์ ทองมะโรง
๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๖๘

นางสาวอาลยา บุรีขันธ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๖๙

เด็กชายอินทุกรณ์ คะตะโคตร์
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๒๘ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๗๐

เด็กหญิงอินทุอร อ่อนสีแก้ว
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๗๑

นางสาวอุษรินทร์ สรายทอง
๒๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๗๒

นางสาวเจนจิรา เห็นกำปง
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๗๓

เด็กชายเนติพงษ์ กอยท่าแดน
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๗๔

นางสาวเพชราภรณ์ กันตะมา
๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๗๕

นางสาวเพ็ญนภา พู่ระหงษ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๗๖

นางสาวเวนิตา อ.ท.สี
๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๗๗

นางสาวเสาวลักษณ์ อนันตะบุตร
๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๗๘

นายไชยภัทร มณีรัตน์
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๗๙

นางสาวกิงกาญ

่

ชนะพจน์
๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๘๐

นายขจรยศ การรัตน์
๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๘๑

นายจิรครินทร์ มณีรัตน์
๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๘๒

นางสาวจุฑาทิพ วงษาพัด
๒๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๘๓

นางสาวชลธิชา คุตะโค
๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๘๔

นางสาวชลลดา ก้งทอง
๐๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๘๕

นางสาวชไมพร พิมพ์มีลาย
๐๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๘๖

นางสาวธิดารัตน์ บานทะจี
๐๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๘๗

นายธีรวัฒน์ บุญยะศรี
๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๘๘

นายธีรวุฒิ พิมพ์วัน
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๘๙

นายธีระพงษ์ ปองแก

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๙๐

นายนพพร อังคะมาตย์
๒๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๙๑

นางสาวนพศิลป ชินบูรณ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๙๒

นางสาวนลิน ทะไตย
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๙๓

นางสาวนัฐริกา ตู้แก้ว
๐๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๙๔

นางสาวนันทนา บาลทะจี
๒๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๙๕

นางสาวนันวลี บุสุวะ
๑๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๙๖

นางสาวบุษบา วัลดี
๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๙๗

นางสาวปนัสดา กานนท์
๒๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๙๘

นายปรัชญา แสนภูวา
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๗๙๙๙

นางสาวปยภรณ์ ตามขมิน

้

๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๐๐

นายพงศกร ทองมะโรง
๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๐๑

นายพัฒน์พงศ์ อุปสุ
๒๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๐๒
นางสาวพิมพ์ไพรินทร์

ภาวะ
๐๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๐๓

นางสาวรักษิณา ไชยพรม
๐๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๐๔

นางสาวรุ่งนภา อังคะฮาด
๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๒๙ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๐๕

นางสาวลัดดาวัลย์ แพงดงแก

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๐๖

นางสาววนิดา จิตพิมพ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๐๗

นางสาวศศิธร โยลัย
๑๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๐๘

นางสาวศศินา ทะคะลิง
๑๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๐๙

นางสาวศิริขวัญ วงศ์สาแก้ว
๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๑๐

นางสาวศิริลักษณ์ ท้าวนาง
๒๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๑๑

นายศิวาทิตย์ รามพันชะ
๒๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๑๒

นายสัญญา แสงสวี
๐๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๑๓

นางสาวสิริวรรณ ออทอลาน
๑๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๑๔

นางสาวสุชานันท์ ทองมะโรง
๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๑๕

นางสาวสุดารัตน์ ต้อนโสกรี
๐๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๑๖

นายสุพจน์ สันทวุฒิ
๑๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๑๗

นางสาวหทัยรัตน์ มอมไทรัตน์
๑๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๑๘

นางสาวหัตฤดา ปาลาสาสุ
๐๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๑๙

นางสาวอนันญา ปาลาสาสุ
๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๒๐

นายอนุชา ตะวะนะ
๒๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๒๑

นายอนุวัฒน์ ไชยพันธุ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๒๒

นางสาวเกวริน ไชยพรม
๑๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๒๓

นายเมธาวิน บุญมาวงษา
๒๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๒๔

นางสาวเมธาไล ฐานะวงค์
๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๒๕

นางสาวแสงระวี ไตรมีแสง
๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๒๖

นายแสงสุรีย์ ไชยสุระ
๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๒๗

นางสาวกชมล ใจอารีย์

๒๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๒๘

นางสาวกมลทิพย์ นนเลาพล
๒๓/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๒๙

นางสาวขนิษฐา ชินบูรณ์
๑๐/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๓๐

นายจตุรพล เดชโฮม
๑๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๓๑

นางสาวจิตสุภา ดวงดูสัน
๐๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๓๒

นางสาวชนนิกานต์ ดวงดูสัน
๐๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๓๓

นางสาวชนม์ชนก ปะติเท
๐๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๓๔

นายชัยชนะ โยลัย
๒๙/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๓๕

นางสาวณัฐฐินันท์ มณีรัตน์
๐๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๓๖

นายทินวัตร โพติยะ
๑๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๓๗

นายธนากร พรมรัตน์
๑๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๓๘

นายธัญญะ คุ้มวงษ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๓๙

นายธีรพล แก้วอ่อนขวา
๐๗/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๓๐ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๔๐

นางสาวนพรัตน์ โยลัย
๑๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๔๑

นางสาวนริศรา บุรีขันธ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๔๒

นางสาวนฤมล บุราณเดช
๒๓/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๔๓

นางสาวนิรพร นนสุมี

๑๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๔๔

นายนิสิต นนท์เหล่าพล

๒๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๔๕

นางสาวนุชรินทร์ มาปน
๑๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๔๖

นายปฏิพัทธ์ มะสุใส
๐๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๔๗

นางสาวพรรณี ผะเทียม

๒๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๔๘

นางสาวพัชกร ลีคำพอก
๓๐/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๔๙

นางสาวพัชรา ชนะพจน์
๑๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๕๐

นายพาคิน สาหัส
๓๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๕๑

นางสาวภัททิรา บุญมาวงษา
๒๑/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๕๒

นายภัทรพงศ์ อุ่นเทียมโสม
๑๙/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๕๓

นางสาวภาวรินทร์ โยลัย

๑๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๕๔

นางสาวภาวิณี อินทริง
๑๔/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๕๕

นางสาวภาวินี จันทุลาง
๐๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๕๖

นางสาวมธุรดา ระหาร
๒๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๕๗

นางสาวรสสุคนธ์ ดานหา
๑๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๕๘

นางสาวรัตติยากรณ์ ชินบูรณ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๕๙

นางสาวรัตนา แสงอุทัย
๒๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๖๐

นางสาวฤทัยกานต์ ปูนจันตัง
๑๔/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๖๑

นางสาวลลิตตา จันดาประดิษฐ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๖๒

นางสาววรพรรณ ออทอลาน

๒๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๖๓

นายวราพงษ์ แก้วคำแสน
๒๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๖๔

นางสาววาสนา มาปน
๒๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๖๕

นายวุฒินันท์ ยาริพันธ์
๒๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๖๖

นางสาวศิรินธร เลิงโพชะ
๑๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๖๗

นายศิริวัฒน์ กันตะมา
๑๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๖๘

นายศิโรตม์ มะสุใส
๑๓/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๖๙

นายสมเกียรติ หมอกต้ายซ้าย
๐๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๗๐

นางสาวสุนิสา นาวงษ์หา
๑๓/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๗๑

นางสาวสุพารักษ์ ปูนจันตัง
๐๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๗๒

นางสาวอนันตญา ต้ายบุญเทียม
๒๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๗๓

นายอภิชัย บงสีดา
๑๙/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๗๔

นางสาวอรทัย สุขสะราญ
๐๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๓๑ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๗๕

นางสาวอรวรรณ ศรกายสิทธิ

์

๑๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๗๖

นางสาวอรอนงค์ กัลลาป
๒๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๗๗

นางสาวอัชราภรณ์ โยลัย
๒๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๗๘

นางสาวอาทิตยา พระอารัญ

๑๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๗๙

นางสาวอ้อม กิงรุ่งเรือง

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๑
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๘๐

นางสาวเทียนศิลป มณีรัตน์
๑๒/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๘๑

นางสาวเบญจมาศ เขียวโป
๑๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๘๒

นายแสนชาย เดชทะศร
๐๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๘๓

เด็กชายชยุตม์ วงษ์นาอินทร์
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๘๔

เด็กหญิงชาลิสา ผ่องใส

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๘๕

เด็กหญิงณัฐชา พารัน
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๘๖

เด็กหญิงดารุณี มากอง
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๘๗

เด็กหญิงนริศรา บุตรสิงขรณ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๘๘

เด็กชายนิธิโชติ บุญเทียม
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๘๙

เด็กชายบุรินทร์ธร วงค์นาอินทร์
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๙๐

เด็กหญิงผกายดาว โลยะลา

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๙๑

เด็กหญิงภณิดา จันทะโม
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๙๒

เด็กชายวรชัย ทัศน์จันดา
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๙๓

เด็กหญิงสุภัสสรา ยังภาย
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๙๔

เด็กชายกิจตินันท์ บุญเลิศ
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๙๕

เด็กหญิงจีรนันท์ สุวรรณมาโจ
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๙๖

เด็กชายจีรวัตร นาสุมาร
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๙๗

เด็กหญิงชลธิชา ทุมดี
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๙๘

เด็กหญิงนลินี ยังภาย
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๐๙๙

เด็กหญิงปริฉัตร ไชยพรม
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๐๐

เด็กหญิงปวันรัตน์ โยธาตรี

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๐๑

เด็กชายพีรดนย์ ยังภาย
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๐๒

เด็กหญิงวราภรณ์ ไพน้อย
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๐๓
เด็กหญิงศรัณย์ลักษณ์

พันธุกาง
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๐๔

เด็กหญิงสุกัญญา ธิปญญา
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๐๕

เด็กหญิงอารีรัตน์ อุ่นอาสา
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๐๖

เด็กหญิงเกศราภรณ์ ดงปะขา

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๐๗

เด็กหญิงบันฑิตา มาโยธา
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๐๘

เด็กชายพิทักษ์ วรเกราช
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๐๙

เด็กชายวัชระ โยธาตรี
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร วัดศิริมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๓๒ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๑๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ยังภาย
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๑๑

เด็กหญิงกมลชนก แพนสิงห์
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๑๒

เด็กหญิงกมลเนตร ทานะขัน
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๑๓

เด็กชายกฤษชนพล เก่งสิงห์ดง
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๑๔

เด็กหญิงขวัญมนัส แสนคำ
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๑๕

เด็กชายจักรพงษ์ ธ.น.เฮือง

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๑๖

เด็กหญิงชนมน ทาสมบูรณ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๑๗

เด็กหญิงณัฐกุล ทนนาน
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๑๘

เด็กชายณัฐพงศ์ มงคล
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๑๙

เด็กชายณัฐวุฒิ คำวัน
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๒๐

เด็กหญิงทานตะวัน บัวชุม
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๒๑

เด็กหญิงธัญนาฎ ธรรมเม
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๒๒

เด็กชายธิติวุฒิ โพธิศรี

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๒๓

เด็กชายธีระวัฒน์ บัวชุม
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๒๔

เด็กชายธีระวัฒน์ อินราช
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๒๕

เด็กชายธีระวัฒน์ โสมมา
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๒๖

เด็กหญิงนรมน วิเศษศรี

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๒๗

เด็กหญิงนันทิกานต์ โคตะ
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๒๘

เด็กชายประจักร สมโภชน์
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๒๙

เด็กหญิงปวีณา นาพินิจ
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๓๐

เด็กหญิงปาริชาติ มะลุคะ
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๓๑

เด็กชายพงศพัฒน์ โกพลรัตน์
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๓๒

เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

ศิริวงค์
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๓๓

เด็กหญิงพรประเสริฐ ศิริวงศ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๓๔

เด็กหญิงพรรณิกา ชากิจดี
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๓๕

เด็กชายพลวัฒน์ บุญรัตน์
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๓๖

เด็กชายพัฒษกร อุติลา

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๓๗

เด็กหญิงพิมพ์ศิริ อาสาเนย์
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๓๘

เด็กหญิงพิมมณี แพนสิงห์
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๓๙

เด็กหญิงพิริยาภรณ์ ธงวาส
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๔๐

เด็กชายภาคิน โคตะ
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๔๑

เด็กหญิงมณทิตา คำจันทร์
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๔๒

เด็กชายมณเพียร พากเพียร

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๔๓

เด็กหญิงมะลิสา สีนอ
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๔๔

เด็กชายระเด่นศักดิ

์

ฝาระมี

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๓๓ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๔๕

เด็กชายรัชพล โคคินี
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๔๖

เด็กชายวีรภัทร สนโต
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๔๗

เด็กหญิงศิริวรรณ นันทะพา
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๔๘

เด็กชายศุภวัฒน์ ศรีเจริญ
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๔๙

เด็กชายศุภโชค ศรีเจริญ
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๕๐

เด็กหญิงสุจิรา คะสา
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๕๑

เด็กหญิงสุพรรษา พ่อโคตร
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๕๒

เด็กหญิงสุภาพร สิงห์ตูม
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๕๓

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ศรีดี
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๕๔

เด็กชายเฉลิมชัย ไกยลุน
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๕๕

เด็กหญิงเนตรนภา แผ่แสงจันทร์
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๕๖

เด็กหญิงกนกพร วงศ์สนัน

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๕๗

เด็กหญิงกมลวรรณ ธน.ดี
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๕๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ก๋องคำ
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๕๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ พูลประสาร
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๖๐

เด็กหญิงกุลธิดา อินทรักษ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๖๑

เด็กชายจักรพรรดิ

์

เมืองโคตร
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๖๒

เด็กชายจักรภัทร ตนนาชำ
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๖๓

เด็กหญิงจารวี วงค์วิวง
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๖๔

เด็กหญิงจิราภา วงศ์กาฬสินธุ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๖๕

เด็กหญิงจุฑามาศ แก่นจันทร์
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๖๖

เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ ธ.น.ดี
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๖๗

เด็กชายชินกร สิมมา
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๖๘

เด็กหญิงณริสสา เข็มขาว

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๖๙

เด็กหญิงณัฐกานต์ พลทัศ
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๗๐

เด็กหญิงณัฐณิชา รักษาพล
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๗๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีเจริญ
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๗๒

เด็กชายณันทพล แก่นจันทร์
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๗๓

เด็กชายธราเทพ อินธินา
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๗๔

เด็กชายธวัชชัย ศรีเรือง
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๗๕

เด็กหญิงธัญมน แสนวงษ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๗๖

เด็กชายธีรพงษ์ เมืองนอก
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๗๗

เด็กชายนครปฐม นาพินิจ
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๗๘

เด็กชายนครินทร์ เฝดสูงเนิน
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๗๙

เด็กหญิงนิศากร จันทร์แดง

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๓๔ / ๓๗๓

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๘๐

เด็กหญิงบัณฑิตา แก่นจันทร์
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๘๑

เด็กหญิงบุษบาวรรณ เย็นขัน
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๘๒

เด็กชายปเตอร์ อินนะระ
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๘๓

เด็กหญิงพรประกาย เวียงคำ
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๘๔

เด็กหญิงพรหมลิขิต จุลเจือ
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๘๕
เด็กหญิงพราวประกาย

บุตรแสง
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๘๖

เด็กชายพัฒนวิทย์ รักษาพล
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๘๗

เด็กชายพัฒน์ธนชัย โกพล
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๘๘

เด็กหญิงพิมพ์ผกา มัชยา
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๘๙

เด็กชายภูวดล ศิริวงค์
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๙๐

เด็กชายวิศวกร ครวรรณ
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๙๑

เด็กชายสุชานนท์ แซ่ตัง

้

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๙๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ ราชชมภู
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๙๓

เด็กหญิงสุภาสินีย์ นินทรา
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๙๔

เด็กหญิงสุมินตรา ศิริวงค์
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๙๕

เด็กหญิงอภิชญา คำจันทร์

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๙๖

เด็กชายเชษฐา ธ.น.เฮือง
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๙๗

เด็กหญิงเมทินี ชาศรี
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๙๘

เด็กชายเอกนฤน วรชิน
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๑๙๙

เด็กชายณัฐวัฒน์ ธนะอุด
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๐๐

เด็กชายธีรพงษ์ สิทธิโชติ
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๐๑

เด็กชายปฎิภาณ มะนาต
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๐๒

เด็กหญิงวิภาดา บรรลือหาญ
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๐๓

เด็กหญิงสุพรรษา วิจิตรพงษ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๐๔

เด็กหญิงขวัญฤดี แสนรังค์
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๐๕

เด็กหญิงจิราพร มงคล

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๐๖

เด็กหญิงนภาภรณ์ จันทะนะ
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๐๗

เด็กหญิงพิมนภา ศิริวงค์

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๐๘

เด็กหญิงสุทธิณี โกพล
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๐๙
เด็กหญิงหรรษลักษณ์

ทรายอยู่วงศ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๑๐

เด็กหญิงชนันภรณ์ ไชยราช
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๑๑

เด็กชายชยางกูร ยศสุรีย์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๑๒

เด็กชายธีรเทพ แก้วดวงดี
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๑๓

เด็กหญิงประภาพร เรทนู
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๑๔

เด็กชายพลกฤต ต้นสวรรค์
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ วัดธาตุเรณู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๓๕ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๑๕

เด็กชายพิษณุ ทหาร
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๑๖

เด็กหญิงรัชนีกร อรรคศรีวร

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๑๗

เด็กหญิงสุจิณณา วิสาขะสิมพลี
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๑๘

เด็กหญิงหฤทัย ใจธรรม
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๑๙

เด็กหญิงอาริย์สา อรรคนิตย์
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๒๐

เด็กหญิงเมทินี บุญศรี
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๒๑

เด็กชายเสาร์เอก อินติยะ
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๒๒

เด็กหญิงกมลลักษณ์ สงบ
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๒๓

เด็กชายกฤษดา ไชยราช
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๒๔

เด็กหญิงกันยาลักษณ์ คนตรง
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๒๕

เด็กชายกิตติภณ เผือดผุด
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๒๖

เด็กหญิงกุลนิภา เชยจันทร์
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๒๗

เด็กหญิงขัตติยา ปดตะ
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๒๘

เด็กชายคณาธิป ยศทะราช
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๒๙

เด็กชายจารุเดช คำมี
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๓๐

เด็กหญิงชฎาพร สงวนพงษ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๓๑

เด็กหญิงฐิติมา ซาซุม
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๓๒

เด็กชายทวีโชค มองบุญ
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๓๓

เด็กชายธราดล อินทร์ห้างหว้า
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๓๔

เด็กหญิงธัญพร แก้วมณีชัย
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๓๕

เด็กหญิงพิชญาภา เพียเอีย
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๓๖

เด็กหญิงพุทธิดา สมภาร
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๓๗

เด็กหญิงอรรัมภา ดวนลี
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๓๘

เด็กหญิงอรไท แสนคำ
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๓๙

เด็กหญิงอัมมิกา อาจประจญ
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๔๐

เด็กหญิงอารยา พลเหียมหาญ

้

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๔๑

เด็กหญิงอุมากรณ์ สุนะเทพ
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๔๒

เด็กหญิงเยาวพา รัชโน
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๔๓

เด็กชายแทนคุณ ปอมลิขิตกุล
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๔๔

เด็กหญิงกนกกร ยะสะกะ
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๔๕

เด็กหญิงกนกพร ชิณจักร์
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๔๖

เด็กหญิงกนกอร เกิดเมืองเล็ก

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๔๗

เด็กหญิงกนิษฐนาฏ ขันแก้ว
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๔๘

เด็กหญิงกวินธิดา ศรีสำอางค์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๔๙

เด็กชายกษิดิเดช

์

พุทธจง
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๓๖ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๕๐

เด็กหญิงจิราพร บ้งชมโพธิ

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๕๑

เด็กหญิงจิราภัทร พรมนิล
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๕๒

เด็กหญิงชณิภาดา วิเชียร
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๕๓

เด็กหญิงชนญ์นิภา ปดตะ
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๕๔

เด็กหญิงชนากานต์ รัตนมงคล
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๕๕

เด็กหญิงชมพูนุท สุทธิจักร์
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๕๖

เด็กหญิงชลิตา สุภาษร
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๕๗

เด็กชายชัชวาล สวนเศรษฐ
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๕๘

เด็กหญิงชาลิสา ลุมวงค์
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๕๙

เด็กชายญาณวรุตม์ ธงยศ
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๖๐

เด็กหญิงญานภัทร บัวสาย
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๖๑

เด็กหญิงฐิติมา สิงห์คำ
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๖๒

เด็กหญิงณัฐวดี บุตรธรรม
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๖๓

เด็กชายทนาย อ่อนช้อย
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๖๔

เด็กชายทศพร เสนาช่วย

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๖๕

เด็กหญิงธัญพิชชา มุลสุรินทร์
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๖๖

เด็กหญิงธันยพร แขวงเมือง
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๖๗

เด็กชายธาราเทพ เจริญทัศน์
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๖๘

เด็กชายธีวสุ สุรพินิจ
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๖๙

เด็กชายนนทศักดิ

์

สุตตานนท์
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๗๐

เด็กชายนพฤทธิ

์

ทองคำชุม
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๗๑

เด็กชายนันทวัธ คำมุงคุณ
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๗๒

เด็กชายนิรวิทธ์ ขุนจันทร์ดี
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๗๓

เด็กหญิงบุษกร ยงยันต์
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๗๔

เด็กชายปฏิภาน ศรีวรมย์
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๗๕

เด็กหญิงปนัสยา โพธิน
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๗๖

เด็กหญิงปรารถนา หนูทอง
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๗๗

เด็กชายปยพงศ์ โพธิสาขา
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๗๘

เด็กหญิงพรรณวษา ไชยคีนี
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๗๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก โกพลรัตน์
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๘๐

เด็กหญิงภัทราพร จันทะวงษ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๘๑

เด็กชายภูธน พันธุ์ใจธรรม
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๘๒

เด็กหญิงภูฬญาภรณ์ ภูดินดาน

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๘๓

เด็กหญิงมนัสนัน บัวชุม
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๘๔

เด็กหญิงมีนัชชา ธรรมเม
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๓๗ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๘๕

เด็กชายยืนยง ศรีลำใต้
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๘๖

เด็กชายวณิชย์ สังฆมานนท์
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๘๗

เด็กชายวิสุทธิชาต โกพลรัตน์
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๘๘

เด็กหญิงศิรประภา บุญขวาง
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๘๙

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ขุนศรี
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๙๐

เด็กหญิงสุธิตา ไชยปญญา
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๙๑

เด็กหญิงสุรประภา บุญทา
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๙๒

เด็กชายสุรเกียรติ จันทะนิตย์
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๙๓

เด็กหญิงสุวนันท์ บัวสาย
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๙๔

เด็กหญิงอังศุธาดา จันไตร
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๙๕

เด็กหญิงอัญจิมา ครโสภา
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๙๖

เด็กชายอัษฎาวุธ ศรีสุธรรม
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๙๗

เด็กหญิงอาทิตยาพร ถานัน
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๙๘

เด็กหญิงอิสราภรณ์ บางศิริ
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๒๙๙

เด็กหญิงอุมากร ราชชมภู
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๐๐

เด็กหญิงเกวลิน สารทอง
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๐๑

เด็กหญิงเขมิกา สารทอง
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๐๒

เด็กชายเตชินท์ แสงฉาย

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๐๓

เด็กหญิงแพรวา เตโช
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๐๔

เด็กหญิงกัญญณัฐ ธงยศ
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๐๕

เด็กหญิงชมพูนุท โชตะวงค์
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๐๖

เด็กชายณัฐพงศ์ วงค์กระโซ่
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๐๗

เด็กหญิงณัฐวิภา ด้วงโต้ด
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๐๘

เด็กชายณัฐูภูมิ พันชะตะ
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๐๙

เด็กชายธีรภัทร์ มนตรี
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๑๐

เด็กชายนนทกร ศรีโยลา
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๑๑

เด็กหญิงพาณิณี ขุนละมอ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๑๒

เด็กชายภาคิน พลุวงค์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๑๓

เด็กชายวัชรากร คณานันท์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๑๔

เด็กหญิงวิมพ์วิกา บัวสาย
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๑๕

เด็กหญิงศิรประภา ชมพูนิมิตร
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๑๖

เด็กชายสรยุทธ สิงห์คะ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๑๗

เด็กหญิงสิรภัทร สมสวัสดิ

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๑๘

เด็กหญิงสุกัญญา นวลตา
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๑๙

เด็กชายสุริยา ศรีปดถา
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๓๘ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๒๐

เด็กชายอติชาติ ชัยปญญา
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๒๑

เด็กชายอิทธากร โพธิสาขา
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๒๒

เด็กชายเจตติภัทร เหลือมเภา

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๒๓

เด็กชายเจษฎาพร รินทะ
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๒๔

เด็กชายแก้วขวัญ หงษาวงษ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๒๕

เด็กหญิงโชติกา คณานันท์
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๒๖

เด็กชายชัยวัฒน์ สุทธิสน
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๒๗

นางสาวคันธารัตน์ แสนสุภา
๑/๑๐/๒๕๒๗

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๒๘

นางจงจิตร ศรียะไชย
๑๘/๖/๒๕๐๖

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๒๙

นางจำรูญ เจริญทัศน์
๑๓/๘/๒๕๐๗

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๓๐

นางฉอ้อน มณีปกรณ์ ๒/๙/๒๕๐๑ โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๓๑

นางชญาน์ทิพ ชนะเคน
๑๑/๑๒/๒๕๐๒

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๓๒

นางชไมพร แก้วมณีชัย
๒๗/๙/๒๕๐๖

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๓๓

นางณัฐริณี พลเล็ก ๑/๘/๒๕๐๘ โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๓๔

นางนภาภรณ์ ธงยศ ๑/๑๐/๒๕๐๒ โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๓๕

นางบุตรศรี พรหมจันทร์
๓๐/๑๐/๒๕๐๓

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๓๖

นายภูวินทร์ โพธิสาขา
๑๘/๕/๒๕๐๒

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๓๗

นางมนัสนันท์ แสนลังพัฒนะ
๒๑/๑/๒๕๐๕

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๓๘

นางวารินทร์ สิงห์คะ
๗/๑๑/๒๕๐๑

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๓๙

นางวิลาวัลย์ เจตินัย ๙/๖/๒๕๐๔ โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๔๐

นางวิไลวรรณ บางศิริ
๒๕/๑๐/๒๕๐๖

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๔๑

นางศิริเนตร บัวสาย ๑๐/๑/๒๕๐๗ โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๔๒

นางสุวิชา โพธิสาขา
๒๔/๗/๒๕๐๕

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๔๓

นางสาวเยาวลักษณ์ สุริยนต์
๒๘/๘/๒๕๒๘

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๔๔

นายเลิศชาย แก้วมณีชัย
๒๒/๖/๒๕๐๙

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๔๕

เด็กชายก้องสกุล เคนกิ
๒๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)

วัดราษฎร์สวัสดิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๔๖

เด็กชายจักริน ทนสาง

๑๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)
วัดราษฎร์สวัสดิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๔๗

เด็กหญิงทิฆัมพร ธ.น.โสม
๐๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)

วัดราษฎร์สวัสดิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๔๘

เด็กหญิงธนัญชนก พิมมา
๐๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)

วัดราษฎร์สวัสดิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๔๙

เด็กชายบารมี ลาดบาศรี
๑๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)

วัดราษฎร์สวัสดิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๕๐

เด็กหญิงปานทิพย์ ธนครุฑ
๐๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)

วัดราษฎร์สวัสดิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๕๑

เด็กชายภานุพงศ์ อุดมพร
๑๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)

วัดราษฎร์สวัสดิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๕๒

เด็กชายภูมินทร์ ธน.โสม

๒๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)
วัดราษฎร์สวัสดิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๕๓

เด็กชายวรกมล พะยุนา
๑๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)

วัดราษฎร์สวัสดิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๕๔

เด็กชายอภิชาต นาโควงค์
๑๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)

วัดราษฎร์สวัสดิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๓๙ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๕๕

เด็กหญิงเบญญาภา โยธาไพ
๑๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)

วัดราษฎร์สวัสดิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๕๖

เด็กชายกิตติเดช แสงชัย

๑๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)
วัดราษฎร์สวัสดิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๕๗

เด็กหญิงกุลกนก ปกการะโถ
๒๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)

วัดราษฎร์สวัสดิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๕๘

เด็กหญิงขวัญนภา จุลทอง
๓๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)

วัดราษฎร์สวัสดิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๕๙

เด็กชายธีรภัทธ์ วงค์ศรีชา
๐๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)

วัดราษฎร์สวัสดิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๖๐

เด็กหญิงนันทนา อินทรเขียว

๑๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)
วัดราษฎร์สวัสดิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๖๑

เด็กหญิงปราลิตา เทพชะนะ
๒๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)

วัดราษฎร์สวัสดิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๖๒

เด็กหญิงปวีณา ไชยต้นเทือก
๒๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)

วัดราษฎร์สวัสดิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๖๓

เด็กชายปารเมศ ขนุน
๐๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)

วัดราษฎร์สวัสดิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๖๔

เด็กหญิงพีรยา อินทะโคตร
๑๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)

วัดราษฎร์สวัสดิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๖๕

เด็กชายรัฐภูมิ ไกยสิทธิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)
วัดราษฎร์สวัสดิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๖๖

เด็กหญิงวริศรา โคพทา
๐๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)

วัดราษฎร์สวัสดิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๖๗

เด็กชายเสกสรร โคตรอาสา
๐๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)

วัดราษฎร์สวัสดิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๖๘

เด็กชายกิตติพร นครประเทศ
๐๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)

วัดราษฎร์สวัสดิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๖๙

เด็กหญิงจันทิมา ทนสาง
๒๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)

วัดราษฎร์สวัสดิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๗๐

เด็กหญิงจารวี อินทะโคตร
๒๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)

วัดราษฎร์สวัสดิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๗๑

เด็กหญิงชลิตา บัวชุม

๒๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)
วัดราษฎร์สวัสดิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๗๒

เด็กหญิงญาดา เชือแวงดี

้

๒๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)
วัดราษฎร์สวัสดิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๗๓

เด็กชายทิวากร สุขรี
๑๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)

วัดราษฎร์สวัสดิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๗๔

เด็กชายธีระเดช เพ็งเวลุน
๒๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)

วัดราษฎร์สวัสดิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๗๕

เด็กชายธีระเดช แสนโสภา
๓๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)

วัดราษฎร์สวัสดิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๗๖

เด็กหญิงปยะนันท์ มีบุญ
๒๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)

วัดราษฎร์สวัสดิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๗๗

เด็กหญิงฟาใส ธน.ทอง
๑๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)

วัดราษฎร์สวัสดิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๗๘

เด็กชายภีรวัชญ์ บุดดี
๒๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)

วัดราษฎร์สวัสดิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๗๙

เด็กหญิงสิตานัน สันสอน
๒๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)

วัดราษฎร์สวัสดิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๘๐

เด็กหญิงจิริยาพร สุขรี
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๘๑

เด็กชายชนะชัย ไชยเพ็ชร
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๘๒

เด็กชายชินมัย บัวชุม
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๘๓

เด็กหญิงณิชกมล ใต้กรแก้ว
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๘๔

เด็กชายทรัพโยดม คมขำ
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๘๕

เด็กชายทวีทรัพย์ บัวชุม
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๘๖

เด็กชายปณณวิชญ์ ธน.กุล
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๘๗

เด็กหญิงพิมพ์พิกา ต้นสวรรค์
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๘๘

เด็กชายภูมิพิพัฒน์ บัวชุม
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๘๙

เด็กหญิงวรรณษา คำวัน
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๔๐ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๙๐

เด็กชายวัชรพงษ์ คำไพ
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๙๑

เด็กชายศิขริน สุขรี
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๙๒

เด็กชายสิรภพ วงษ์ตาทำ
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๙๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พลายงาม
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๙๔

เด็กชายไชยวัฒน์ จันทร์สองดวง
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๙๕

เด็กชายชงฆฎิษด์ แก้วหาวงค์
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๙๖

เด็กชายนนทกร บัวชุม
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๙๗

เด็กชายนวพล พรมจันทร์
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๙๘

เด็กหญิงศวรรยา ศรีวิทักษ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๓๙๙

เด็กชายเกียรติกล้า มิตยะโค
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๐๐

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

อินทรดี
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๐๑

เด็กหญิงกมลรัตน์ สุขรี
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๐๒

เด็กชายนครินทร์ ธ.น.มุล
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๐๓

เด็กชายปกรณ์ พรชัย
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๐๔

เด็กชายปาณชัย มีพรม
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๐๕

เด็กชายภานุรุต อินทร์ติยะ
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๐๖

เด็กหญิงวิญดา ขุนแก้ว
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๐๗

เด็กชายเอืออังกูร

้

ชาเสน
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๐๘

เด็กหญิงกัญจนา วงค์แก้ว
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๐๙

เด็กหญิงธารทิพย์ ศรีสุธรรม
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๑๐

เด็กชายนฤบดินทร์ หงษ์ชัย
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๑๑

เด็กชายมนุเชษฐ์ พะปะเสน
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๑๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แก้วมาลา
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๑๓

เด็กหญิงเนตรชนก บุตระ
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๑๔

เด็กหญิงจิรวรรณ เชือตาเคน

้

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๑๕

เด็กหญิงทิพวรรณ วรคันทักษ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๑๖

เด็กหญิงรักใจ สายอะภัย
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๑๗

เด็กชายสุรชัย หาญเสนา
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๑๘

เด็กชายอภิวัฒน์ พูทอง
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๑๙

เด็กหญิงเนตรนภา โกพลรัตน์
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๒๐

เด็กชายณรงศักดิ

์

บัวชุม
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๒๑

เด็กชายณัฏฐพล ศรีสุธรรม
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๒๒

เด็กหญิงณัฐณิชา สุขรี
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๒๓

เด็กชายธัชนนท์ วงษ์กุล
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๒๔

เด็กหญิงพิกุลทิพย์ สุนันต๊ะ
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๔๑ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๒๕

เด็กชายรัชพล บัวชุม
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๒๖

เด็กชายวุฒินันท์ ธนดี
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๒๗

เด็กชายอนุพันธ์ เมคัน
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๒๘

เด็กชายฆนากร ชัยหา
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๒๙

เด็กชายธีระเดช ทินโน
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๓๐

เด็กหญิงปาลิตา อินทร์ติยะ
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๓๑

เด็กหญิงปุณยาพร นวลตา
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๓๒

เด็กชายลัทธพล ศรศรี
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๓๓

เด็กชายวิทวัส ทองขาว
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๓๔

เด็กหญิงศรากาญจน์ แผ่นสิงห์
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๓๕

เด็กหญิงกมลมาตย์ อุ่นลุม
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๓๖

เด็กหญิงสิริกัญญา อ่อนระฮุง
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๓๗

เด็กหญิงกนกพันธุ์ ใจสนิท
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาบัว วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๓๘

เด็กชายนัธสิทธิ

์

จิตมาตย์
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาบัว วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๓๙

เด็กชายปุญณวัฒน์ จิตมาตย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาบัว วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๔๐

เด็กหญิงพัชริญา จิตมาตย์
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาบัว วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๔๑

เด็กหญิงภัทรธิดา อินติยะ
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาบัว วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๔๒

เด็กชายภานุพงศ์ คำพิลา
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาบัว วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๔๓

เด็กชายวงศธร ทองออน
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาบัว วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๔๔

เด็กหญิงวนิดา จิตมาตย์
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาบัว วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๔๕

เด็กหญิงอริยา ธงยศ
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาบัว วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๔๖

เด็กชายอุธรณ์ จิตมาตย์
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาบัว วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๔๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

จิตมาตย์
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาบัว วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๔๘

เด็กหญิงกัญญาพัชร นามพลแสน
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาบัว วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๔๙

เด็กชายจีระวัฒน์ นาลาด
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาบัว วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๕๐

เด็กหญิงชลนิภา ขรรศร
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาบัว วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๕๑

เด็กหญิงณัฐชา คัทจันทร์
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาบัว วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๕๒

เด็กชายณัฐวัฒน์ จิตมาตย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาบัว วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๕๓

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

วรคันทักษ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาบัว วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๕๔

เด็กหญิงธัญชนก จิตมาตย์
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาบัว วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๕๕

เด็กหญิงธัญญาภรณ์ พิลารัตน์
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาบัว วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๕๖

เด็กชายภานุวัฒน์ หงษ์นารี
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาบัว วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๕๗

เด็กชายรพีภัทร ธนนา
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาบัว วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๕๘

เด็กชายวุฒิชัย ราชสินธุ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาบัว วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๕๙

เด็กชายศตวรรษ ชัยวงษ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาบัว วัดสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๔๒ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๖๐

เด็กหญิงอริสรา หล่อแท้
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาบัว วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๖๑

เด็กหญิงอารีรัตน์ มณีพงศ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาบัว วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๖๒

เด็กชายกฤษฎา ราชสินธุ์
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาบัว วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๖๓

เด็กชายกิตติรัตน์ จิตมาตย์
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาบัว วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๖๔

เด็กชายจิตริน ราชสินธ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาบัว วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๖๕

เด็กชายชนากร หาราช
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาบัว วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๖๖

เด็กหญิงชใบแพร ทองอ่อน
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาบัว วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๖๗

เด็กชายธณธรณ์ จิตมาตย์
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาบัว วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๖๘

เด็กชายปณวัตร พลโลก
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาบัว วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๖๙

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส จิตมาตย์
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาบัว วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๗๐

เด็กหญิงวิภาวี จิตมาตย์
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาบัว วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๗๑

เด็กชายศราวุธ บัวชุม
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาบัว วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๗๒

เด็กชายศักดิศรณ์ จิตมาตย์
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาบัว วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๗๓

เด็กชายศุรชัย เคนโสม
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาบัว วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๗๔

เด็กชายสรศักดิ

์

นามวุฒิ
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาบัว วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๗๕

เด็กหญิงอาริยา จิตมาตย์
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาบัว วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๗๖

เด็กชายธนกร ดวนทรัพย์
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแซง วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๗๗

เด็กหญิงศศิวิมล บุตรธารา
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแซง วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๗๘

เด็กหญิงสุธิตา วรคันทักษ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแซง วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๗๙

เด็กชายจเร มุลสุรินทร์
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแซง วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๘๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ปะตาตะโก
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแซง วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๘๑

เด็กชายธรเณศ บัวสาย
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแซง วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๘๒

เด็กหญิงพัชรินทร์ ชำนาญเวช
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแซง วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๘๓

เด็กหญิงรมิตา มุลสุรินทร์
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแซง วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๘๔

เด็กชายไกรวิชญ์ สีสุธรรม
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแซง วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๘๕

เด็กหญิงกนกทิพย์ วรคันทักษ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแซง วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๘๖

เด็กหญิงจินตนา คำบุตร
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแซง วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๘๗

เด็กชายณัฐวุฒิ พลเขตร
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแซง วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๘๘

เด็กหญิงณีรนุช บัวสาย

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแซง วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๘๙

เด็กชายดนุพล สมบูรณ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแซง วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๙๐

เด็กชายดนุสรณ์ สมบูรณ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแซง วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๙๑

เด็กหญิงบุษกร วรคันทักษ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแซง วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๙๒

เด็กชายประสิทธิ

์

พันโนฤทธิ

์

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแซง วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๙๓

เด็กหญิงปาริชาติ ครโสภา
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแซง วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๙๔

เด็กชายสิทธิโชค บัวสาย
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแซง วัดสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๔๓ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๙๕

เด็กหญิงสิวารักษ์ บุญขวาง
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแซง วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๙๖

เด็กหญิงแก้วตา นวลตา
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแซง วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๙๗

เด็กหญิงกชพร ธ.น.ตือ

้

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๙๘

เด็กหญิงกมลชนก ดันงา
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๔๙๙

เด็กชายกิตติภพ ปะนาโก
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๐๐

เด็กหญิงขวัญดารา สุทนู
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๐๑

เด็กหญิงขวัญติญา สุทนู
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๐๒

เด็กหญิงจิตราภา สุทธิเภท
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๐๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ ไชยภักดี
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๐๔

เด็กหญิงฉัตรตรียา ละมุนมอญ

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๐๕

เด็กชายฉัตรเพชร แผ่นบุตร
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๐๖

เด็กหญิงชฎาธาร ไชยมาตย์
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๐๗

เด็กหญิงชนัญชิดา บูรรุ่งโรจน์
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๐๘

เด็กหญิงชลลัดดา ธงยศ

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๐๙

เด็กหญิงญาราภรณ์ จันสีมะนี
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๑๐

เด็กหญิงณัฐฌานันท์ พลโลก
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๑๑

เด็กหญิงณัฐณิชา อยู่สบาย
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๑๒

เด็กหญิงณัฐนันท์ จันทร์วงค์
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๑๓

เด็กหญิงดลญา ชัยนาม
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๑๔

เด็กหญิงธนัญญา อุดมกัน
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๑๕

เด็กหญิงธิมาพร นาคพงษ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๑๖

เด็กหญิงนฏภรณ์ รัตนมาลี
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๑๗

เด็กหญิงนัทธมน ปญญารมย์
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๑๘

เด็กหญิงนันทกานต์ สิงห์ศิลป
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๑๙

เด็กหญิงประภาศิริ จันทร์ไตร
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๒๐

เด็กหญิงพัชรนันท์ แท่งทองหลาง
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๒๑

เด็กหญิงวริศรา ทุลาวัน
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๒๒

เด็กชายวศิน สิงหวงค์
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๒๓

เด็กหญิงวิญาดา พลกล้า
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๒๔

เด็กชายศิริศักดิ

์

ภาคสนาม

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๒๕

เด็กหญิงศิโรรัตน์ เอกสวรรค์
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๒๖

เด็กชายศุภวิชญ์ จันทนะ
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๒๗

เด็กหญิงสุธาทิพย์ ธรรมเม
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๒๘

เด็กหญิงอนัญญา คำพิลา
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๒๙

เด็กหญิงอภิชญา อุดมเลิศปรีชา
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล วัดสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๔๔ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๓๐

เด็กหญิงอัจฉริยาพร นามพลแสน
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๓๑

เด็กหญิงเกศกมล งอกวงศ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๓๒

เด็กชายเอกรักษ์ บางศิริ
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๓๓

เด็กชายไม้เมือง อินทวัน

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๓๔

เด็กหญิงชนัญชิดา ธ.น.แพน

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนลาดสว่างวิทยา วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๓๕

เด็กชายธนรัตน์ ปากวิเศษ
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนลาดสว่างวิทยา วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๓๖

เด็กหญิงลักษิกา บัวชุม
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนลาดสว่างวิทยา วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๓๗

เด็กชายวีรภัทร บัวชุม
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนลาดสว่างวิทยา วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๓๘

เด็กชายยูโล เวินซิว
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดสว่างวิทยา วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๓๙

เด็กหญิงอารียา อ่อนทา
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดสว่างวิทยา วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๔๐

เด็กหญิงกชกร คำเปอม
๑๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๔๑

เด็กหญิงกนกพิชญ์ นำดอกไม้
๑๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๔๒

เด็กหญิงกนกศิริ ธาตุทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๔๓

เด็กชายกอนรินทร์ รัตนะ
๐๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๔๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศิริพรม
๐๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๔๕

เด็กหญิงกัญญานุช ศิริพรม
๐๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๔๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศิริวงศ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๔๗

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ไทรทอง
๐๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๔๘

เด็กชายกิตติทัตถ์ มหาวงศ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๔๙

เด็กชายกิตติภพ เภตรา
๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๕๐

เด็กชายกิติภัทร วงศ์พบุตร

๒๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๕๑

เด็กหญิงขวัญข้าว บุญยบุตร
๑๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๕๒

เด็กชายคณาธิป บุญเจิม
๑๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๕๓

เด็กชายคมสัน บุญเทียม
๐๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๕๔

เด็กชายจตุรภุช ฤทธิรงค์
๑๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๕๕

เด็กหญิงจารีนา นิที
๑๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๕๖

เด็กหญิงจินดาหรา ปากดี
๒๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๕๗

เด็กหญิงจิรัชญา อินทรินทร์
๑๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๕๘

เด็กชายจิรายุทธ สมกอง
๑๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๕๙

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ศรีวังไสย์
๐๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๖๐

เด็กชายชนาธิป หัตระสา
๒๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๖๑

เด็กหญิงชลธารณ์ ปทม์สุวรรณ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๖๒

เด็กชายชัยพิพัฒน์ โพธิสุ

์

๒๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๖๓

เด็กชายชาญชัย ติสจันทร์
๑๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๖๔

เด็กชายชายแดน เสนเพ็ง
๒๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๔๕ / ๓๗๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๖๕

เด็กหญิงชุติมาภรณ์ สิงห์ที
๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๖๖

เด็กหญิงฐิติมา สุธรรม
๑๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๖๗

เด็กหญิงฐิติรัตน์ โพธิศรี

์

๐๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๖๘

เด็กหญิงฑิตยา บุญชาลี
๑๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๖๙

เด็กชายณฐกร เหลาประเสริฐ
๑๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๗๐

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ผากงคำ
๒๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๗๑

เด็กหญิงณรรฐธิดา เพ็งลุน
๒๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๗๒

เด็กหญิงณรรฐภรณ์ เพ็งลุน
๒๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๗๓

เด็กหญิงณัชชนันท์ กิงจำปา

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๗๔

เด็กหญิงณัฎฐณิชา บุญรอด

๑๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๗๕

เด็กชายณัฏฐนันท์ หินสองกอง
๒๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๗๖

เด็กชายณัฐชนนท์ ไกยสีห์
๒๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๗๗

เด็กหญิงณัฐณิชา ประวุฒิ
๑๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๗๘

เด็กชายณัฐพงศ์ ทากิระ
๒๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๗๙

เด็กชายณัฐพนธ์ ทีสุกะ
๒๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๘๐

เด็กหญิงณัฐวดี ปนแก้ว
๐๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๘๑

เด็กหญิงณัฐวดี อุปศรี
๒๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๘๒

เด็กชายณัฐวุฒิ กวนฮางฮอง
๑๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๘๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ปตพรม
๒๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๘๔

เด็กหญิงทักษพร มหาไธสง
๒๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๘๕

เด็กชายทัพตะวัน จังตระกูล
๐๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๘๖

เด็กหญิงทิวาพร อุ่นดวง
๒๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๘๗

เด็กชายทีปกร ปยวัฒน์รุ่งโรจน์
๒๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๘๘

เด็กชายทีปกร วงษ์ถาวร
๐๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๘๙

เด็กหญิงธธัญญา โยลัย
๒๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๙๐

เด็กชายธนกฤต ดายังหยุด
๑๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๙๑

เด็กชายธนกฤต สุวรรณเพ็ชร
๐๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๙๒

เด็กชายธนวิชญ์ ภูวดลไพศาล
๐๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๙๓

เด็กชายธนารักษ์ อุ่นกลม

๑๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๙๔

เด็กชายธนโชติ กับปนะ
๐๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๙๕

เด็กชายธราเทพ เกษมสินธุ์
๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๙๖

เด็กหญิงธัญลักษณ์ สุวรรณ์
๐๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๙๗

เด็กหญิงธัญวรัตม์ กองคำ
๑๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๙๘

เด็กชายธันยา ต้นกันยา
๐๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๕๙๙

เด็กชายธีรภัทร ชมภูนุช
๐๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๐๐

เด็กชายนนท์ปวิช ทรงคาศรี
๐๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๐๑

เด็กชายนพวิชญ์ แก่นจันทร์
๒๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๐๒

เด็กชายนพวินท์ แก่นจันทร์
๒๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๐๓

เด็กชายนภัทร อัคราช
๐๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๐๔

เด็กหญิงนัทธนันท์ ศรีลาศักดิ

์

๐๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๐๕

เด็กชายนัทธพงศ์ สามหาดไทย
๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๐๖

เด็กหญิงนัทธ์หทัย สรรคชา
๑๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๐๗

เด็กหญิงนิชธาวัลย์ โงนศรีษะ
๓๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๐๘

เด็กหญิงบูรณิมา
พรพุทธคุณรักษา

๑๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๐๙

เด็กชายปฎิพล ประเสริฐสังข์
๐๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๑๐

เด็กหญิงปนัดดา ลาดงเมย
๒๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๑๑

เด็กหญิงปนัดดา แสนคำภา
๑๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๑๒

เด็กหญิงปนัสยา ขนันแข็ง

๒๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๑๓

เด็กชายปรัชญา อุดานนท์
๒๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๑๔

เด็กชายปรินวัฒน์ ตีเฟอย
๐๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๑๕

เด็กชายปรเมศ อินทริง
๑๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๑๖

เด็กหญิงปณณพร โพธิคำภก

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๑๗

เด็กชายปตติธาดา ฝายทะแสง
๐๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๑๘

เด็กหญิงปาริชาติ ปากดี

๒๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๑๙

เด็กหญิงปาริชาติ เจริญไชย

๒๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๒๐

เด็กชายปยะภัทร์ ผาอิดดี
๒๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๒๑

เด็กชายปยะภูมิ รักษ์ชุมชน
๒๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๒๒

เด็กชายปยะเวช ดงภูธร
๑๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๒๓

เด็กหญิงปยาภรณ์ จันทร์ฟาเลือม

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๒๔

เด็กหญิงปนกมล สายวิลัย
๒๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๒๕

เด็กชายพชร ชารีโคตร
๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๒๖

เด็กหญิงพรพรรณ ตะระชู
๐๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๒๗

เด็กหญิงพรพิมล กุลวงศ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๒๘

เด็กหญิงพรรณพัสสา บานมีทะ
๒๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๒๙

เด็กหญิงพรรณวษา ปองทอง
๐๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๓๐

เด็กชายพลสรันทร์ วงค์จันทร์
๐๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๓๑

เด็กหญิงพลอยมุก ศรีภาชน์
๐๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๓๒

เด็กชายพศวีร์ น้อยแสงศรี
๓๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๓๓

เด็กหญิงพักตร์วิมล ธงยศ

๑๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๓๔

เด็กหญิงพัชรธร มหาวงศ์
๓๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๔๗ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๓๕

เด็กหญิงพัชรพร บุญมาก

๑๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๓๖

เด็กหญิงพัณณิตา มารศิริ
๒๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๓๗

เด็กชายพัทธดนย์ ศิริวงศ์
๐๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๓๘

เด็กชายพิพัฒน์ ไชยมัชฌิม
๑๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๓๙

เด็กชายพีรวัส โคตะคาม
๒๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๔๐

เด็กชายพีรวิชญ์ สมรฤทธิ

์

๒๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๔๑

เด็กชายพีระพงษ์ ผลาวงค์
๐๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๔๒

เด็กชายภรัณยู รังศรี
๑๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๔๓

เด็กหญิงภัทราภรณ์ นันสีบุตร
๑๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๔๔

เด็กหญิงภัทราวดี จุติยะ
๑๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๔๕

เด็กชายภานุวัฒน์ พลสมัคร
๑๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๔๖

เด็กชายภูรินทร์ คะลีล้วน
๒๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๔๗

เด็กหญิงมาลี ซม
๒๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๔๘

เด็กชายยุทธพงษ์ พิเดช

๑๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๔๙

เด็กชายรณกฤต มณีนพ
๑๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๕๐

เด็กหญิงรดาพร กิจประชุม
๑๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๕๑

เด็กชายรพีภัทร วรธงชัย
๒๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๕๒

เด็กหญิงรสิตา มหาวงศ์
๑๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๕๓

เด็กหญิงรัชระวี มะสุใส
๒๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๕๔

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ หอมแพน
๒๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๕๕

เด็กชายวรภัทร สอนซ้าย
๑๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๕๖

เด็กหญิงวรรณพร สันติ
๐๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๕๗

เด็กหญิงวรฤทัย นวนฝาย
๐๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๕๘

เด็กชายวัชรพงศ์ สมรฤทธิ

์

๒๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๕๙

เด็กหญิงวิชญาพร จินดาศรี
๑๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๖๐

เด็กหญิงวิภาพันธ์ พงสุภา
๑๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๖๑

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ คะดุน
๐๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๖๒

เด็กชายวุฒิพงศ์ ทาริยา
๑๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๖๓

เด็กชายศตายุ คอนสิงห์
๒๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๖๔

เด็กหญิงศรันย์พร โมยะ
๐๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๖๕

เด็กชายศรายุทธ์ ไชยกา
๒๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๖๖

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ผิวหูม

๒๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๖๗

เด็กชายศาสตราวุธ โสภานำ
๑๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๖๘

เด็กหญิงศิรภัสสร โมยะ
๐๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๖๙

เด็กชายศิรวิทย์ จันทะเสน
๑๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๔๘ / ๓๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๗๐

เด็กชายศิระยุทธ มัยวงค์
๑๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๗๑

เด็กหญิงศิรัญญา คัณทักษ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๗๒

เด็กชายศิริ บุพศิริ
๑๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๗๓

เด็กหญิงศิริณภา ชีวะสาโร
๑๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๗๔
เด็กหญิงศิริโสภาพรรณ

ยะมา

๑๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๗๕

เด็กชายศุภฤกษ์ ใจอ่อน
๐๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๗๖

เด็กหญิงศุภัทษร อุระ
๐๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๗๗

เด็กชายสยาม พีพิมาย

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๗๘

เด็กชายสหรัฐ อุ่นกลม
๒๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๗๙

เด็กชายสันติภาพ เสนพันธ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๘๐

เด็กชายสิทธิพงษ์ นพพิบูลย์
๑๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๘๑

เด็กชายสิทธิภัทร แก้วปลา
๒๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๘๒

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ฝายทะแสง
๐๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๘๓

เด็กชายสิรวิชญ์ ภูอากาศ
๓๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๘๔

เด็กชายสิริราชย์ ทาแว่น
๑๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๘๕

เด็กหญิงสุกัญญา สิงห์งอย
๐๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๘๖

เด็กหญิงสุชลัดดา หาทำ
๑๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๘๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ ลาวิลาศ
๐๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๘๘

เด็กหญิงสุพรรณิษา หาดสูง
๐๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๘๙

เด็กชายสุภคม อินทลิง

๑๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๙๐
เด็กหญิงสุวรรณลักษณ์

โคทังคะ
๑๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๙๑

เด็กหญิงสโรชา คำใบ

๑๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๙๒

เด็กหญิงอชิรญา จำปาซ้อน
๒๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๙๓

เด็กชายอธิพงษ์ คะดุน
๒๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๙๔

เด็กหญิงอนันตญา หลวงโป
๐๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๙๕

เด็กชายอภิวิทย์ อนนตชัย
๓๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๙๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ประทุมวงษ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๙๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

รักกสิวิทย์
๑๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๙๘

เด็กหญิงอมรรัตน์ สาธร
๐๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๖๙๙

เด็กหญิงอมลวัทน์ ปตะพรม
๑๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๐๐

เด็กหญิงอรพิมล เพ็งคำ
๐๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๐๑

เด็กชายอัมรินทร์ โยทะอาง
๒๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๐๒

เด็กชายอัษฎายุธ บุพศิริ
๒๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๐๓

เด็กหญิงอาภัสรา เรืองพรม
๓๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๐๔

เด็กหญิงอาภาภัทร คำใหญ่
๐๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๔๙ / ๓๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๐๕

เด็กชายอิทธิพล บัวทอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๐๖

เด็กหญิงอุมากร วงษา
๒๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๐๗

เด็กหญิงอโรชา นันสีบุตร
๒๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๐๘

เด็กชายเกษมพัฒน์ แวงดีสอน
๐๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๐๙

เด็กชายเนติ นามเสาร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๑๐

เด็กชายเพชรรัตน์ ศิริวงศ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๑๑

เด็กชายเมธัส คะบุตร
๐๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๑๒

เด็กหญิงเมธินี อุดมลาภ
๑๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๑๓

เด็กชายเศรษฐี ตันดง
๒๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๑๔

เด็กหญิงเอวิตรา ดอลี
๐๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๑๕

เด็กหญิงแพรวลดา เอกพันธ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๑๖

เด็กหญิงไอรดา จอหอ
๐๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๑๗

เด็กหญิงกนกวรรณ นันสีบุตร
๒๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๑๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุขรินทร์
๑๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๑๙

เด็กชายจิรายุท โคทังคะ
๑๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๒๐

เด็กหญิงธวัลรัตน์ ถาแก้ว
๐๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๒๑

เด็กหญิงนภัสสร อุ่นกลม
๒๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๒๒

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

ประสมรส

๑๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๒๓

เด็กชายพีรพัฒน์ พรมจันทา
๐๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๒๔

เด็กชายภรัณยู ปลาตี
๐๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๒๕

เด็กหญิงภัทรสุดา มัยวงศ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๒๖

เด็กหญิงวริศรา แก้วปลา
๑๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๒๗

เด็กชายศุลิ โพธิพา
๒๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๒๘

เด็กหญิงสกุลรัตน์ ประทุมรัตน์
๒๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๒๙

เด็กหญิงสุพิชณาย์ สุขนิจ
๒๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๓๐

เด็กชายอธิชัย มากเหลา
๑๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๓๑

เด็กชายเจษฎา บุญเรืองศรี
๒๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๓๒

เด็กชายกฤษกร
บัณฑิตนวศาสตร์

๓๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๓๓

เด็กชายกิตติพงษ์ โมยะ
๑๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๓๔

เด็กชายจักรกริช วรรณวงค์
๑๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๓๕

เด็กชายชยุตม์ คำมีอ่อน
๒๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๓๖

เด็กชายธนธัช สมจันทร์
๐๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๓๗

เด็กหญิงธัญวรัตม์ ซือตรง

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๓๘

เด็กหญิงธิติสุดา ปองทอง
๒๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๓๙

เด็กหญิงปภาวี โรจน์กิจ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๕๐ / ๓๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๔๐

เด็กชายปณณวิชญ์ ปตาละเต
๑๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๔๑

เด็กชายผงจาหริง สมรภูมิธรรม
๒๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๔๒

เด็กชายพงศนาถ เกษมสินธุ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๔๓

เด็กหญิงพิชญานิน มหาวงค์
๒๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๔๔

เด็กชายภาณุพงศ์ ไชยกา
๑๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๔๕

เด็กหญิงรพีพรรณ สังข์สุวรรณ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๔๖

เด็กชายระพีพัฒน์ จันทะเส
๑๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๔๗

เด็กหญิงวรัญญา สิงห์คำปอง
๐๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๔๘

เด็กหญิงศรัญญา ศิริวงศ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๔๙

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

อุ่นกลม
๑๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๕๐

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

โพนศิลา
๐๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๕๑

เด็กหญิงกฤษณา ทองสุทธิ

์

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปฏิรูป วัดบ้านปฏิรูป  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๕๒

เด็กหญิงจิราพร จันทร
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปฏิรูป วัดบ้านปฏิรูป  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๕๓

เด็กหญิงจีรนันท์ มิงขวัญ

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปฏิรูป วัดบ้านปฏิรูป  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๕๔

เด็กหญิงชุติมน รังษี
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปฏิรูป วัดบ้านปฏิรูป  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๕๕

เด็กหญิงชุติมา เวียงสมร
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปฏิรูป วัดบ้านปฏิรูป  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๕๖

เด็กชายปริญญา บัวลา
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปฏิรูป วัดบ้านปฏิรูป  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๕๗

เด็กหญิงรุ่งฤดี อุผำ
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปฏิรูป วัดบ้านปฏิรูป  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๕๘

เด็กหญิงสิริยากร คำแพง
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปฏิรูป วัดบ้านปฏิรูป  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๕๙

เด็กหญิงเอมอร รักดี
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปฏิรูป วัดบ้านปฏิรูป  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๖๐

เด็กหญิงณิชกมล สายเนตร
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปฏิรูป วัดบ้านปฏิรูป  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๖๑

เด็กหญิงณิภาวรรณ ตังใจ

้

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปฏิรูป วัดบ้านปฏิรูป  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๖๒

เด็กหญิงทิพานัน เอประสิทธิ

์

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปฏิรูป วัดบ้านปฏิรูป  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๖๓

เด็กชายธนกร จุติยะ
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปฏิรูป วัดบ้านปฏิรูป  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๖๔

เด็กชายนพกฤษฏิ

์

เมธาธนสินศักดิ

์

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปฏิรูป วัดบ้านปฏิรูป  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๖๕

เด็กหญิงประกายดาว ท้าวอานนท์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปฏิรูป วัดบ้านปฏิรูป  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๖๖

เด็กหญิงรุริญา ศรีอรัญ
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปฏิรูป วัดบ้านปฏิรูป  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๖๗

เด็กชายสหรัฐ เกษเกษร
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปฏิรูป วัดบ้านปฏิรูป  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๖๘

เด็กชายอนุสรณ์ คัณทะชัย

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปฏิรูป วัดบ้านปฏิรูป  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๖๙

เด็กหญิงอรอุมา มิงชัย

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปฏิรูป วัดบ้านปฏิรูป  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๗๐

เด็กชายกรวิชญ์ ผาอิดดี
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปฏิรูป วัดบ้านปฏิรูป  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๗๑

เด็กชายจิรชัย วงษ์แสงน้อย
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปฏิรูป วัดบ้านปฏิรูป  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๗๒

เด็กชายชุมพร รักดี
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปฏิรูป วัดบ้านปฏิรูป  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๗๓

เด็กชายธนกร กุรุพิลวคุปต์
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปฏิรูป วัดบ้านปฏิรูป  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๗๔

เด็กชายปรีชาพล เนียมกุลชร
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปฏิรูป วัดบ้านปฏิรูป  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๕๑ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๗๕

เด็กชายพงศกร แก้วคำแสน
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปฏิรูป วัดบ้านปฏิรูป  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๗๖

เด็กชายพันนา เข็มเพชร

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปฏิรูป วัดบ้านปฏิรูป  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๗๗

เด็กหญิงพิชยา เครือศรี
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปฏิรูป วัดบ้านปฏิรูป  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๗๘

เด็กหญิงภนิตา สีงาม
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปฏิรูป วัดบ้านปฏิรูป  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๗๙

เด็กชายรัฐพล เบ็ญมาตย์
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปฏิรูป วัดบ้านปฏิรูป  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๘๐

เด็กชายวีระชัย สิงห์โคตร
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปฏิรูป วัดบ้านปฏิรูป  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๘๑

เด็กชายสิทธิกร สิทธิเดช
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปฏิรูป วัดบ้านปฏิรูป  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๘๒

เด็กหญิงสุปรียา ธูปมงคล
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปฏิรูป วัดบ้านปฏิรูป  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๘๓

เด็กชายเพชรอรุณ ทับอาษา
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปฏิรูป วัดบ้านปฏิรูป  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๘๔

เด็กหญิงเมษา ศรีศักดินอก

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปฏิรูป วัดบ้านปฏิรูป  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๘๕

เด็กหญิงแสงระวี ถาวงศ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปฏิรูป วัดบ้านปฏิรูป  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๘๖

เด็กชายกิตติพล ปองทอง
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำสว่าง วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๘๗

เด็กหญิงนภัสสร ดีนอก
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำสว่าง วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๘๘

เด็กชายรัฐภูมิ แก้วปลา
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำสว่าง วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๘๙

เด็กชายวัทธิกร มากอง
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำสว่าง วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๙๐

เด็กหญิงศศิประภา สุวรรณจันทร์
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำสว่าง วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๙๑

เด็กชายศิรศักดิ

์

ไชยพรม
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำสว่าง วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๙๒

เด็กหญิงเพลงพิณ มัยวงค์
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำสว่าง วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๙๓

เด็กหญิงกนกวรรณ สีเมือง
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๙๔

เด็กชายกันต์ธีร์ ทุมทัดทราย
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๙๕

เด็กชายคฑาวุธ พินทอง
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๙๖

เด็กหญิงจิราภรณ์ ดังสีสัตย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๙๗

เด็กหญิงณิชาภัทร มีมา
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๙๘

เด็กหญิงบัณฑุวรรณ ดาดง
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๗๙๙

เด็กหญิงประภัสสร ทองสี
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๐๐

เด็กหญิงปริตา ดังสีสัตย์
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๐๑

เด็กหญิงปาลิดา อ้วนมังเม็ง
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๐๒

เด็กหญิงภัคจิรา คะโมฤทธิ

์

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๐๓

เด็กชายภัทดล ดอนเกิด
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๐๔

เด็กชายวัฒนา อุปพงษ์
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๐๕

เด็กชายวิรุช ด่างเกษี
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๐๖

เด็กหญิงวิลัยวรรณ ดังสีสัตย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๐๗

เด็กชายสายชล วรพิมพ์รัตน์
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๐๘

เด็กชายอนุชิต ต้นถาแก้ว
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๐๙

เด็กหญิงอรุณี หมอกมีชัย
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๕๒ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๑๐

เด็กชายรัตนชัย นาซิน

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๑๑

เด็กชายกิตติพัฒน์ ไชยเทพ
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๑๒

เด็กชายธนพจ สีเมือง
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๑๓

เด็กชายนัฐพล ดังสีสัตย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๑๔

เด็กชายพัทธพล โสภา
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๑๕

เด็กหญิงภัทรสุดา หมอกมีชัย
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๑๖

เด็กชายภาณุวัฒน์ ต้อยสิมมา
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๑๗

เด็กหญิงวรรณิสา ขันธ์สอน
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๑๘

เด็กชายเขมนันท์ ตะไลชัง

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๑๙

เด็กชายจักรพงษ์ โสภา
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๒๐

เด็กชายชินกร สินสุพรรณ
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๒๑

เด็กชายพงศ์ภัค ปองทอง
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๒๒

เด็กชายวรภพ เรือนนา

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๒๓

เด็กชายวรวุฒิ เหล็กดีเศษ
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๒๔

เด็กชายวิธวินท์ เรือนนา
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๒๕

เด็กหญิงสาธิตา ยุคลวัฒนานนท์
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๒๖

เด็กชายอรรคเดช ดีดวงพันธ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๒๗

เด็กหญิงเครือวัลย์ เนียมจีน
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๒๘

เด็กชายจิราพัชร สิงห์งอย
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๒๙

เด็กหญิงช่อผกา พงษ์ขันธ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๓๐

เด็กชายนวพล น้อยนู
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๓๑

เด็กชายนันทวุฒิ อุสาพรหม
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๓๒

เด็กหญิงปรียาภัทร โคตะบิน
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๓๓

เด็กหญิงปยาพัชร สิงห์งอย
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๓๔

เด็กชายภัทรเวช เรือนนา
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๓๕

เด็กชายรวีภัทร อัวนา

้

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๓๖

เด็กชายรัตนะไช ผุดีสม
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๓๗

เด็กหญิงวธิดา เรือนนา
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๓๘

เด็กหญิงศศินา ขันทะชา
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๓๙

เด็กหญิงจิราพร คงชูศรี
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๔๐

เด็กหญิงทองเจือ เนียมจีน
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๔๑

เด็กชายธนวันต์ สิงห์งอย
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๔๒

เด็กชายธวัชชัย โคตรัตน์
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๔๓

เด็กหญิงปราณปริยา เรือนนา
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๔๔

เด็กชายภูวฤทธิ

์

เรือนนา
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดดาราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๕๓ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๔๕

เด็กชายราชรัฐ สิงห์งอย
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๔๖

เด็กชายวีรภัทร ยุคลวัฒนานนท์
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๔๗

เด็กชายวีระพงศ์ อินทริง
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๔๘

เด็กชายศิวนาถ สิงห์งอย

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๔๙

เด็กชายสนธยา พวงพัว

้

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๕๐

เด็กชายอดิศร เรือนนา

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๕๑

เด็กชายอนุสรณ์ เรือนนา
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๕๒

เด็กหญิงอรอนงค์ โสภานำ
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๕๓

เด็กชายชัยธวัช คะดุน
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๕๔

เด็กชายกฤษณะ จันทร์เต็ม
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๕๕

เด็กหญิงกันตนา โปแอ
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๕๖

เด็กหญิงจินตพร มูลตีเสาร์
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๕๗

เด็กหญิงจิราทิพย์ ทองอ่อน
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๕๘

เด็กหญิงจิราทิพย์ เคนดา
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๕๙

เด็กชายชนะศักดิ

์

สุขวิพัฒน์
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๖๐

เด็กหญิงธัญวรัตม์ จ่าเหม
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๖๑

เด็กหญิงนัชชนันท์ พลหาร
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๖๒

เด็กหญิงนันท์นภัส วรรณธุ
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๖๓

เด็กหญิงนิตยา โคตะบิน
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๖๔

เด็กหญิงนุชนาฏ สิทธิยา
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๖๕

เด็กหญิงพรพูนทรัพย์ ชัยมุงคุณ
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๖๖

เด็กชายภัชรพล คล้ายสูงเนิน
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๖๗

เด็กหญิงภัทรธิดา โพธิราช
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๖๘

เด็กหญิงวชิราภรณ์ พิมสาร

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๖๙

เด็กหญิงกนิษฐา ผึงศรี

้

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๗๐

เด็กหญิงขวัญชนก พรมเอ้ย
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๗๑

เด็กหญิงคัทลียา สงสีดา

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๗๒

เด็กชายฐิติพงศ์ มหาวงค์
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๗๓

เด็กชายธีรภัทร ระวัต
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๗๔

เด็กชายนัฐภูมิ ดีแสง
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๗๕

เด็กหญิงนันทนา มานัส
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๗๖

เด็กหญิงนันทิชา ทองอ่อน
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๗๗

เด็กหญิงนิรชา โคตะบิน
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๗๘

เด็กหญิงปาริฉัตร อินริ
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๗๙

เด็กหญิงปยะดา โคตะบิน
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๕๔ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๘๐

เด็กหญิงพัชราวดี บุญจันทร์
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๘๑

เด็กชายพิทักษ์ สิทธิยา
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๘๒

เด็กชายยอดชาย โคตะบิน

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๘๓

เด็กชายวรนาถ จันทะภู
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๘๔

เด็กชายวรากรณ์ สร้อยดัน

้

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๘๕

เด็กชายวัชรินทร์ โคตะบิน
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๘๖

เด็กหญิงวิภาวดี จันทะภู
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๘๗

เด็กชายวิระศักดิ

์

นาคช้างแดง
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๘๘

เด็กหญิงศิรภัสสร สุขบ้านบอน
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๘๙

เด็กหญิงศิรภัสสร โคตะบิน
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๙๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ ชลาลินทร์
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๙๑

เด็กชายสุทธิพงษ์ อุนารี
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๙๒

เด็กหญิงสุวิชาดา วรรณธุ
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๙๓

เด็กหญิงหวานทิพย์ ปองสำราญ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๙๔

เด็กชายอดิรุจ โคตบิน
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๙๕

เด็กชายอดุลวิทย์ แปโค
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๙๖

เด็กหญิงอรสา เพียรรักษา
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๙๗

เด็กชายเอกรินทร์ คำแดง

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๙๘

เด็กหญิงกมลวรรณ สะบุโอ
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๘๙๙

เด็กหญิงกฤติยา นวะสิมมา
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๐๐

เด็กหญิงกฤษณา นวะสิมมา
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๐๑

เด็กหญิงจิณณพัต โคตะบิน
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๐๒

เด็กชายฉัตรชัย ภักดี

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๐๓

เด็กชายฉัตรชัย โคตะบิน
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๐๔

เด็กชายชญานินทร์ โคตรบิน
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๐๕

เด็กชายชาติชาย โลยะลา
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๐๖

เด็กชายณัฐภัทร โทสวนจิตร์
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๐๗

เด็กหญิงทักษพร โคตะบิน

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๐๘

เด็กชายธนัตถ์ เหิงขุนทด
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๐๙

เด็กหญิงปยะดา ลาสุด
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๑๐

เด็กชายพงศกร ทาเทพ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๑๑

เด็กหญิงพรชิตา โคตะบิน
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๑๒

เด็กหญิงพรรณภษา โกสาแสง
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๑๓

เด็กหญิงพัชริกา โคตบิน
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๑๔

เด็กหญิงลลิตา ทองศรี
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๕๕ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๑๕

เด็กชายวิสันต์ ศรีวิลัย
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๑๖

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ บุญจันทร์
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๑๗

เด็กชายศุภมิตร คำหอม
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๑๘

เด็กชายสมภพ สิทธิยา
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๑๙

เด็กชายสรยุทธ สิทธิยา
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๒๐

เด็กชายสิทธิชัย สร้อยดัน

้

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๒๑

เด็กหญิงสุจิรา อินทริง
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๒๒

เด็กหญิงกัลยารัตน์ หมอกมีชัย
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดศรีสวาสดิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๒๓

เด็กหญิงกุลนาถ ไชยคำจันทร์
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดศรีสวาสดิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๒๔

เด็กชายชนาธิป สาซุเซา
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดศรีสวาสดิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๒๕

เด็กหญิงชนิสรา วรรณธุ
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดศรีสวาสดิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๒๖

เด็กหญิงชุติมา อินอุเทน
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดศรีสวาสดิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๒๗

เด็กหญิงญาณิศา โทรัตน์
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดศรีสวาสดิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๒๘

เด็กหญิงปาลิตา คำแสง
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดศรีสวาสดิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๒๙

เด็กชายภูสิทธิ โปแอ
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดศรีสวาสดิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๓๐

เด็กชายวัชระ ปญญารส
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดศรีสวาสดิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๓๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ คนไว
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดศรีสวาสดิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๓๒

เด็กหญิงสุวิสา สะบุโอ
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดศรีสวาสดิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๓๓

เด็กชายอนุศิษฎ์ ประกิง

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดศรีสวาสดิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๓๔

เด็กชายอภิลักษ์ ภักดี
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดศรีสวาสดิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๓๕

เด็กชายเฉลิมศักดิ

์

คุณโพธิชัย

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดศรีสวาสดิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๓๖

เด็กชายเอนก กวนลีหลง
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดศรีสวาสดิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๓๗

เด็กหญิงชลนิภา คนไว

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดศรีสวาสดิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๓๘

เด็กหญิงธนัชพร ดาเชิงเขา
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดศรีสวาสดิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๓๙

เด็กชายธนโชติ ยงบรรทม
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดศรีสวาสดิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๔๐

เด็กหญิงนงรัก พิลาภ
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดศรีสวาสดิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๔๑

เด็กหญิงภัทราพร โปแอ
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดศรีสวาสดิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๔๒

เด็กชายศราวุธ อินอุเทน
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดศรีสวาสดิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๔๓

เด็กหญิงเพ็ญนภา ไชยตา
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดศรีสวาสดิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๔๔

เด็กหญิงจรรยมณฑน์ จ่าเหม
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดศรีสวาสดิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๔๕

เด็กหญิงทัศพร ภักดี

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดศรีสวาสดิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๔๖

เด็กหญิงนภิศรา ประวาฬ
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดศรีสวาสดิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๔๗

เด็กหญิงนาฎตยา อินทริง
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดศรีสวาสดิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๔๘

เด็กชายพุฒิพงศ์ วุฒิเขตร์
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดศรีสวาสดิ

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๔๙

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ไชยตา
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดศรีสวาสดิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๕๖ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๕๐

เด็กชายกรรชัย รัตนะ
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๕๑

เด็กหญิงกุลจิรา กุลยะ
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๕๒

เด็กชายจีรศักดิ

์

ปญหาไชย
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๕๓

เด็กหญิงชลธิชา ศิริวงค์
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๕๔

เด็กชายชัชพงศ์ ไชยแพร

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๕๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ศิริวงค์
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๕๖

เด็กหญิงธันยารัตน์ สุธรรม
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๕๗

เด็กหญิงนภิสา รัตนะ
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๕๘

เด็กหญิงบุณยนุช รัตนะ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๕๙

เด็กหญิงปรียาพร สุธรรม
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๖๐

เด็กหญิงปยะลักษณ์ มัยวงค์
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๖๑

เด็กชายพลพล โคทังคะ
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๖๒

เด็กชายภูสิทธิ อินทริง
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๖๓

เด็กหญิงวนิดา เวียงผาง
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๖๔

เด็กหญิงสรัลพร แซ่เตีย
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๖๕

เด็กหญิงสุรัตนา ศิริวงค์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๖๖

เด็กหญิงอรนันต์ ศิริวงค์
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๖๗

เด็กหญิงอรอนงค์ มหาวงค์
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๖๘

เด็กหญิงณัฐยา นามนา
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๖๙

เด็กชายนิภัทร์ มุละชิวะ
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๗๐

เด็กชายพีรพงษ์ แก้วปลา
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๗๑

เด็กชายภาณุวัฒน์ สุวรรณมาโจ
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๗๒

เด็กชายวุฒิวงค์ มอไธสง
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๗๓

เด็กหญิงศิรินธร ยังภาย
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๗๔

เด็กหญิงสรัญญา มหาวงค์
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๗๕

เด็กชายจิรายุส มหาวงค์
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๗๖

เด็กหญิงนิภาพร ศิริวงค์
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๗๗

เด็กชายภูมินทร์ มหาวงค์
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๗๘

เด็กหญิงลลิตา ศิริวงค์

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๗๙

เด็กชายศรชัย ศิริวงค์

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๘๐

เด็กหญิงศศินิภา ศิริวงค์
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๘๑

เด็กหญิงศศิวิมล ศิริวงค์
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๘๒

เด็กหญิงอัญชนา นามมา
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๘๓

นายชิษณุพงศ์ มหาวงศ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๘๔

นายณัชพล มหาวงศ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๕๗ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๘๕

นางสาวธีธิมา ศิริวงศ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๘๖

นางสาวภัทราภรณ์ สีขน
๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๘๗

เด็กหญิงวัชราพร โจมมัน

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๘๘

เด็กหญิงศศิธร มัยวงศ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๘๙

นางสาวศิรประภา แก้วปลา
๑๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๙๐

นางสาวจุฑามาศ สอนสา
๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๙๑

นายชินกร ศิริวงค์
๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๙๒

นางสาวฐิตินันท์ รัตนะ
๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๙๓

นายณัฐกิจ มัยวงค์

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๙๔

นางสาวนิรมล บุณรังศรี
๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๙๕

นายเกียรติศักดิ

์

สุธรรม
๒๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๙๖

นายกิตติกร อุดานนท์
๓๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๙๗

นายคุณาธิป บานอินทร์
๑๓/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๙๘

นายธีรชัย มัยวงศ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๘๙๙๙

นายภานุเดช รัตนะ
๑๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๐๐

เด็กชายธนกร ไชยฮด
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำสว่าง วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๐๑

เด็กชายพิพัฒน์ เข็มทอง
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำสว่าง วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๐๒

เด็กชายไชยวัฒน์ คัณทักษ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำสว่าง วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๐๓

เด็กหญิงครองขวัญ แก้วปลา
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำสว่าง วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๐๔

เด็กหญิงนันทวัน พิมพาเลีย
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำสว่าง วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๐๕

เด็กหญิงนันธิดา ทากิระ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำสว่าง วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๐๖

เด็กหญิงนิรชร มัยวงค์
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำสว่าง วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๐๗

เด็กชายผดุงชัย จันทร
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำสว่าง วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๐๘

เด็กหญิงสุจิตตรา อุผา
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำสว่าง วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๐๙

เด็กหญิงอภิญญา มัยวงค์
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำสว่าง วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๑๐

เด็กชายอัครเดช โคทังคะ
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำสว่าง วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๑๑

เด็กหญิงนภัสสร สิมมา

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมศรี วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๑๒

เด็กชายสุริยะ สินแสง
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมศรี วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๑๓

เด็กหญิงอาทิตยา โมห้างหว้า
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมศรี วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๑๔

เด็กชายจิรพนธ์ สุธรรม
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมศรี วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๑๕

เด็กชายจิรพัส สุธรรม
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมศรี วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๑๖

เด็กหญิงจิรารัตน์ อินทริง

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมศรี วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๑๗

เด็กชายณัฐดนัย รัตนะ
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมศรี วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๑๘

เด็กชายปฐพี คะลีล้วน
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมศรี วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๑๙

เด็กชายพีรพัฒน์ ดวงพล
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมศรี วัดทรายศรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๕๘ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๒๐

เด็กชายสรธัญ รัตนะ
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมศรี วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๒๑

เด็กหญิงเกตน์นิภา อินทิสิทธิ

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมศรี วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๒๒

เด็กชายเพชรเกษม เกษมสินธุ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมศรี วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๒๓

เด็กชายศิรศักดิ

์

ดวงภักดี
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอมศรี วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๒๔

เด็กหญิงจิราพร แก้วปลา
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๒๕

เด็กหญิงจิราวรรณ สุพร
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๒๖

เด็กหญิงณัฎฐณิชา แก้วปลา
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๒๗

เด็กชายณัฐดนัย มหาวงศ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๒๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ภูห้องใส
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๒๙

เด็กหญิงทิพย์จิกา กันทะสอน
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๓๐

เด็กหญิงธารีรัตน์ พรมจารี
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๓๑

เด็กหญิงนุชจรี การสร้าง
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๓๒

เด็กชายปณณธร พัทยา
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๓๓

เด็กหญิงปาริตา ผาอินดี
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๓๔

เด็กชายพิชยะ อินธิสิทธิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๓๕

เด็กชายวรโชติ สมรฤทธิ

์

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๓๖

เด็กชายวุฒิภัทร ศิริวงศ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๓๗

เด็กชายหาญณรงค์ มัยวงค์
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๓๘

เด็กหญิงเกวลิน ทากิระ
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๓๙

เด็กชายเมธี สีสันงาม
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๔๐

เด็กชายจีรวัฒน์ มหาวงศ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๔๑

เด็กหญิงพิยดา โคทังคะ
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๔๒

เด็กหญิงวิสสุตา แก้วปลา
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๔๓

เด็กชายเฉลิมวงศ์ พันธุกาง
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๔๔

เด็กชายธีระศักดิ

์

คำพมัย
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๔๕

เด็กหญิงกัญชพร สวรรค์หลง
๐๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๔๖

เด็กชายชัยณรงค์ ปองทอง
๒๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๔๗

เด็กหญิงญาดา สีวิคำ

๒๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๔๘

เด็กหญิงฐิติชญา อินทริง
๒๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๔๙

เด็กชายธนศักดิ

์

เพ็ชรนอก
๐๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๕๐

เด็กชายธีรดนย์ มหาวงค์
๐๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๕๑

เด็กชายธีรภัทร คำหาญ
๑๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๕๒

เด็กหญิงนำทิพย์ เนยอิม

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๕๓

เด็กหญิงปพิชญา มะละกา
๐๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๕๔

เด็กหญิงพิชยา ไชยกา

๑๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๕๙ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๕๕

เด็กหญิงมัลลิกา รัตนะ
๑๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๕๖

เด็กหญิงรัชนีกร รัตนะ
๒๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๕๗

เด็กชายวัชรินทร์ อุทัยดา
๐๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๕๘

เด็กหญิงวิสุดา รัตนะ
๑๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๕๙

เด็กชายศุภาลักษ์ สัมพันธ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๖๐

เด็กชายอธิชล โคทังคะ
๐๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๖๑

เด็กหญิงอภิสรา วงศ์สุพัฒน์
๒๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๖๒

เด็กหญิงเปรมฤทัย ไชยกา
๑๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๖๓

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา รัตนะ
๐๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๖๔
เด็กชายโชคบริบูรณ์ชัย

ไชยกา

๑๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๖๕

เด็กหญิงชลณัฐชา จำรักษา
๓๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๖๖

เด็กหญิงกุลสิริ อินทริง
๑๙/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๖๗

เด็กชายธนาดุล ไชยกา
๑๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๖๘

เด็กชายศราวุฒิ ไชยกา
๐๙/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๖๙

เด็กชายเอกชัย แก้วปลา

๒๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๗๐

เด็กชายณัฐกร คำหาญ
๐๑/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๗๑

เด็กหญิงนัฐมล แก้วปลา
๐๕/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๗๒

เด็กชายประกฤตฏ์ รัตนะ
๒๖/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๗๓

เด็กหญิงธิดาพร มหาวงค์
๑๑/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๗๔

เด็กชายเสฏฐวุฒิ อินทลิง
๒๙/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๗๕

เด็กชายคมเพชร นาเมืองรักษ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๗๖

เด็กหญิงณัฐริกา ผาสีดา
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๗๗

เด็กหญิงนภัสสร มหาวงศ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๗๘

เด็กหญิงวรนุช มหาวงศ์
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๗๙

เด็กชายวรรณลภย์ ธงชัย
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๘๐

เด็กชายวัชรพงค์ มหาวงศ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๘๑

เด็กหญิงศุภัชญา มหาวงค์
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๘๒

เด็กชายสมทรัพย์ จันทร์กระจ่าง

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๘๓

เด็กหญิงสุภาวิตา มหาวงศ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๘๔

เด็กชายอภินันท์ แพงสาร
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๘๕

เด็กหญิงอรุณรัศมี มหาวงค์
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๘๖

เด็กชายเด็ดดวง มหาวงค์
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๘๗

เด็กหญิงกณิกา มหาวงค์
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๘๘

เด็กหญิงกรรณิกา ราชประทุม
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๘๙

เด็กหญิงจุฑามาศ จงเทพ
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๖๐ / ๓๗๓
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๙๐

เด็กหญิงชุติกาญจน์ มหาวงค์
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๙๑

เด็กหญิงณัฐฐาเนตร นนท์คำวงค์
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๙๒

เด็กหญิงณัฐพร ไกยะฝาย
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๙๓

เด็กชายณัฐวุฒิ มหาวงศ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๙๔

เด็กชายดุลยวัฒน์ มหาวงค์
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๙๕

เด็กชายทักษ์ดนัย สุวรรณมาโจ
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๙๖

เด็กหญิงธดากรณ์ ประกิง

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๙๗

เด็กชายธนโชค ประกิง

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๙๘

เด็กหญิงนันท์นภัส มหาวงค์
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๐๙๙

เด็กหญิงปนัดดา มหาวงค์
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๐๐
เด็กหญิงประกายแก้ว

มหาวงศ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๐๑

เด็กหญิงปณฑิตา อยู่สุข
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๐๒

เด็กชายพลกร นาโควงค์
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๐๓

เด็กชายพิภัช มหาวงศ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๐๔

เด็กชายมงคล บุญทองเถิง
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๐๕

เด็กหญิงรุ่งไพลิน มหาวงค์
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๐๖

เด็กชายวิทวัฒน์ มันอาษา
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๐๗

เด็กหญิงศุภานุช มหาวงศ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๐๘

เด็กหญิงสุณิษา เฉลิมชัยกิจ
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๐๙

เด็กชายอภินัทธ์ อะโนนาม

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๑๐

เด็กหญิงอัญชิสา โพนดาแคบ
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๑๑

เด็กหญิงอารีญา ตางาม
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๑๒

เด็กหญิงอุมากร มิตรชู

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๑๓

เด็กหญิงจิราพร มหาวงค์
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๑๔

เด็กชายธวัชชัย มหาวงค์
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๑๕

เด็กหญิงสุภัสสร มหาวงษ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๑๖

เด็กหญิงกัญนิกาญน์ นิที

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคำ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๑๗

เด็กชายชญานิน นิที
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคำ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๑๘

เด็กชายตะวัน จันทะนา
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคำ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๑๙

เด็กชายธราธิป ปองทอง
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคำ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๒๐

เด็กชายธันยบูล ไชยสุระ
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคำ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๒๑

เด็กชายธีรเจต จันทร์สว่าง
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคำ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๒๒

เด็กชายธีรโชติ ขัติวงค์
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคำ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๒๓

เด็กหญิงประภาพร ลามุงคุณ
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคำ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๒๔

เด็กหญิงพรพิมล วาระ
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคำ วัดจอมแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๖๑ / ๓๗๓
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นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๒๕

เด็กหญิงภาพิมล งอยกุดจิก
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคำ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๒๖

เด็กหญิงมัจฉา พรมจร
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคำ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๒๗

เด็กชายวรากร ปองทอง
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคำ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๒๘

เด็กชายศรายุทธ คัดทนะ
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคำ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๒๙

เด็กชายสิทธินันท์ ดำเนินงาม
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคำ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๓๐

เด็กหญิงสุรารัตน์ ขัติวงค์
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคำ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๓๑

เด็กชายอธิปบดินทร์ วันดี
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคำ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๓๒

เด็กชายอนุวัฒน์ กัวกำจัด

้

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคำ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๓๓

เด็กชายอภิรัฐ ไชยตมาตย์
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคำ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๓๔

เด็กชายอัครวิชญ์ นิที
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคำ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๓๕

เด็กหญิงญาณิศา พรมจร
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคำ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๓๖

เด็กชายธีธภูมิ สมรฤทธิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคำ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๓๗

เด็กชายนิรวิทธิ

์

ธิปญญา
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคำ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๓๘

เด็กชายปยะ วันดี
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคำ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๓๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เนตรพิมพ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๔๐

เด็กชายธนดล อภัยโส
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๔๑

เด็กหญิงนันธิชา สมรฤทธิ

์

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๔๒

เด็กหญิงพุธิตา ไชยกา

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๔๓

เด็กชายรัชชานนท์ บุพศิริ
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๔๔

เด็กหญิงรุจรดา มะณีรัตน์
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๔๕

เด็กชายศิริชัย บุญแฮด
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๔๖

เด็กหญิงอุมากร สมรฤทธิ

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๔๗

เด็กชายเอกวุฒิ โกษา
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๔๘

เด็กชายฆมาเทพ โคตรคำ
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๔๙

เด็กหญิงชนิดา ชมเชย
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๕๐

เด็กหญิงณิชกานต์ แนวตัน
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๕๑

เด็กชายมนตรี ประทุมชัย
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๕๒

เด็กชายวิทยา อินทริง
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๕๓

เด็กชายสุธินันท์ เหง้าน้อย
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๕๔

เด็กหญิงอนิศา โคทังคะ
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๕๕

เด็กหญิงเบญจมาศ ทุมต้ายซ้าย
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดดาราราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๕๖

เด็กหญิงกชกร คูณเมือง
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๕๗

เด็กหญิงกณิกา ไกลเทียม
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๕๘

เด็กหญิงจินตนา สุวรรณบุผา
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๕๙

เด็กชายจิระศักดิ

์

วันดี
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๖๒ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๖๐

เด็กหญิงชนกสุดา ทานะเวช
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๖๑

เด็กชายชนินทร์ กลำมณี
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๖๒

เด็กหญิงชาลิฏา กวนฮางฮอง
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๖๓

เด็กชายณัฐพงค์ พรมจร
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๖๔

เด็กชายธนดล รังศรี
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๖๕

เด็กชายธนัญชัย ใจจำนงค์
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๖๖

เด็กหญิงธัญพร สุมนทา
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๖๗

เด็กหญิงนริศรา สายหยุด
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๖๘

เด็กหญิงนฤชา ปองทอง
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๖๙

เด็กชายนันทิพัฒน์ ระย้าอินทร์
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๗๐

เด็กหญิงนาดี สมรฤทธิ

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๗๑

เด็กหญิงนิศามณี สิมมา
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๗๒

เด็กหญิงนุชจิรา สุขเนียม
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๗๓

เด็กชายปฏิพล ปองทอง
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๗๔

เด็กชายพงศธร บรรพต
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๗๕

เด็กหญิงพัชรินทร์ เฉือยนอก

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๗๖

เด็กหญิงมนต์นภา ศรีเมืองมา
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๗๗

เด็กหญิงมุธิตา คำภิลัง
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๗๘

เด็กชายยศพล บัวศรี
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๗๙

เด็กชายรชต พุฒซ้อน
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๘๐

เด็กหญิงวนิตา ปองทอง
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๘๑

เด็กชายวรรณเฉลิม กำทรัพย์
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๘๒

เด็กหญิงวรารัตน์ กัญญาคำ
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๘๓

เด็กชายวาคิม แก้วปลา

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๘๔

เด็กหญิงวิภาดา กางกำจัด
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๘๕

เด็กหญิงวิรัตน์ สมรฤทธิ

์

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๘๖

เด็กชายศรุติ ปองทอง
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๘๗

เด็กหญิงศิรารมย์ โคตวัน

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๘๘

เด็กหญิงศิรินภา พรมพิลาด
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๘๙

เด็กชายศุภกร สมรฤทธิ

์

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๙๐

เด็กชายศุภณัฐ สมรฤทธิ

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๙๑

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

บุญเกตุ
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๙๒

เด็กหญิงสิริยากร สมรฤทธิ

์

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๙๓

เด็กชายหาญณรงค์ คัณทักษ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๙๔

เด็กชายอนนทกร สุยะทา
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๖๓ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๙๕

เด็กชายอนุชา มากประเสริฐ
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๙๖

เด็กชายอัครชัย ชัยหมืน

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๙๗

เด็กชายอัมภฤณ ลาวช่าง
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๙๘

เด็กชายเก่งเจริญ ธรรมโหร
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๑๙๙

เด็กชายเจษฎา คัดทนะ
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๐๐

เด็กชายเจษฎาพร โมยะ
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๐๑

เด็กหญิงเวธกา เหล่ามูล
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๐๒

เด็กหญิงจิราพร แสนต่างนา
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๐๓

เด็กชายณัฐพงษ์ ขัติวงค์
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๐๔

เด็กชายตะวัน นิที
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๐๕

เด็กหญิงธนะพร สมวงค์
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๐๖

เด็กชายธีรพงศ์ รังศรี

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๐๗

เด็กชายธีระพงษ์ คัณทักษ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๐๘

เด็กชายนครินทร์ ขัติวงค์
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๐๙

เด็กหญิงปภาวดี อภัยโส
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๑๐

เด็กหญิงประภัสสร ศรีเพียชัย
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๑๑

เด็กหญิงพิมพ์ใจ คะลีล้วน
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๑๒

เด็กหญิงมลิสา โคทังคะ
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๑๓

เด็กชายสมรักษ์ ภูดี
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๑๔

เด็กหญิงเกวริน คำนวน
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๑๕

เด็กชายเจษฎา วันโยทา
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๑๖

เด็กชายเทวฤทธิ

์

กลำดิษฐ

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๑๗

เด็กหญิงชมพูนุช ศิริวงศ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๑๘

เด็กชายพงษธร คัณทักษ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๑๙

เด็กชายมนัสวิน ศิริวงค์
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๒๐

นายพันธกานต์ วงค์พุทธา
๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๒๑

นายณัฐวัตร ขัติวงค์
๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๒๒

นายธัญญพงษ์ คำภิลัง
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๒๓

นายฤทธิพงษ์ ศิริวงค์
๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๒๔

นางสาววณาภรณ์ รังศรี
๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๒๕

นายศุภกร นำเงิน
๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๒๖

นางสาวสุจิตรา รังศรี
๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๒๗

นางสาวอรพรรณ ดันมีแก้ว
๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๒๘

นายออมสิน คำแก้ว
๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๒๙

นางสาวกัลญา ศิริอ่อน
๒๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๖๔ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๓๐

นายจีระศักดิ

์

สมรฤทธิ

์

๐๓/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๓๑

นางสาวชาลิสา ทากิระ
๒๔/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๓๒

นายฐณาวัฒน์ รามจุล
๒๔/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๓๓

นายธีระพงษ์ มหาวงค์
๐๖/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๓๔

นายนัฐตพล คำสวัสดิ

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๓๕

นางสาววิไลภรณ์ ปองทอง
๑๓/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๓๖

เด็กหญิงณหทัย คำมูล
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๓๗

เด็กหญิงณัฐลิดา ขันทะชา
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๓๘

เด็กชายทยาวัฒน์ สำรวย
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๓๙

เด็กชายนิรุธ อุปทุม
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๔๐

เด็กชายบริบูรณ์ บูรณ์เจริญ
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๔๑

เด็กชายพชรดนัย ประสงค์ดี

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๔๒

เด็กชายพิทักษ์พงษ์ คำเกษ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๔๓

เด็กหญิงยศพร พรมแสง
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๔๔

เด็กหญิงรุจรดา แสงสุข
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๔๕

เด็กหญิงวรกมล ภูห้องเพชร
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๔๖

เด็กหญิงวารนุช ศรีเจริญ

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๔๗

เด็กหญิงวิรภา จุลขันธ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๔๘

เด็กชายศราวุธ ประสงค์ดี
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๔๙

เด็กหญิงศิริยากรณ์ คำเกษ
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๕๐

เด็กชายศุภกิจ ยะภักดี

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๕๑

เด็กหญิงสุดใจ อุปทุม
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๕๒

เด็กหญิงสุตธิตา ไชยเทศ
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๕๓

เด็กชายอดิศักดิ

์

สุนิกร
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๕๔

เด็กชายอดิเทพ ขันอาสา
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๕๕

เด็กชายเนติภูมิ อุปทุม
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๕๖

เด็กหญิงกรรณิกา อุปทุม
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๕๗

เด็กหญิงชัญญานุช คำเกษ
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๕๘

เด็กชายณรงค์กร แห่งสูงเนิน
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๕๙

เด็กหญิงธิญาดา อุปทุม
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๖๐

เด็กชายประมวล คำเกษ
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๖๑

เด็กหญิงปริมวรา พิมภาค
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๖๒

เด็กหญิงปวีณา จุลขันธ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๖๓

เด็กชายภูวนัตถ์ วงษา
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๖๔

เด็กชายรัชชานนท์ คำเกษ
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๖๕ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๖๕

เด็กหญิงรุ่งนภา นนท์จันทร์
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๖๖

เด็กชายวัชรเกียรติ จุลขันธ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๖๗

เด็กหญิงวุฒิพร ไชยเทศ
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๖๘

เด็กชายศุภวิชญ์ ทาเอือ

้

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๖๙

เด็กชายสำราญ วงค์คำ
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๗๐

เด็กหญิงสุนิสา ประสงค์ดี
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๗๑

เด็กชายสุริยา ไชยนาน
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๗๒

เด็กหญิงแทมรีน สีสมัย
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๗๓

นางสาวกนกอร คำเกษ
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๗๔

นางสาวกฤษณา สาลาเลิศ
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๗๕

นายจิรภัทร ไชยเทศ
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๗๖

นางสาวญานิกา โคตรชมภู
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๗๗

นายณัฐวุฒิ อุปทุม
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๗๘

นางสาวนิจจารีย์ ประสงค์ดี
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๗๙

นางสาวปริณดา ด่างเกษี

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๘๐

นางสาวปวีณา อุปทุม
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๘๑

นายพัชรพล ทุมสาย
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๘๒

นายวัชรากร จุลขันธ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๘๓

นายศรายุทธ์ ประสงค์ดี
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๘๔

นางสาวสิรินทิพย์ คำเกษ
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๘๕

นางสาวอนงค์รักษ์ อุปทุม

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๘๖

นางสาวอรชุมา นนจันทร์
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๘๗

นางสาวอรัญญา ไชยเทศ

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๘๘

นางสาวอัญธิชา เพชรโสภา
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๘๙

นางสาวอุทัยทิพย์ ภูมิไธสง
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๙๐

นายเกษม ไชยเทศ
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๙๑

นางสาวเมวิกา ศรีเชียงสา
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๙๒

นางสาวแก้วมณี คุยเพียภูมิ
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๙๓

นายแทน ใยบัว
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๙๔

เด็กหญิงกชกร ตังตา
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหนองบัว วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๙๕

เด็กหญิงกัลย์สุดา ณีละกุล
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหนองบัว วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๙๖

เด็กหญิงปณิตา ทีสุกะ
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหนองบัว วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๙๗

เด็กชายอณวรรษ ชัยบิล
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหนองบัว วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๙๘

เด็กชายกรชานนท์ ศรีสุทัศน์
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหนองบัว วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๒๙๙

เด็กชายจิรภัทร คำเกษ
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหนองบัว วัดจูมมณี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๖๖ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๐๐

เด็กหญิงญานิกา ประสงค์ดี
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหนองบัว วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๐๑

เด็กชายตาล ด่านมงคลชัย
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหนองบัว วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๐๒

เด็กชายธีรภัทร นะคะจัด
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหนองบัว วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๐๓

เด็กหญิงพัชราภรณ์ สงคำจันทร์
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหนองบัว วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๐๔

เด็กชายภูตะวัน อุปทุม
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหนองบัว วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๐๕

เด็กหญิงรติรัตน์ มันคง

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหนองบัว วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๐๖

เด็กชายวัศพล ไชยริบูรณ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหนองบัว วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๐๗

เด็กชายวีรภัทร ทะโคดา
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหนองบัว วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๐๘

เด็กหญิงศุภนิต อุปทุม
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหนองบัว วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๐๙

เด็กชายกิตติพศ นนท์จันทร์
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหนองบัว วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๑๐

เด็กชายกิตติพศ วงค์คำจันทร์
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหนองบัว วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๑๑

เด็กหญิงณัฐณิชา ทีสุกะ
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหนองบัว วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๑๒

เด็กหญิงภัชรี นะคะจัด
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหนองบัว วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๑๓

เด็กหญิงวราภรณ์ นะคะจัด
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหนองบัว วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๑๔

เด็กหญิงสุภารัตน์ ทะนะไชย
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหนองบัว วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๑๕

เด็กหญิงอริสา ถานโอภาส
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหนองบัว วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๑๖

เด็กชายกนกพล อินทริง
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพนสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๑๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ งามนาศรี
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพนสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๑๘

เด็กชายกฤษณะ อินทริง
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพนสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๑๙

เด็กหญิงกิตติกานต์ จันทร์เรืองศรี
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพนสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๒๐

เด็กชายคำภีร์พัฒน์ มะละกา
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพนสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๒๑

เด็กหญิงจีระนันท์ อินทริง
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพนสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๒๒

เด็กหญิงชลิตา อินทริง
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพนสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๒๓

เด็กหญิงชุติมดี อินทริง
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพนสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๒๔

เด็กหญิงณัฐกานต์ อินทริง
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพนสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๒๕

เด็กชายทรงวุฒิ อินทริง

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพนสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๒๖

เด็กชายธนันณัฎฐ์ สุขเกษม
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพนสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๒๗

เด็กชายธีระพล อินทริง
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพนสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๒๘

เด็กชายนที ทองสี
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพนสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๒๙

เด็กหญิงนิภาพร วิภา
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพนสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๓๐

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา อินทริง
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพนสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๓๑

เด็กชายปยะ กำลังไชย

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพนสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๓๒

เด็กชายพงศพัศ อินทริง
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพนสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๓๓

เด็กชายพงษ์พัฒน์ ไชยกา
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพนสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๓๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก พันมหา
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพนสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๖๗ / ๓๗๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๓๕

เด็กหญิงภัทรธิดา อินทริง
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพนสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๓๖

เด็กหญิงมณต์ฑิตา สุขศรี
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพนสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๓๗

เด็กชายรัฐภูมิ บูคะธรรม
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพนสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๓๘

เด็กหญิงลัญธิญา มิงมิตรวัน

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพนสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๓๙

เด็กชายลัทธพล อินทริง
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพนสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๔๐

เด็กหญิงวรรณิดา อินทริง

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพนสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๔๑

เด็กหญิงสิตานันท์ โพธิศรีน้อย

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพนสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๔๒

เด็กชายสิทธิชัย อินทริง
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพนสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๔๓

เด็กหญิงสุภนิดา โพธิสุ

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพนสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๔๔

เด็กหญิงอรณิชา โพธิอังกูรรัตน์
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพนสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๔๕

เด็กชายกฤษฎา มะละกา
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพนสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๔๖

เด็กชายกฤษณะ ศรีเพชรพงษ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพนสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๔๗

เด็กชายขจรศักดิ

์

ผุดีสม
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพนสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๔๘

เด็กหญิงชนาภา รัตนะ
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพนสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๔๙

เด็กหญิงชัญญานุช สารสุก
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพนสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๕๐

เด็กหญิงณัฏฐธิดา อินทริง
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพนสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๕๑

เด็กหญิงณัฐณิชา มะละกา
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพนสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๕๒

เด็กหญิงณัฐธิดา อินทริง
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพนสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๕๓

เด็กหญิงณิชกานต์ ทุมพลแก
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพนสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๕๔

เด็กหญิงณิชาภัทร ทุมพลแก
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพนสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๕๕

เด็กชายทนงศักดิ

์

อินทริง
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพนสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๕๖

เด็กชายธนวันต์ รัตนะ
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพนสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๕๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ อินทริง
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพนสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๕๘

เด็กหญิงนภิสา ผุดีสม
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพนสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๕๙

เด็กชายนัทธพงศ์ มะละกา
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพนสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๖๐

เด็กชายนันทิพัฒน์ มะละกา
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพนสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๖๑

เด็กหญิงบัณฑิตา โพธิอังกูรรัตน์
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพนสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๖๒

เด็กชายภูริเดช อินทริง
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพนสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๖๓

เด็กชายยุทธนา อินทริง

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพนสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๖๔

เด็กหญิงลัดดา ผุดีสม
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพนสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๖๕

เด็กชายวรวุฒิ พุทธตาล
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพนสว่าง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๖๖

เด็กหญิงกนกอร โสภา
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแค วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๖๗

เด็กชายจิระพัฒน์ จินดากลาง
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแค วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๖๘

เด็กหญิงชาลิสา พิมพ์ปรุ
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแค วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๖๙

เด็กชายปยะศักดิ

์

มุละชิวะ
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแค วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๖๘ / ๓๗๓

้



ศ.๘
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๗๐

เด็กหญิงวันวิสา อัมไพพันธ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแค วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๗๑

เด็กหญิงสิริกานดา วารีบุญมา
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแค วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๗๒

เด็กหญิงอตินุช เพ็งคำ
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแค วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๗๓

เด็กหญิงชาลิสา สวรรยาสุวรรณ
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๗๔

เด็กชายณัชพล ระลึกชาติ

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๗๕

เด็กหญิงธนพร โคตรคำ
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๗๖

เด็กชายปวินวิธ รบศึก
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๗๗

เด็กหญิงพรรณภา แพงสาร
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๗๘

เด็กหญิงพิชชากานต์ บุพศิริ
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๗๙

เด็กหญิงพิลาวรรณ คำพวง
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๘๐

เด็กชายภูวเดช สีปะดี
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๘๑

เด็กชายวรวัตร์ พรมทา
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๘๒

เด็กชายวัยวัฒน์ โคตรคำ
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๘๓

เด็กชายวีระวัฒน์ ดงภูธร
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๘๔

เด็กชายศิริพงศ์ พระสุนทร
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๘๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ พลราชม
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๘๖

เด็กชายสิรวิชญ์ ปตพรม
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๘๗

เด็กหญิงอริสา บุพศิริ
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๘๘

เด็กชายอานนท์ บุพศิริ
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๘๙

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

สุราฤทธิ

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๙๐

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ นาชัยเวียง
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๙๑

เด็กหญิงโยษิตา ผาอิดดี
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๙๒

เด็กชายกฤตเมธ นาหมีด
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๙๓

เด็กชายนัทฐพงษ์ มิกราช
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๙๔

เด็กหญิงบัณฑิตา มณีรัตน์
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๙๕

เด็กชายรุ่งโรจน์ ปองนพ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๙๖

เด็กหญิงชลธิชา แผนบุตร
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๙๗

เด็กหญิงพลอยพิชชา เทพณรงค์
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๙๘

เด็กชายอาลิฟ อาซามิง
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๓๙๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ คณาโรจน์
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๐๐

เด็กหญิงกุลธิดา ขันธุรา
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๐๑

เด็กหญิงจุรีรัตน์ ศรีวรสาร
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๐๒

เด็กหญิงชลลดา โวหารลึก
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๐๓

เด็กชายนนทวัชร์ พิมพ์เบ้า
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๐๔

เด็กหญิงนุชนารถ อุน้อย
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๖๙ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๐๕

เด็กชายพงษ์กรณ์ นนทสอน
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๐๖

เด็กหญิงพรญาณี เล้าพานิชวัฒนา
๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๐๗

เด็กหญิงพัชรพร ชะโนลับ
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๐๘

เด็กหญิงภัทรสุดา แพงสาระ
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๐๙

เด็กชายมนตรี ยงบรรทม
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๑๐

เด็กชายยศกร เกียงเก้า

้

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๑๑

เด็กหญิงสุวดี ด่านลำมะจาก
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๑๒

เด็กชายอนุวัฒน์ นัดทะยาย
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๑๓

เด็กหญิงอาทิตยา ไชยรินทร์
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๑๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สิงห์งอย
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๑๕

เด็กชายณัฐพงค์ ฝายสะพือ
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๑๖

เด็กหญิงณิรดา มหาสารคราม

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๑๗

เด็กชายธีรนัย สิงห์งอย
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๑๘

เด็กชายธีรภัทร์ คัณทักษ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๑๙

เด็กหญิงพรประกาย ตาทิน
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๒๐

เด็กชายภานุ นครวงษ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๒๑

เด็กชายสิทธิพงษ์ เหมะธุลิน
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๒๒

เด็กชายเจษฏาพร ระแสนพรม
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๒๓

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ พลราชม
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๒๔

เด็กชายชลิต ไชยรินทร์
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๒๕

เด็กชายธติวุธ ศรีวรสาร
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๒๖

เด็กชายพงษ์เพชร แพงสาระ
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๒๗

เด็กชายภาคภูมิ สิงห์งอย
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๒๘

เด็กหญิงวิริญญา แสนพันธุ์
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๒๙

เด็กชายสรัล เสนเพ็ง
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๓๐

เด็กหญิงสุจิตตา นัดทะยาย
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๓๑

เด็กชายชาคริต ดีวันไชย
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๓๒

เด็กหญิงทิพย์สุดา ศรีดาวงค์
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๓๓

เด็กหญิงนภัสสร จำรักษา
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๓๔

เด็กหญิงปาลิตา ยะภักดี
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๓๕

เด็กหญิงปนผกา ศรีดาวงค์
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๓๖

เด็กหญิงพรนัชชา ขันทะชา
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๓๗

เด็กหญิงพรไพริน สิงห์งอย

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๓๘

เด็กหญิงภาพิมล เมตมาตย์
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๓๙

เด็กชายรพีภัทร ยะภักดี
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๗๐ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๔๐

เด็กหญิงวริศรา คำใบ
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๔๑

เด็กหญิงศตรัศมี ศรีโคตร
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๔๒

เด็กหญิงสิริยากร วงค์คำจันทร์
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๔๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ โคตรบิล
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๔๔

เด็กชายสุทธิพงษ์ แซมทอง
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๔๕

เด็กชายกิตติพงศ์ นาหมีด
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๔๖

เด็กหญิงจิราภรณ์ ศรีเมือง

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๔๗

เด็กหญิงจุฬาภรณ์ แสนคำวงค์
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๔๘

เด็กหญิงนริษา ไมยวงค์
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๔๙

เด็กหญิงนันท์นภัศ ขันทะชา

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๕๐

เด็กชายปรเมศ วิทยาพงษ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๕๑

เด็กหญิงปวันรัตน์ ชาบรรทม
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๕๒

เด็กหญิงพัชราภา วงค์คำจันทร์
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๕๓

เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ

์

ขันทะชา
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๕๔

เด็กชายภาณุพงศ์ การิก
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๕๕

เด็กชายรัชชัย ภัทราภานนท์
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๕๖

เด็กหญิงวนิดา นนมุต
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๕๗

เด็กชายวรวุฒิ เนตรมุข
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๕๘

เด็กชายวรัญู เนตรพิมพ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๕๙

เด็กหญิงวรารัตน์ หงส์โต
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๖๐

เด็กชายสุทิวัส โคตรบิล
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๖๑

เด็กหญิงสุพัตรา มีสี
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๖๒

เด็กชายสุรวุฒิ ใจสุข
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๖๓

เด็กหญิงอลิสดา เดชขันธ์
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๖๔

เด็กชายเดชาธร บริบูรณ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๖๕

เด็กชายจิณณวัตร เนตรพิมพ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๖๖

เด็กหญิงชลดา ยะภักดี
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๖๗

เด็กหญิงชาลินี ดีวันไชย
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๖๘

เด็กหญิงณัฐพร ขันทะชา
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๖๙

เด็กหญิงทักษพร อุปทุม
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๗๐

เด็กชายธีรภัทร์ หล้ากำ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๗๑

เด็กชายธเนศพล ต้นพิมพ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๗๒

เด็กชายนิรวิทธ์ ยะภักดี
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๗๓

เด็กชายราเมศว์ การิก
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๗๔

เด็กหญิงวสุนธรา ขันทะชา
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๗๑ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๗๕

เด็กหญิงสิริรัตน์ ทิพรักษ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๗๖

เด็กหญิงเครือวัลย์ อินทรักษ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๗๗

เด็กชายเจษฎา คำใบ
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๗๘

เด็กชายโชคทวี คะพันธ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๗๙

เด็กหญิงกฤติยา สุธรรม
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมะจ่าง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๘๐

เด็กหญิงฐิตินันท์ ตาทิพย์
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมะจ่าง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๘๑

เด็กชายพันธกาล จำรักษา
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมะจ่าง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๘๒

เด็กชายภูวดล วงษาเนา
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมะจ่าง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๘๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ ชาวดง
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนมะจ่าง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๘๔

เด็กหญิงปรียาภรณ์ พัสนวงค์
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนมะจ่าง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๘๕

เด็กหญิงภัทราภรณ์ มณีปกรณ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนมะจ่าง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๘๖

เด็กหญิงชนกนันท์ สุธรรม
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนมะจ่าง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๘๗

เด็กชายนนทวัฒน์ พัสนวงค์
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนมะจ่าง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๘๘

เด็กชายศุภวิชญ์ เกษมสินธ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนมะจ่าง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๘๙

เด็กชายเศรษฐ์พงศ์ เกษมสินธุ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนมะจ่าง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๙๐

เด็กชายกิติพงศ์ คำแก้ว
๒๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)

วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๙๑

เด็กชายกิติศักดิ

์

คำแก้ว
๒๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)

วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๙๒

เด็กหญิงจันทร์จิรา จวนแจ้ง
๐๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)

วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๙๓

เด็กหญิงจินตพร ขรรศร
๑๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)

วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๙๔

เด็กหญิงจิรชญา โพธิสุ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)

วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๙๕

เด็กหญิงชณิชา โพธิสุ

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๙๖

เด็กชายถกลเกียรติ

์

เดชโฮม
๐๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)

วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๙๗

เด็กชายทักชินัย หลวงโป
๒๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)

วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๙๘

เด็กชายธีรภัทร สีหา
๐๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)

วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๔๙๙

เด็กชายธีรวัฒน์ อุปโคตร
๐๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)

วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๐๐

เด็กชายนาวิน เกษมสิน
๐๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)

วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๐๑

เด็กหญิงนิกข์นิภา ชาบรรทม
๑๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)

วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๐๒

เด็กชายบุญเลียง

้

โพธิสุ

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๐๓

เด็กชายประกฤษฎิ

์

ชัยบิล

๒๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)

วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๐๔

เด็กหญิงประทุมมาศ สิงห์งอย
๐๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)

วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๐๕

เด็กหญิงวรรณภา ขรรศร
๒๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)

วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๐๖

เด็กหญิงสุภัฒตรา ผิวคำ
๐๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)

วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๐๗

เด็กหญิงอภิญญา โพธิสุ

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๐๘

เด็กหญิงอลิตา ขรรศร
๒๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)

วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๐๙

นางสาววรินทร สัพโส ๗/๔/๒๕๓๔
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)

วัดศรีสงคราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๗๒ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๑๐

เด็กชายกชกร จันทร์ชนะ
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๑๑

เด็กหญิงกมลทิพย์ ใจเทียง

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๑๒

เด็กชายจักรวัฒน์ จันทะวงค์
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๑๓

เด็กชายชนะชัย มันคง

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๑๔

เด็กหญิงชยาวรรณ แก้วมาลา
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๑๕

เด็กหญิงชลธิชา ทำคำ
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๑๖

เด็กหญิงทัดดาว ทำดี
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๑๗

เด็กชายทิพย์วงค์ ลีพล

้

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๑๘

เด็กชายธนพล บุตรดี
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๑๙

เด็กชายธนวัฒน์ วงค์หนายโกฎ
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๒๐

เด็กหญิงนพรัตน์ สุจริต
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๒๑

เด็กหญิงนันฐชา พ่อศรีชา

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๒๒

เด็กหญิงนันทิภา หัตถา
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๒๓

เด็กชายปรเมษฐ์ จันทะคูณ
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๒๔

เด็กหญิงปทมา พ่อชมภู

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๒๕

เด็กหญิงปยธิดา วงค์ศรีชา
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๒๖

เด็กหญิงปยะดา หนึงคำมี

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๒๗

เด็กหญิงพรชิตา ปุมเปา
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๒๘

เด็กหญิงพลอยไพริน พ่อตาแสง
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๒๙

เด็กหญิงพัชรินทร์ เมืองโคตร
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๓๐

เด็กหญิงวราคนาง วงค์แสนไชย

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๓๑

เด็กหญิงวันวิสา มหานิล
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๓๒

เด็กหญิงศรัญญา สักหลัด
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๓๓

เด็กชายศราวุธ ขันดงลิง

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๓๔

เด็กหญิงศิริพรรณ มูลดี
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๓๕

เด็กชายศิริวัฒน์ ลีพล

้

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๓๖

เด็กหญิงสิริรัตน์ กัปโก

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๓๗

เด็กชายสุรินทร์ เพชรดีคาย
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๓๘

เด็กชายอดิศักดิ

์

คำคนคร่อง
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๓๙

เด็กหญิงอรปรียา แพงดี
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๔๐

เด็กหญิงอลิษา สุขศิริ
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๔๑

เด็กหญิงอารยา ด้วงคำภา
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๔๒

เด็กหญิงอินทิรา บุระวงศ์
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๔๓

เด็กชายเกียรติชัย มีผล
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๔๔

เด็กชายเจษฎาภรณ์ อุทัยวัตร
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๗๓ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๔๕

เด็กชายเชิดศักดิ

์

พิลุน
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๔๖

เด็กหญิงเพลงพิณ ตันสมรส

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๔๗

เด็กชายเอกราช กำริสุ
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๔๘

เด็กชายพีรพัฒน์ เพชรดีคาย
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๔๙

เด็กหญิงทิพรัตน์ แสงมณี
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๕๐

เด็กหญิงปวีณา ตันสมรส
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๕๑

นางสาวปานธนพร สังชาดี
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๕๒

เด็กชายผดุงเกียรติ นามจอมศรี
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๕๓

เด็กหญิงพรชิตา เบ้าทอง
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๕๔

เด็กชายพันธลักษณ์ ด้วงคำภา
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๕๕

เด็กชายธนากรณ์ คำภูษา

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๕๖

นายพจษนากรณ์ เชือบริบูรณ์

้

๐๙/๐๓/๒๕๔๐
โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๕๗

นายพนม คำเพชรดี ๓๐/๑/๒๕๑๐ โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๕๘

นายวีรศักดิ

์

มหาวงค์
๑๕/๐๔/๒๕๑๙

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๕๙

นายไชยันต์ ศรีสุวะ
๑๙/๐๒/๒๕๑๗

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๖๐

เด็กหญิงณัฏฐิมา พลสักขวา
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน วัดวังโน  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๖๑

เด็กชายทิวากร แก้วป
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน วัดวังโน  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๖๒

เด็กหญิงปริฉัตร ดงรังศรี
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน วัดวังโน  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๖๓

เด็กชายปวริศ แสนสุริวงศ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน วัดวังโน  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๖๔

เด็กชายวุฒิชัย เชือคำเพ็ง

้

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน วัดวังโน  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๖๕

เด็กชายศุภกิตติ

์

อุทัยวัตร
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน วัดวังโน  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๖๖

เด็กหญิงจีรศิริ แก้วดี
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน วัดวังโน  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๖๗

เด็กหญิงธิดานันท์ พ่อบุญจันทร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน วัดวังโน  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๖๘

เด็กหญิงนันธิดา แสนสามารถ
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน วัดวังโน  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๖๙

เด็กหญิงพรฤดี วงศ์ศรีชา
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน วัดวังโน  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๗๐

เด็กหญิงพรสวรรค์ ทองมุข
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน วัดวังโน  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๗๑

เด็กชายพิชัยยุทธ พ่อสิงห์
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน วัดวังโน  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๗๒

เด็กชายพิพัฒน์ ด้วงคำภา
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน วัดวังโน  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๗๓

เด็กหญิงพิมจันทร์ เสนารัตน์
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน วัดวังโน  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๗๔

เด็กหญิงวิภาดา ศรีแสน
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน วัดวังโน  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๗๕

เด็กหญิงศรีสุดา พ่อบุญจันทร์
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน วัดวังโน  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๗๖

เด็กชายศุภชัย แก้วพิลา
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน วัดวังโน  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๗๗

เด็กหญิงเกวลิน คำน้อย
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน วัดวังโน  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๗๘

เด็กหญิงณิฐาภรณ์ เมืองณศรี
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน วัดวังโน  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๗๙

เด็กหญิงปยะนรี เคนนันท์
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน วัดวังโน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๗๔ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๘๐

เด็กชายวุฒิชัย ทิพมาตร
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน วัดวังโน  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๘๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ พ่อนามแดง

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน วัดวังโน  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๘๒

เด็กหญิงอาภัสรา อินธิราช
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน วัดวังโน  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๘๓

เด็กชายกรพัฒน์ ยตะโคตร
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๘๔

เด็กหญิงจิรัชญา ชุมปลา
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๘๕

เด็กหญิงชนากานต์ พ่อกุล
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๘๖

เด็กชายชานนท์ หารมนตรี
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๘๗

เด็กชายณัฐฐิพงษ์ วงษ์ไชย
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๘๘

เด็กชายธันวา มีบุญ
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๘๙

เด็กชายธีรภัทร ชุมปลา
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๙๐

เด็กชายธีระวัฒน์ เพิงกุณา
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๙๑

เด็กชายณัฐพล วิจันทร์ดา

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๙๒

เด็กชายปฏิภาณ พ่อครวงค์
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๙๓

เด็กหญิงประภาภรณ์ เพชรฤทธิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๙๔

เด็กหญิงพัชราพรรณ พรมแสง
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๙๕

เด็กชายพานิตย์ บุญรอด
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๙๖

เด็กหญิงมนัสชญา วงค์ศรีชา
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๙๗

เด็กหญิงวรรณภา พ่อนามแดง
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๙๘

เด็กชายวัชระ พ่อจันดา

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๕๙๙

เด็กหญิงวิสุดา มีภาทัศ
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๐๐

เด็กชายวุฒิชัย คำมูล
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๐๑

เด็กชายวุฒินันท์ ไชยวงษา

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๐๒

เด็กชายศุภาวัชร วงศ์คำแพง
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๐๓

เด็กชายสุรวัฒน์ อัคฮาด

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๐๔

เด็กหญิงอรวรรณ ไชยอังคาร
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๐๕

เด็กชายเฉลิมพล ชาแสน
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๐๖

เด็กหญิงแพรวา สุวรรณไตร
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๐๗

เด็กหญิงพรานทิพย์ วงค์แก้ว
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๐๘

นางสาวศรญา ยตะโคตร
๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๐๙

นางสาวนิชาวรรณ ชาศรี

๑๕/๑๑/๒๕๓๓

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๑๐

นางสาวปาริชาติ ไชยราช
๑๗/๑๐/๒๕๓๔

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๑๑

เด็กหญิงกันญากร ทำทอง
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๑๒

เด็กหญิงกุลยา คำกรฤาชา
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๑๓

เด็กหญิงขวัญฤดี แฮดดี
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๑๔

เด็กหญิงชลนภัทร คำปนแปง
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๗๕ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๑๕

เด็กหญิงฐิดาภา อินาลา
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๑๖

เด็กชายดนัย ชนะเคน
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๑๗

เด็กชายทนงศักดิ

์

กรัดกราย

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๑๘

เด็กชายธนานันท์ สินธุชัย
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๑๙

เด็กชายธราเทพ สุริยนต์
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๒๐

เด็กหญิงธัญพิชชา ตะวังทัน
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๒๑

เด็กชายนักรบ วงศ์คำจันทร์
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๒๒

เด็กหญิงนุชนาฏ แดงลาด

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๒๓

เด็กหญิงปภาวรินท์ พันธ์กกค้อ
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๒๔

เด็กหญิงปยะธิดา อินาลา
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๒๕

เด็กหญิงปุริมปรัชญ์ ชนะประสพ
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๒๖

เด็กชายพงศกร ทองเภาว์
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๒๗

เด็กชายพชรพล ต้นสวรรค์
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๒๘

เด็กหญิงพัณณิตา มีแสง
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๒๙

เด็กชายมินทรา แก่นจวง
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๓๐

เด็กหญิงรีจีน่า เจด เบรน
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๓๑

เด็กหญิงศศิชา สุนทร
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๓๒

เด็กหญิงศุภัทรธิดา หูมแพง
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๓๓

เด็กหญิงสรัลนุช แสนเขือน

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๓๔

เด็กชายสืบศักดิ

์

แสนคำ
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๓๕

เด็กชายสืบสกุล แสนคำ
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๓๖

เด็กชายสุทธิพจน์ พนาจันทร์
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๓๗

เด็กชายสุภลักษณ์ สวยสา
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๓๘

เด็กหญิงอชิรญา ปตชาพรม

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๓๙

เด็กชายอรรถชัย เวชไสย์
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๔๐

เด็กชายอลงกรณ์ นันชนะ
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๔๑

เด็กชายอัครพล ตังเจริญ

้

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๔๒

เด็กหญิงจุฑามาศ ดีพรม
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๔๓

เด็กหญิงชญานนท์ กุนชน
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๔๔

เด็กชายชนาธิป คำเถือน

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๔๕

เด็กหญิงชลลดา ชวนชาติ
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๔๖

เด็กชายฐิตินันท์ กุลชน
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๔๗

เด็กหญิงณัฏฐนิชค์ กัลยาเขียว
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๔๘

เด็กหญิงณัฐชานันท์ อรรคศรีวร

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๔๙

เด็กหญิงณัฐนิชา หอมแพงไว้
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๗๖ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๕๐

เด็กชายณัฐภูมิ สุคันธ์
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๕๑

เด็กหญิงดลยา ขันทีท้าว
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๕๒

เด็กหญิงธันยพร แสนกง
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๕๓

เด็กหญิงนริศรา ในอินทร์
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๕๔

เด็กหญิงนรีกานต์ ลาหา
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๕๕

เด็กชายปรมัตถ์ จิตตะระ
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๕๖

เด็กหญิงปวีณา โคตรโยธี
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๕๗

เด็กหญิงปาริชาติ แขมจันทร์
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๕๘

เด็กชายพชรภูมิ เชือดวงผูย

้

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๕๙

เด็กหญิงพรทิพย์ ดวงมาลัย
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๖๐

เด็กชายพลรัตน์ คำด่อน
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๖๑

เด็กชายพีรภัทร ผางโยธา
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๖๒

เด็กชายภาณุวัฒน์ ติววงค์

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๖๓

เด็กหญิงมัทฉญาดา โพธิธิน

์

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๖๔

เด็กหญิงวรรณวนัช ลัทธิวรรณ
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๖๕

เด็กหญิงวิชญาดา อินาลา
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๖๖

เด็กชายศิวพงษ์ อุรังค์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๖๗

เด็กหญิงศุภัสสรา มณีรัตน์
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๖๘

เด็กหญิงอรณิชา สมลี
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๖๙

เด็กชายอัครวินทร์ ผลจันทร์
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๗๐

เด็กชายอิชัย กุลบุตร
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๗๑

เด็กหญิงเกศินี มีสมบัติ
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๗๒

เด็กชายเจตนิพัทย์ เหวยไทย
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๗๓

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เกตุวีระพันธุ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๗๔

เด็กหญิงกนกกูล คำเหลา
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๗๕

เด็กหญิงกมลลักษณ์ บุญก้อน
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๗๖

เด็กหญิงกรพินณ์ เพ็งพรม
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๗๗

เด็กชายกรีฑาพล เวชไสย์
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๗๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สิทธิจักร
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๗๙

เด็กหญิงกิตติยา หันภาพ
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๘๐

เด็กชายจงรัก ลุนพุทธ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๘๑

เด็กชายจักรพรรดิ

์

ชายทวีป
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๘๒

เด็กหญิงชลิตตา ภาคเดช
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๘๓

เด็กชายทรัพย์ทวี หลี

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๘๔

เด็กชายธนวุฒิ ต้นสวรรค์
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๗๗ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๘๕

เด็กชายธนาธร ลาสา
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๘๖

เด็กชายนราวิชญ์ ยืนยง
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๘๗

เด็กชายนวพล เขือนขันธ์

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๘๘

เด็กหญิงปณิดา กวานปรัชชา

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๘๙

เด็กชายพงษ์พิทักษ์ สมอุดม
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๙๐

เด็กชายพงษ์อนันท์ แสนคำ
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๙๑

เด็กชายพันธการ กัณหา
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๙๒

เด็กชายพุทธิพงศ์ อุพร
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๙๓

เด็กหญิงภัทรธิดา ยงเพชร
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๙๔

เด็กชายภูวิศ ต้นสวรรค์
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๙๕

เด็กชายวรายุทธ ก้อนลอดคำ
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๙๖

เด็กหญิงวิชัญญา ชะนะ
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๙๗

เด็กหญิงวิมลรัตน์ เทวะประกาย
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๙๘

เด็กชายวีรภัทร อุรัง
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๖๙๙

เด็กชายสหรัฐ คำลุน

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๐๐

เด็กชายสิทธิชัย บุญละ

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๐๑

เด็กหญิงสิรินภา พรหมอารักษ์
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๐๒

เด็กหญิงสุกัณญาพร พันธ์เพ็ง
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๐๓

เด็กหญิงสุชาดา นนทะจันทร์
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๐๔

เด็กชายอดิเทพ โมธรรม
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๐๕

เด็กชายอภิรักษ์ แจ่มแจ้ง
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๐๖

เด็กชายอภิวิชญ์ นิมาลา
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๐๗

เด็กชายอัครเดช บึงอ้อ
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๐๘

เด็กหญิงอาภัสรา แสนเขือน

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๐๙

เด็กหญิงแองเจอล่า ไทล่า เบรน
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๑๐

นางทิพธัญญา โพธิตา

์

๑๑/๐๕/๒๕๒๒

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๑๑

นายกวี โสมงาม
๑๖/๐๒/๒๕๒๕

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๑๒

นางชนัญญา ขันตะ
๓๐/๐๑/๒๕๑๖

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๑๓

นางสาวณัฐริกา ไกรสระแก้ว
๐๙/๐๔/๒๕๒๙

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๑๔

นายทรงศักดิ

์

กวานปรัชชา
๐๖/๐๖/๒๕๑๖

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๑๕

นายทวีศักดิ

์

โคตรโยธี
๑๕/๐๕/๒๕๓๑

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๑๖

นางประยูรศรี กวานปรัชชา
๓๐/๐๕/๒๕๑๗

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๑๗

นางสาวพิมลรัตน์ ลุนลา
๐๖/๐๘/๒๕๒๕

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๑๘

นางสาวลัดดาวรรณ แก่นจวง
๐๕/๐๔/๒๕๓๔

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๑๙

นายสุริยา แหว่นพรม
๑๘/๐๗/๒๕๒๘

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๗๘ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๒๐

นางสาวอรทัย สิงห์เงา

๑๔/๑๒/๒๕๒๓

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๒๑

นางไพรวัลย์ ไชยรบ
๑๕/๐๓/๒๕๒๑

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๒๒

นายไมตรี สอนดา

๑๑/๑๒/๒๕๑๑

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๒๓

เด็กหญิงกนกพร นันทพล
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๒๔

เด็กหญิงกรรวี ศรีประชัย
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๒๕

เด็กหญิงกวินทรา นนทะวงษา
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๒๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ แดงโหยง
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๒๗

เด็กหญิงกิติยา แสงสุด
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๒๘

เด็กหญิงขวัญจิรา ธงวิชัย
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๒๙

เด็กชายคณิตกรณ์ คิดทำ
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๓๐

เด็กชายคมสัน กาลำดวน
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๓๑

เด็กชายงามพล สินไชย
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๓๒

เด็กชายจักรี พนมเริงไชย
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๓๓

เด็กหญิงจันจิรา ปลัดพุม
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๓๔

เด็กหญิงจันจิราภรณ์ ชัยวิเศษ
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๓๕

เด็กหญิงจันทิมา อินทรี
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๓๖

เด็กชายจัสติน ผาเคน
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๓๗

เด็กหญิงจิดาภา ขันตี
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๓๘

เด็กหญิงจิดาภา บุญวงค์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๓๙

เด็กหญิงจิดาภา เดชทะศร
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๔๐

เด็กหญิงจินตนา แสงรัตน์
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๔๑

เด็กชายจิรวัฒน์ พงสุภา
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๔๒

เด็กหญิงจุฬารัตน์ ทองสอย

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๔๓

เด็กหญิงฉวีวรรณ ลีโคตร

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๔๔

เด็กหญิงชญาดา พรพาอภิรมย์
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๔๕

เด็กหญิงชนธีชา แก่นนาดี

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๔๖

เด็กชายชนะชัย วงค์ตาผา
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๔๗

เด็กหญิงชนัญชิตา ลาโคตร
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๔๘

เด็กหญิงชนัดดา แสงเขียว
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๔๙

เด็กหญิงชรินรัตน์ คังกัน

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๕๐

เด็กชายชัชพิสิฐ ภาคภูมิ
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๕๑

เด็กชายชัยวัฒน์ ผิวดา
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๕๒

เด็กชายชาคริต ขันตะ
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๕๓

เด็กชายชาคริต วงศ์โพนทอง
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๕๔

เด็กหญิงชืนกมล

่

ด้วงเต่า
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๗๙ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๕๕

เด็กหญิงชโลธร อุผา
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๕๖

เด็กหญิงฐิติมา แอดนวล
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๕๗

เด็กหญิงฐิติรัตน์ หูมวงศ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๕๘

เด็กชายณรงค์เดช อุดานนท์
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๕๙

เด็กหญิงณัฏฐ์นรี วรจักร์
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๖๐

เด็กหญิงณัฐกานต์ น้อยวงค์
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๖๑

เด็กหญิงณัฐฌา ศศิโสภณ
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๖๒

เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีดาวงค์
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๖๓

เด็กหญิงณัฐธิดา เฮียงราช
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๖๔

เด็กชายณัฐภัทร แพงคำ
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๖๕

เด็กหญิงณัฐสุดา นนทะวงษา
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๖๖

เด็กหญิงดวงตา คำสอน
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๖๗

เด็กหญิงทิพารัตน์ อุสาหะ
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๖๘

เด็กชายธนากร แสนสุริวงค์
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๖๙

เด็กชายธนาวุฒิ ระพันธ์คำ
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๗๐

เด็กชายธนโชค คุณดิลกคุณาธร
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๗๑

เด็กชายธีรศักดิ

์

นามคำ
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๗๒

เด็กชายนพเดช จันทะผล
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๗๓

เด็กหญิงนรินดา วิลามาศ
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๗๔

เด็กหญิงนรินนา โคตนาม
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๗๕

เด็กหญิงนริศรา ขวาชัยวี
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๗๖

เด็กหญิงนวกาญจน์ ชาวสวน
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๗๗

เด็กชายปฏิภาน จันทร์เทพย์
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๗๘

เด็กหญิงประภัสรา อนานันต์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๗๙

นางสาวปริชาติ ผาท้าย

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๘๐

เด็กชายปรินทร์ อินทะโคตร

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๘๑

เด็กหญิงปริยดา แพงศรีฮัก
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๘๒

เด็กหญิงปริยากร พานันธ์
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๘๓

เด็กหญิงปาริษา เทวะประกาย
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๘๔

เด็กหญิงปาลิตา แพงปอง
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๘๕

เด็กหญิงปยนุช ภูชุม
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๘๖

เด็กหญิงปยรัช วงศรี
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๘๗

เด็กหญิงปยะนันท์ ภารยทรัพย์
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๘๘

เด็กชายผดุงศักดิ

์

บัวเคน
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๘๙

เด็กชายพงษ์ดนัย ชืนเชียวยนต์

่ ่

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๘๐ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๙๐

เด็กชายพงษ์พิสุทธิ

์

หอมอ่อน
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๙๑

เด็กชายพชรพล วารี
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๙๒

เด็กหญิงพรนภา เอกสะพัง
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๙๓

เด็กหญิงพรรณภัทร คำสุข
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๙๔

เด็กชายพร้อมพันธ์ สุขะหา
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๙๕

เด็กชายพลวัต คำหมาย
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๙๖

เด็กชายพลศาสตร์ ภากุล
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๙๗

เด็กชายพัชรพล ติธรรม
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๙๘

เด็กหญิงพัชราภา คูณลาด
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๗๙๙

เด็กชายพิชิตพงษ์ ขิดชัยภูมิ
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๐๐

เด็กหญิงพีชญา ลุนชัยภา
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๐๑

เด็กหญิงพุฒิพงศ์ วงศ์ศรีชา
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๐๒

เด็กชายพูลทรัพย์ ชมโสม
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๐๓

เด็กหญิงภควรรณ คำลือ
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๐๔

เด็กหญิงภัทราวดี ไชยบุญทัน
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๐๕

เด็กหญิงมนธิรา คำอ้อ
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๐๖

เด็กหญิงมนธิรา หลาบสุภา
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๐๗

เด็กหญิงมะลิกา แสงหล้า
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๐๘

เด็กหญิงยอแสง พูลศิริกุล
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๐๙

เด็กหญิงระวีรัตน์ มีนาม

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๑๐

เด็กชายรังสิมันต์ คำซาว
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๑๑

เด็กชายรัชชานนท์ ช่วยสุข
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๑๒

เด็กชายรัชชานนท์ ศิลปรายะ
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๑๓

เด็กชายรัชชานนท์ โตดี
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๑๔

เด็กหญิงรัชฎาพร โพธิพุ่ม

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๑๕

เด็กหญิงรัชดา วิจิตรพาณิชย์
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๑๖

เด็กหญิงรัชนีกร คามพิมาย
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๑๗

เด็กชายรัฐภูมิ ราชมณี
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๑๘

เด็กชายราชฤทธิ

์

จารุธำรง
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๑๙

เด็กหญิงละอองดาว บ้านกลาง

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๒๐

เด็กหญิงลักษวิมน ซามาตร
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๒๑

เด็กหญิงวรัญญา มุกดาม่วง
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๒๒

เด็กชายวราพล พิมโชติ
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๒๓

เด็กหญิงวริศรา วงค์สามารถ
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๒๔

เด็กชายวรุตม์ ผิวพรรณ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม
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นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๒๕

เด็กชายวรเมธ ทองวร
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๒๖

เด็กชายศรายุท พลชารี
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๒๗

เด็กชายศรายุทธ ชาตรูประชีวิน
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๒๘

เด็กหญิงศศิธร สุขดี
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๒๙

เด็กหญิงศศิวิมล ถอยกระโทก
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๓๐

เด็กหญิงศิริประภา เพียรักษา

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๓๑

เด็กหญิงศิริรัตน์ ทศราช
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๓๒

เด็กหญิงศิริวิมล ชุ่นขวัญ
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๓๓

เด็กหญิงศิวปรียา ปญญาบุตร
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๓๔

เด็กชายศุภกฤษณ์ แพงปล้อง
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๓๕

เด็กหญิงศุภมน พรหมจันทร์
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๓๖

เด็กชายศุภสัณฑ์ ชนชนะกุล
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๓๗

เด็กหญิงศุภานัน ศิริวงค์
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๓๘

เด็กหญิงสมิตา ทีมอย
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๓๙

เด็กหญิงสายชุดา สีสด
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๔๐

เด็กชายสิทธิโชค สุทธิ
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๔๑

เด็กหญิงสิรีธร หินนอก
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๔๒

เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์ จอมคำสิงห์
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๔๓

เด็กหญิงสุนิตา ชาหาจักร
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๔๔

เด็กหญิงสุนิตา พลทอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๔๕

เด็กหญิงสุพาพร แสงเขียว
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๔๖

เด็กหญิงสุพิชชา หนูหาญ
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๔๗

เด็กหญิงสุภัสสรา ไม่แพง
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๔๘

เด็กหญิงสุรีพร ปนสา
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๔๙

เด็กหญิงสุวรรณา เข็มปญญา
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๕๐

เด็กชายสุเมธ ขันทอง
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๕๑

เด็กชายอนุชา ดวนลี
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๕๒

เด็กชายอนุวัฒน์ สมศักดิ

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๕๓

เด็กชายอมรเทพ สิงห์ศรี
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๕๔

เด็กหญิงอรัญญา โพธิสุวรรณ
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๕๕

เด็กหญิงอาทิตยา ภาวรรณ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๕๖

เด็กหญิงอาทิตยา ระพันธ์คำ
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๕๗

เด็กหญิงอาริญา ใจกล้า
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๕๘

เด็กหญิงอาริยา ผิวชมภู
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๕๙

เด็กหญิงอำภา อุ่นอำ
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๘๒ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๖๐

เด็กชายอิทธิกร คำกรฤาชา
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๖๑

เด็กหญิงเกวลิน สุทัน

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๖๒

เด็กหญิงเขมินท์ หงษ์สมดี
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๖๓

เด็กชายเจตชนะ เอกอะยะ

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๖๔

เด็กหญิงเจนจิรา ผกามาศ
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๖๕

เด็กชายเจษฎานนท์ วงศ์รุ่งเรืองโชค
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๖๖

เด็กชายเจษฏา ลาโสภา
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๖๗

เด็กชายเนติพล คนหมัน

้

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๖๘

เด็กหญิงเพชรรัตน์ สิงห์เสือ
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๖๙

เด็กหญิงเพชรลดา ทุมกิง

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๗๐

เด็กหญิงเพ็ญนิภา ใสส่อง

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๗๑

เด็กชายเมตินัย ใจนันต๊ะ
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๗๒

เด็กชายเลิศชัย โคตรเคน
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๗๓

เด็กชายเศษฐพงษ์ แก้ววัน
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๗๔

เด็กชายเสฏฐวุฒิ จันพยัฆแสง
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๗๕

เด็กชายเสธฐากร สองเมือง
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๗๖

เด็กหญิงเสาวนีย์ ศรีเฉลา
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๗๗

เด็กหญิงแก้วตา ปารีสร้อย

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๗๘

เด็กหญิงแพรพลอย จันทะขัมมา

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๗๙

เด็กชายแสงสุริยา ทองสิงห์
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๘๐

เด็กหญิงโชติมณี แสงสว่าง

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๘๑

เด็กหญิงกนกธิดา จัดนอก
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๘๒

เด็กชายกฤษฎิ

์

ปตโต
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๘๓

เด็กชายกฤษดา สุมนทานอก
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๘๔

เด็กหญิงกัณณิกา ยาหัส
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๘๕

เด็กชายกันตินันต์ ปญจันทร์สิงห์
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๘๖

เด็กหญิงกัลยากร ศิริจันทร์
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๘๗

เด็กหญิงกิติพร ซองตา
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๘๘

เด็กหญิงกุลธิณี ลีโส

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๘๙

เด็กหญิงกุลธิดา ปอมสมุทร
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๙๐

เด็กหญิงขวัญชนก ภาวะ
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๙๑

เด็กหญิงจันทร์ธิดา วังวัฒนกุล
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๙๒

เด็กหญิงจิดาภา พุทธศรี
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๙๓

เด็กหญิงจิดาภา สนเภา
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๙๔

เด็กชายจิรสิน ทอนฮามแก้ว
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๘๓ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๙๕

เด็กหญิงจิราพร หงสาวดี

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๙๖

เด็กหญิงจุฑามาศ ทุมสาร
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๙๗

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ประเสริฐสังข์
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๙๘

เด็กชายชญานิน นิวงษา
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๘๙๙

เด็กชายชนาธิป ศรีลาพัฒน์
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๐๐

เด็กชายชยันต์ ผูกดวง
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๐๑

เด็กชายชยุตม์ ส่งเสริม
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๐๒

เด็กหญิงชลธิชา ปองเต่า

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๐๓

เด็กชายชลิต มณีสม
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๐๔

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ มันคง

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๐๕

เด็กชายชัยเฉลิม สาขามุละ

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๐๖

เด็กหญิงชุติกา สอนพิมพ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๐๗

เด็กหญิงชุติภา บัวริ
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๐๘

เด็กหญิงชุติมา แซ่ตัง

้

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๐๙

เด็กหญิงญาณี เผิน
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๑๐

เด็กชายฐานบิน อรรคฮาดจันทร์
๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๑๑

เด็กหญิงฐิติรักษ์ ทีมอย
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๑๒

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

สุริพุทธ
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๑๓

เด็กชายณรงค์เดช ฟองแก้ว
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๑๔

เด็กชายณัฏฐากร เกิดใจบุญ
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๑๕

เด็กหญิงณัฐกฤตา หัดสา
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๑๖

เด็กหญิงณัฐกานต์ ผงทอง
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๑๗

เด็กหญิงณัฐนิชา วรคันทักษ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๑๘

เด็กหญิงณัฐพร กลินดี

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๑๙

เด็กชายณัฐภาส มีมา
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๒๐

เด็กหญิงณัฐริกา มีสิมมา
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๒๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ณ นครพนม
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๒๒

เด็กหญิงดารณี แก้วบุดตา
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๒๓

เด็กชายดุลยฤทธิ

์

นามวันดี
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๒๔

เด็กชายธนกร ศรีดาราช
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๒๕

เด็กชายธนกฤต แสนดวง
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๒๖

เด็กหญิงธนพรรณ หมืนพัน

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๒๗

เด็กชายธนวัฒน์ นาคแท้
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๒๘

เด็กชายธนัญชัย จิตติโล
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๒๙

เด็กชายธนเชษฐ ปองหลักคำ
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๘๔ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๓๐

เด็กชายธรณินทร์ แซ่เตียว
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๓๑

เด็กหญิงธัญญาเรศ สุขรัง
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๓๒

เด็กชายนคร สายชาลี
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๓๓

เด็กชายนพรัตน์ ยศประสงค์
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๓๔

เด็กชายนพสิทธิ

์

อังวงษ์

้

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๓๕

เด็กหญิงนภสร มังกรทอง
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๓๖

เด็กหญิงนรินธร คำวุฒิ
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๓๗

เด็กหญิงนริศรา หนันแป
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๓๘

เด็กหญิงนฤมล คำพานุ
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๓๙

เด็กชายนวพล อุปลี
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๔๐

เด็กชายนัฐวุฒิ คานดง
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๔๑

เด็กหญิงนันทการต์ เทสันตะ
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๔๒

เด็กหญิงนำทิพย์ พิมคีรี
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๔๓

เด็กหญิงนำหวาน สัมพันธ์วงค์
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๔๔

เด็กชายบุลากร นันสา

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๔๕

เด็กชายปฏิพล ชุมนวล
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๔๖

เด็กหญิงปนัดดา เสนาลา
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๔๗

เด็กหญิงปภัทสร ควรชอบ
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๔๘

เด็กหญิงปภัสศร โพธินะ
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๔๙
เด็กหญิงประวรรณรัตน์

แนบเนียน
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๕๐

เด็กชายปรัชญา พิทักษ์กุล

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๕๑

เด็กหญิงปรีญาพร บุรีขันธ์
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๕๒

เด็กชายปวริศ โจมแพง

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๕๓

เด็กหญิงปานชีวา กงเกตุ
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๕๔

เด็กหญิงปยรัตน์ แสงจันทร์

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๕๕

เด็กหญิงปยะพร แฮดโท
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๕๖

เด็กหญิงปุญญิศา แข็งแรง
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๕๗

เด็กชายพงศ์ยาห์ เอียมถ้วย

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๕๘

เด็กหญิงพรนภา ดวงศร
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๕๙

เด็กหญิงพัชราภรณ์ โภคทรัพย์
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๖๐

เด็กหญิงพัชรินทร์ สิงห์มอน

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๖๑

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส นิวงษา

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๖๒

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส สุภนันตชาติ
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๖๓

เด็กหญิงพิยดา จันสว่าง
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๖๔

เด็กชายพิสิษฐ์พล นนท์เหล่าพล
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๘๕ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๖๕

เด็กชายพีรณัฐ วีระนิพิฐกุล
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๖๖

เด็กชายภควัต โพธิศรี

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๖๗

เด็กชายภัทรพงค์ พลอุ่น

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๖๘

เด็กชายภัทรพล คำจันสี
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๖๙

เด็กหญิงภัทรลดา โตสมบุญ

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๗๐

เด็กหญิงภัทรวดี ท้าวพา
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๗๑

เด็กหญิงภัทรวดี เสลาคำ
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๗๒

เด็กหญิงภัทราวดี วงค์แก้ว
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๗๓

เด็กชายภาณุพงศ์ ศิริวัฒน์
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๗๔

เด็กหญิงภาณุรัตน์ ขวาดก
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๗๕

เด็กชายภานุภัทร เพชรหลิม
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๗๖

เด็กชายภานุวัจน์ วงจวง
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๗๗

เด็กชายภูมินทร์ พิลาพอง
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๗๘

เด็กชายภูริเดช สุดโคตร
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๗๙

เด็กชายภูสิทธิ ปารีสร้อย
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๘๐

เด็กหญิงมนประภา อาสาวัง
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๘๑

เด็กหญิงมัลลิกา ลาภะ
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๘๒

เด็กชายยุทธนา โพธิสุวรรณ
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๘๓

เด็กหญิงรจนา ย่อยเงิน
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๘๔

เด็กหญิงรวิสรา พรมนิกร
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๘๕

เด็กชายรัชทาพงษ์ ซามาตร
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๘๖

เด็กหญิงฤดี วงษ์เงิน
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๘๗

เด็กหญิงวณิชญาดา ปดตะ
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๘๘

เด็กหญิงวนิดา กัตติยะ
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๘๙

เด็กชายวรวุฒิ มาเมฆ

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๙๐

เด็กชายวราทิตย์ นวลศรี
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๙๑

เด็กชายวรายุทธ สาวงษ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๙๒

เด็กหญิงวราวรรณ วังวร
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๙๓

เด็กหญิงวริศรา ศรีโท
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๙๔

เด็กหญิงวริสา เข็มเพชร
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๙๕

เด็กชายวัทธิกร แก้วบุดตา
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๙๖

เด็กหญิงวันนิสา คำไผ่
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๙๗

เด็กหญิงวิชุฏา อินสังข์
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๙๘

เด็กชายวิทวัส บัวริ
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๐๙๙๙๙

เด็กหญิงวิภาดา ผมพันธ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๘๖ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๐๐

เด็กหญิงวิภาดา รัตนะ
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๐๑

เด็กหญิงวิลาวรรณ คำชำนิ
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๐๒

เด็กชายวุฒิชัย ทองสอย
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๐๓

เด็กชายวุฒินันท์ ไชยสุระ

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๐๔

เด็กหญิงศศิธร วงษาลี
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๐๕

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

วารี
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๐๖

เด็กหญิงศานตมล ชาญหัตถกิจ
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๐๗

เด็กหญิงศิริญากรณ์ ลีโส
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๐๘

เด็กหญิงศิรินา บุตราช
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๐๙

เด็กหญิงศิริเนตร สุขสำราญ
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๑๐

เด็กชายศิวเรศ ทุมกิง

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๑๑

เด็กชายศุภณัฐ จันทะมาตย์
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๑๒

เด็กหญิงสาลิกา ขุนนาดี

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๑๓

เด็กหญิงสุณิสา โถสุวรรณ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๑๔

เด็กหญิงสุพัตรา ยาเกิด
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๑๕

เด็กหญิงสุภาวรรณ กิมา
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๑๖

นายสุรศักดิ

์

ธนบัตร
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๑๗

เด็กชายอนุชิต อำคาพานี
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๑๘

เด็กชายอนุวัฒน์ นิวงษา
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๑๙

เด็กชายอนุวัฒน์ พันธ์นุราช

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๒๐

เด็กหญิงอภิญญา ขันมา
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๒๑

เด็กหญิงอรปรียา การุญ
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๒๒

เด็กหญิงอรปรียา กุลสอนนาน
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๒๓

เด็กหญิงอรอนงค์ พ่อจันดา
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๒๔

เด็กหญิงอริศรา จำปา
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๒๕

เด็กหญิงอริศรา ชฎา
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๒๖

เด็กหญิงอริศรา แอดนวล
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๒๗

เด็กชายอวัช คำไข
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๒๘

เด็กหญิงออมสิริ เพ็งท้าว
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๒๙

เด็กหญิงอังคนา ทองยาลา
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๓๐

เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ บุญอุ่น

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๓๑

เด็กหญิงอัญรญา โนนทา
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๓๒

เด็กหญิงอัยรัดดา โคดทาดา
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๓๓

เด็กชายอานนท์ สุขมอญ

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๓๔

เด็กหญิงอาภัสรา ทะนะไชย
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๘๗ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๓๕

เด็กหญิงอาภาพร สอนบาล

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๓๖

เด็กหญิงอาริยา สายืน
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๓๗

เด็กหญิงอารียา แก้วนิวงศ์
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๓๘

เด็กหญิงอารีรัตน์ แสงสว่าง
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๓๙

เด็กหญิงอินทิรา คำตา
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๔๐

เด็กหญิงอุทุมพร สิงห์สา
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๔๑

เด็กหญิงอุมาพร นันตะพัก
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๔๒

เด็กหญิงอุลัยภรณ์ ซามาตร
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๔๓

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ สมตัว

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๔๔

เด็กหญิงเนตรดาว พูลสวัสดิ

์

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๔๕

เด็กหญิงเพชรไพลิน วงศ์ศิริ
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๔๖

เด็กชายเอกนรินทร์ ศัตรูพินาศ

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๔๗

เด็กหญิงแพรวา พานพิกุล
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๔๘

เด็กชายโชติพิบุล ขลังวิเชียร
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๔๙

เด็กหญิงไพรินทร์ วงค์จันดี
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๕๐

เด็กหญิงกณิกา อังวงษ์

้

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๕๑

เด็กหญิงกนกพร แก้วมะ
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๕๒

เด็กหญิงกรกนก ศิริบูรณ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๕๓

เด็กชายกรมธรรม์ วังวัฒนกุล
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๕๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ คำปน
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๕๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ โพธิสา
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๕๖

เด็กชายกัลญารัตน์ สามหมอ

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๕๗

เด็กหญิงกาญจนา มาพันธ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๕๘

เด็กหญิงกุลนาถ ถาลี
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๕๙

เด็กหญิงขวัญสิริ โพธิพรหม
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๖๐

เด็กชายคุณานนต์ บันเซา

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๖๑

เด็กหญิงจิราภัทร จันเทพา
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๖๒

เด็กหญิงจุฑามาศ เงินลาด
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๖๓

เด็กหญิงธัญนาฎ เอกสะพัง
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๖๔

เด็กหญิงธัญรัตน์ ศรีสุข
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๖๕

เด็กหญิงธิติสุดา พิมทอง
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๖๖

เด็กชายธีรศักดิ

์

น้อยชาลี
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๖๗

เด็กชายนันฐวุฒิ ต้นสวรรค์
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๖๘

เด็กหญิงนาตาฎา ทองนรินทร์
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๖๙

เด็กหญิงนิพัทรา ขันรัฐบาล
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๘๘ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๗๐

เด็กหญิงนิภาภรณ์ ฝุยคำภา
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๗๑

เด็กหญิงนำหวาน บัวสุดตา
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๗๒

เด็กหญิงประภัสสร จำปาน
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๗๓

เด็กหญิงปยดา มณีวรรณ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๗๔

เด็กหญิงปุณยรัตน์ กำดา
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๗๕

เด็กหญิงผกาแก้ว คำไตรย์
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๗๖

เด็กหญิงฝนดาว สุทธิผาย
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๗๗

เด็กชายพงษ์เพชร โสมหา
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๗๘

เด็กหญิงพรชิตา กายะเสนา
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๗๙

เด็กหญิงพรทิพย์ ดิษฐเจริญ
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๘๐

เด็กชายพัชรพล จ้ายทองอยู่
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๘๑

เด็กหญิงพัชรลดา คำด่อน
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๘๒

เด็กหญิงพัชริกา ชุดชา

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๘๓

เด็กหญิงพัชรินทร์ มาดา
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๘๔

เด็กชายพายุ แก้วนิวงศ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๘๕

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ยศสาย
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๘๖

เด็กชายพีรวัฒน์ นามเรือง
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๘๗

เด็กชายพีระพล โคตนาม
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๘๘

เด็กชายพีรายุ จะมังศรี
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๘๙

เด็กชายภพธร คุ้มชัยสงค์
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๙๐

เด็กหญิงภัคจิรา แร่วงค์คต
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๙๑

เด็กหญิงภัทรลดา ขันวัง
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๙๒

เด็กหญิงภัทลดา แก้วนิวงศ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๙๓

เด็กชายภาณุพงศ์ บุญเอก
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๙๔

เด็กชายภาณุพงศ์ สีกานิล
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๙๕

เด็กหญิงภาณุรัตน์ เดชทะศร
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๙๖

เด็กชายภูพิทักษ์ ครองสิงห์
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๙๗

เด็กชายภูริพัฒน์ สุนะเทพ
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๙๘

เด็กชายภูวมินทร์ ติววงค์

้

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๐๙๙

เด็กหญิงมณีกาญจน์ ขาวสะอาด
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๐๐

เด็กหญิงมนธิรา ไม่แพง
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๐๑

เด็กหญิงมโนห์รา เทียงผง
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๐๒

เด็กชายยศวีร์ บุญทศ
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๐๓

เด็กหญิงรติกานต์ พรมเกษร
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๐๔

เด็กหญิงรติกานต์ แดงสา

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๘๙ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๐๕

เด็กหญิงระวีนันท์ หูมแพง
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๐๖

เด็กหญิงรังสิมา ทิพย์สน
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๐๗

เด็กหญิงรัชนีพร พิมพ์ศรี
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๐๘

เด็กหญิงรัตติกาล ศรีพรหม
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๐๙

เด็กหญิงรัศมี สาลีเพ็ง
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๑๐

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ พรมดี
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๑๑

เด็กหญิงลัดธิดา ด้วงลำพัน
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๑๒

เด็กชายวัฒนา แม้นชัยภูมิ
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๑๓

เด็กชายวัสนกร สุทธิวงค์
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๑๔

เด็กชายวาสนา ศรีทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๑๕

เด็กหญิงวิจิตตรา อำไพจิตร
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๑๖

เด็กหญิงวิชุดา ดอนมุงคุณ
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๑๗

เด็กหญิงวิภา พรมศรีธรรม
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๑๘

เด็กหญิงวิภาวรรณ โคตะทัน
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๑๙

เด็กชายวิษณุ ดุลมา
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๒๐

เด็กชายศตวรรษ ตันยา
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๒๑

เด็กหญิงศริษา อินอุดม
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๒๒

เด็กหญิงศรีสุดา บรรหาร
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๒๓

เด็กหญิงศศิกาญ อ่อนพินา
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๒๔

เด็กหญิงศศิธร จันทวงค์
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๒๕

เด็กหญิงศิริรักษ์ โคต่อเนตร
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๒๖

เด็กหญิงศิริรัตน์ มีรส
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๒๗

เด็กหญิงศิริวรรณ พนาพงษ์พิสุทธิ

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๒๘

เด็กหญิงศิวภา พลโลก
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๒๙

เด็กหญิงศุจีภรณ์ ผึงผล

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๓๐

เด็กชายศุภณัฐ ยลประสงค์
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๓๑

เด็กหญิงศุภานัน ชาหอม
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๓๒

เด็กชายสัมฤทธิ

์

คำวงศ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๓๓

เด็กหญิงสาริกา หล้าอ่อน
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๓๔

เด็กชายสิทธิพงษ์ ประทีปเมือง
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๓๕

เด็กชายสิทธิพล นาทันริ
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๓๖

เด็กหญิงสุกัญญา ศิริวงค์
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๓๗

เด็กหญิงสุชัญญา ยงเพชร
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๓๘

เด็กหญิงสุชาดา ศรีอุดร
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๓๙

เด็กชายสุทธิพงษ์ สุริราช
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๙๐ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๔๐

เด็กหญิงสุทาทิพย์ ชัยยันติ
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๔๑

เด็กชายสุธินันท์ ขันซ้าย
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๔๒

เด็กหญิงสุพิชชา ชามาตร
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๔๓

เด็กหญิงสุภัฐษร เผือกพันธ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๔๔

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ขันตี

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๔๕

เด็กชายสุรสิทธิ

์

เลาหวิโรจน์

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๔๖

เด็กชายสุริยา ทุมกิง

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๔๗

เด็กชายสุวิจักขณ์ สีบุญเรือง
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๔๘

เด็กชายอนุวัต ชามาตร
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๔๙

เด็กชายอนุวัต รุณธาตุ
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๕๐

เด็กชายอนุศักดิ

์

เผือกประพันธ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๕๑

เด็กหญิงอภัสวรรณ สุริยะฝาย
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๕๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ฝายทอง
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๕๓

เด็กชายอมรเทพ ชิวปรีชา
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๕๔

เด็กหญิงอรปรียา อาษาวัง
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๕๕

เด็กชายอรรคพนธ์ มันคง

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๕๖

เด็กชายอรรถพล ผ่านเสนา
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๕๗

เด็กหญิงอรอุษา บางพรมบาง
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๕๘

เด็กหญิงอริสรา มาราช
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๕๙

เด็กหญิงอรุณวารี ทีระฆัง
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๖๐

เด็กชายอลัน ตันสมรส
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๖๑

เด็กชายอัครชัย ทศรักษา
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๖๒

เด็กชายอัครพล แพงพรม
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๖๓

เด็กหญิงอัคริมา แก้วนิวงศ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๖๔

เด็กชายอัจฉริยะ ทนีดวง
๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๖๕

เด็กชายอัมรินทร์ มาวิเศษ
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๖๖

เด็กหญิงอาทิตยา นวลนิม

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๖๗

เด็กหญิงอาทิตยา พันธุ์สุข
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๖๘

เด็กหญิงอาทิตยา แสงนา
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๖๙

เด็กหญิงอาริสา ละลี
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๗๐

เด็กชายอิทธิพล

์

โขงรัตน์
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๗๑

เด็กชายอิสระพงศ์ แก้วปลา
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๗๒

เด็กหญิงอุมาภรณ์ ผิวชมภู
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๗๓

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

ลามุงคุณ

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๗๔

เด็กหญิงเกศรินทร์ นันไตย์
๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๙๑ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๗๕

เด็กหญิงเจนจิรา ผิวผาง
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๗๖

เด็กชายเฉลิมชัย เมษาคุณ
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๗๗

เด็กชายเทพพิทักษ์ ตังปณิธานนท์

้

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๗๘

เด็กชายเนติธร บุญทอง
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๗๙

เด็กชายเปรมชัย บ้งชมโพธิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๘๐

เด็กหญิงเพชรรินทร์ ฮดบุญเรือง

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๘๑

เด็กหญิงเมธาวี ในประเทศ
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๘๒

เด็กชายเศรษฐดา นามสา
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๘๓

เด็กหญิงแพรวา ทุมสาร

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๘๔

เด็กชายโตมร โพธิสาร
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๘๕

เด็กชายไตรภพ ยาสมสี
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๘๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ นวนตา
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๘๗

เด็กชายก้องเกียรติ หลับจันทร์
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๘๘

เด็กหญิงขนิษฐา ดีพรหม
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๘๙

เด็กหญิงจินตนา ราชเมือง
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๙๐

เด็กชายจิรายุ เข็มปญญา
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๙๑

เด็กหญิงจิรารักษ์ อุทาศรี
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๙๒

เด็กหญิงจีรวรรณ พิมพงษ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๙๓

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ว่องธัญกิจ
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๙๔

เด็กหญิงชนากานต์ ทรัพย์ยิงทวี

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๙๕

เด็กหญิงชลิญญา อินทร์เกษา
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๙๖

เด็กชายณัฐวัฒน์ อินทร์เลิศ
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๙๗

เด็กหญิงดวงนภา โคตะรุโพธิ

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๙๘

เด็กชายธนพล ชนะเคน
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๑๙๙

เด็กชายธรรมรัตน์ คะตา
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๐๐

เด็กหญิงธันยพร คำด่อน
๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๐๑

เด็กชายธีรพัฒน์ ปารีสร้อย

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๐๒

เด็กหญิงนันธิดา ต้นสูง
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๐๓

เด็กชายนิธิศ ใจใส
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๐๔

เด็กหญิงนิภาพร สิงห์สา
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๐๕

เด็กชายบุณยกร ดีวัน
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๐๖

เด็กชายบุณยกร ทันหอ
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๐๗

เด็กชายปฏิพล ช่องกลาง
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๐๘

เด็กชายปฐพี ว่องไว
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๐๙

เด็กหญิงปภาวดี เสนารัตน์
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๙๒ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๑๐

เด็กชายปญญพนต์ สาริมาจันทร์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๑๑

เด็กหญิงปทมการณ์ เข็มปญญา

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๑๒

เด็กชายปยะ ใจใส
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๑๓

เด็กหญิงปยะดา แข็งขัน
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๑๔

เด็กหญิงพัชริกา แสนสิงห์
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๑๕

เด็กชายพัสกร ใจใส
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๑๖

เด็กหญิงพิมพ์สุดา เทนไธสง
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๑๗

เด็กหญิงภัคจิรา กินนอน
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๑๘

เด็กชายภูริพัทธิ

์

สุขโข
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๑๙

เด็กชายภูวดล หลับจันทร์
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๒๐

เด็กชายยุทธกานต์ วงค์โม้
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๒๑

เด็กชายยุทธสิทธิ

์

ไกรษร
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๒๒

เด็กชายรัชเดช วงค์แก้ว
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๒๓

เด็กหญิงวรนาฏ ว่องไว
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๒๔

เด็กชายวรวุฒิ ประทัสสานัง
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๒๕

เด็กหญิงวรัญญา ดุดัน
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๒๖

เด็กหญิงวรัทยา จันล้อม
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๒๗

เด็กหญิงวริศรา สมอุดม
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๒๘

เด็กหญิงวิมลรัตน์ ลาดวน
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๒๙

เด็กชายศตวรรษ วรรณจันทร์
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๓๐

เด็กชายศราวิน พลเสนา

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๓๑

เด็กชายศุภวิชญ์ อ่างคำ
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๓๒

เด็กหญิงศุภานันท์ สุคันธ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๓๓

เด็กหญิงสมฤดี หลาบสุภา
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๓๔

เด็กชายสรศักดิ

์

อินเกษา
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๓๕

เด็กหญิงสิริประภา รัตนะ
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๓๖

เด็กหญิงสุธารินี สามารถ
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๓๗

เด็กชายสุวัจน์ เพียพล
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๓๘

เด็กหญิงอภิญญา สีดา
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๓๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ตรีกุล

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๔๐

เด็กหญิงอรลดา กุลบุตร
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๔๑

เด็กหญิงอัญชลี ติววงค์

้

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๔๒

เด็กชายอำนาจ อ่อนแก้ว
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๔๓

เด็กหญิงอินทิรา พวงสมบัติ
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๔๔

เด็กหญิงเจนจิรา หลิวทอง
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๙๓ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๔๕

เด็กชายเจษฎา ดีพรม
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๔๖

เด็กหญิงเมทณี ดีพรม
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๔๗

เด็กชายเรวัต จันทะแจ่ม
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๔๘

เด็กหญิงแขธิฌา นามิง

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๔๙

เด็กชายโกมินทร์ กุลบุตร
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๕๐

เด็กหญิงใบเตย อัมวัน
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๕๑

เด็กหญิงไพลิน หลวงชัย
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๕๒

เด็กชายกฤษฎา ตุปนนา
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๕๓
เด็กชายกล้าณรงค์ฤทธิ

์

หอมอ่อน
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๕๔

เด็กหญิงกัลยา สุคันธ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๕๕

เด็กหญิงกัลยาณี ชัยวุฒิ
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๕๖

เด็กชายกิตติกร นิเรียงรัมย์
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๕๗

เด็กชายกิตติทัต หูมแพง
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๕๘

เด็กชายกิตติภูมิ บรรหาร
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๕๙

เด็กหญิงกุลธิดา กุลบุตร
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๖๐

เด็กชายขจรศักดิ

์

หอมอ่อน
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๖๑

เด็กชายจักรพรรดิ

์

บรรหาร
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๖๒

เด็กหญิงจันทิรา ต้นสูง
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๖๓

เด็กหญิงจิดาภา คะตา
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๖๔

เด็กหญิงจิดาภา ไทยกุล
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๖๕

เด็กหญิงจิตติมา บัวอุไร
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๖๖

เด็กชายจิรภัทร ฆารสินธุ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๖๗

เด็กชายจิรภัทร ทุ่งนาทัด
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๖๘

เด็กชายจีรณะ สงครามศรี
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๖๙

เด็กชายชนินทร์ ตะวังทัน
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๗๐

เด็กชายชนิสร สงครามศรี
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๗๑

เด็กหญิงชมพูทิพย์ คะตา
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๗๒

เด็กหญิงชลธิชา กุลบุตร
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๗๓

เด็กหญิงชลธิชา เวียงอินทร์

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๗๔

เด็กหญิงชลธิชา ใจใส
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๗๕

เด็กหญิงชลลดา ใจใส
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๗๖

เด็กชายชัชวาลย์ ชาลี
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๗๗

เด็กหญิงณัฐธิดา โนจันทร์
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๗๘

เด็กหญิงดารารัตน์ ลำพรหม

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๗๙

เด็กชายทัตพงศ์ สมลี
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๙๔ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๘๐

เด็กหญิงทิพยสุดา มุ่งชัย
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๘๑

เด็กหญิงทิพวรรณ ขุนเชียง
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๘๒

เด็กชายธนชัย ทรงพลนวกุล
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๘๓

เด็กหญิงธนพร อังครุฑ

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๘๔

เด็กชายธนพัต บัวดา
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๘๕

เด็กชายธนภัทธ์ ปองชาติ
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๘๖

เด็กหญิงธัญสุดา พรมโสม

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๘๗

เด็กหญิงธิดาพร พรมจรรย์
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๘๘

เด็กหญิงธิติพร อุทาศรี
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๘๙

เด็กชายธีรพงษ์ เกตุพันธ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๙๐

เด็กหญิงนงนภัส พิษเพ็ง
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๙๑

เด็กชายนรชัย ตรุสมูล
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๙๒

เด็กหญิงนวรัตน์ สว่างเนตร
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๙๓

เด็กชายนัฐนันท์ หอมกลิน

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๙๔

เด็กชายนาเขตต์ สิงห์เงา
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๙๕

เด็กหญิงนุชจรี พานิชนอก
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๙๖

เด็กหญิงนำฝน มาลาศรี
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๙๗

เด็กหญิงบัณฑิตา สง่างาม
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๙๘

เด็กหญิงบุษยมาส บุตรสา

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๒๙๙

เด็กชายปฏิพล ตันนาดี
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๐๐

เด็กชายประวิทย์ ขันวัง
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๐๑

เด็กชายปราโมทย์ อุทาสี
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๐๒

เด็กหญิงปริยดา คำด่อน
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๐๓

เด็กหญิงปริศนา บุญเติม
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๐๔

เด็กชายปญญากร ต้นสวรรค์
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๐๕

เด็กชายพงศกร สรรพรอด
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๐๖

เด็กหญิงพนิดา บัวใหญ่
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๐๗

เด็กหญิงพรนภา คำสอน
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๐๘

เด็กหญิงพรนภา ราตรี
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๐๙

เด็กหญิงพรนรินทร์ สุคันธ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๑๐

เด็กหญิงพรพรรณ พุ่มเรือง
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๑๑

เด็กหญิงพลอยจรัส ติววงค์

้

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๑๒

เด็กหญิงพันทศา ยศถา
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๑๓

เด็กหญิงพิทยารัตน์ จันทบาล
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๑๔

เด็กหญิงพิมพ์อักษร กุลบุตร

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๙๕ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๑๕

เด็กหญิงพิมพ์อัปสร ปูแก้ว
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๑๖

เด็กชายพุฒิชัยสิริ สุนา
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๑๗

เด็กชายภคพรรธ ศรีมณีรัตน์
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๑๘

เด็กชายภาณุพงศ์ ลาภะ
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๑๙

เด็กชายภูธเนศ คำด่อน
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๒๐

เด็กชายภูมิพัฒน์ ดุดัน
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๒๑

เด็กหญิงมาริษา พิมพงษ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๒๒

เด็กหญิงมินตา ต้นสูง
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๒๓

เด็กหญิงมุกตะวรรณ สว่าง
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๒๔

เด็กหญิงรักษา ดีพรม
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๒๕

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ลามุงคุณ

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๒๖

เด็กหญิงลัดดาทิพย์ พลคำมาก
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๒๗

เด็กชายวรวิช บรรหาร
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๒๘

เด็กชายวรวิช โสภา
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๒๙

เด็กชายวราพล สุนาดี
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๓๐

เด็กชายวราวุฒิ สุนาดี
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๓๑

เด็กหญิงวลัยกร ไกรษร
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๓๒

เด็กชายวัชรินทร์ ยะจันโท
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๓๓

เด็กหญิงวัชรี รอบคอบ

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๓๔

เด็กหญิงวันวิสา ทุ่งนาทัด
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๓๕

เด็กหญิงวาสนา สาวงค์
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๓๖

เด็กหญิงวิยะดา ประโชติ
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๓๗

เด็กหญิงวิลาวรรณ ขุนเชียง
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๓๘

เด็กชายวิศวกร ใจใส
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๓๙

เด็กชายวีระศักดิ

์

คำเหลา
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๔๐

เด็กชายสิทธิพงษ์ อัมวัน
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๔๑

เด็กหญิงสิริกร คำแพงทอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๔๒

เด็กชายสุกฤษฏิ

์

แก้วสุภา
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๔๓

เด็กหญิงอพัชยา อัมมะวัน
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๔๔

เด็กหญิงอภัสรา อินทร์เกษา
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๔๕

เด็กหญิงอภิญญา ดาแก้ว
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๔๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

อยู่พุ่ม
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๔๗

เด็กหญิงอริษา ว่องไว
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๔๘

เด็กชายอาทิตย์ หลาบสุภา
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๔๙

เด็กหญิงอารียา แก่นจวง
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๙๖ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๕๐

เด็กชายอิทธิพล มิตรครบุรี
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๕๑

เด็กหญิงอุไรวรรณ มาตตวงษ์
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๕๒

เด็กหญิงเจตศิริ โคตรจำปา
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๕๓

เด็กหญิงเบญจลักษ์ ประดาศรี
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๕๔

เด็กชายเอกราช สารีบุตร
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๕๕

เด็กชายเอกลักษณ์ สอนดา
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๕๖

เด็กชายเอกสิทธิ

์

เล็บสา
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๕๗

เด็กชายไกรสร ต้นพิมพ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๕๘

เด็กชายไนยชน พิมพ์พงษ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๕๙

เด็กหญิงกนกวรรณ โผลุน
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๖๐

เด็กหญิงกฤตยานี ทันโส
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๖๑

เด็กหญิงกฤติมา ทันหอ
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๖๒

เด็กหญิงกานติมา โคตรศรีเมือง
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๖๓

เด็กหญิงจิราพรรณ จันทะแจ่ม
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๖๔

เด็กชายฉัตรชัย แก่นจวง
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๖๕

เด็กชายฉัตรดนัย โคตจ้อย
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๖๖

เด็กหญิงชฏาพร ใจใส
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๖๗

เด็กชายชุติพนธ์ ชาริบุญ
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๖๘

เด็กชายณัฐพล อังครุฑ
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๖๙

เด็กหญิงณัฐริกา คำด่อน
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๗๐

เด็กชายณัฐวุฒิ บ้านกลาง
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๗๑

เด็กชายณัฐวุฒิ สีขว้าง
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๗๒

เด็กชายณัฐวุฒิ สุริยนต์
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๗๓

เด็กชายทักษิณ พาเพ็ง

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๗๔

เด็กหญิงทิติยากร กุลบุตร
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๗๕

เด็กชายทินกร ชารีบูรณ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๗๖

เด็กชายธณาดุล อินเกษา

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๗๗

เด็กชายธนบูรณ์ สายืน
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๗๘

เด็กหญิงธนพร คำเหล่าชิต
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๗๙

เด็กชายธัชทฤต ไขลายหงษ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๘๐

เด็กหญิงธัญนาฎ คัสนัด
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๘๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ คำด่อน
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๘๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ ชุมภูงาม
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๘๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ พิมพ์พงษ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๘๔

เด็กหญิงธิติมา จูมพิลา
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๙๗ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๘๕

เด็กหญิงธิติมา เรือนแก้ว
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๘๖

เด็กหญิงธีรนุช พรมจรรย์
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๘๗

เด็กชายธีรภัทร หงษ์อุปรี
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๘๘

เด็กหญิงนภาพร ดีสิงห์
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๘๙

เด็กหญิงนัฐริกา บัวมิง

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๙๐

เด็กหญิงนัฐลดา สวยสา
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๙๑

เด็กชายนัฐวุฒิ วงค์แสงคำ
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๙๒

เด็กหญิงนันทิยา เข็มปญญา
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๙๓

เด็กหญิงบุญญานุช แสงชัน
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๙๔

เด็กหญิงบุศรินทร์ หลับจันทร์

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๙๕

เด็กชายปฏิภาณ พาเรือง

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๙๖

เด็กหญิงปณิชา ม่วงหิมพาน
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๙๗

เด็กชายปราบปราม ราชโคตร
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๙๘

เด็กชายปฐมกุล ปานศรี
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๓๙๙

เด็กชายพงษ์เพชร บุตรสา
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๐๐

เด็กหญิงพรทิพา ขันวัง
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๐๑

นางสาวพรพิมพ์ เรืองทอง
๐๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๐๒

เด็กหญิงพัชฏาพร เชียงบุดดี
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๐๓

เด็กชายพีรดล ชนะเคน
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๐๔

เด็กหญิงมนธิรา บ้านกลาง
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๐๕

เด็กหญิงรติกานต์ คะตา
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๐๖

เด็กชายรวิชญ์ อังครุฑ
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๐๗

เด็กชายราชัน หูมแพง
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๐๘

เด็กชายรุ่งอนันต์ หลาบสุภา
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๐๙

เด็กชายวรวิช ลับจันทร์
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๑๐

เด็กหญิงวรัญญา รังศรี
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๑๑

เด็กหญิงวัลลยา รับจันทร์
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๑๒

เด็กชายวุฒินันท์ ใจหาญ
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๑๓

เด็กหญิงศจีภรณ์ พิมพงษ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๑๔

เด็กหญิงศศิพร หลิวทอง
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๑๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ หอมอ่อน
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๑๖

เด็กชายสหรัฐ กิจพินิจ
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๑๗

นายสิทธิพล ดีพรม
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๑๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ เปาวะนา
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๑๙

เด็กหญิงสุภัคจิรา เรืองชา
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๙๘ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๒๐

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ยะจันโท
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๒๑

เด็กหญิงสุรดา มาริสา

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๒๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

กุลชน
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๒๓

เด็กหญิงอริศรา อ่อนอินทร์
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๒๔

เด็กหญิงอริสา แสงพลอย
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๒๕

เด็กหญิงอรุณรัสดิ

์

โพธิแสน

์

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๒๖

เด็กชายอานนท์ แดงกัน
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๒๗

เด็กหญิงเขมิกา มีสุข

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๒๘

เด็กหญิงเนตรนภา เพ็งจันทร์
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๒๙

เด็กหญิงกนกวรรณ วงศ์แสงคำ
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๓๐

นายกฤตภาส นามิง

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๓๑

เด็กหญิงขวัญภิรมย์ ลาลุน
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๓๒

นางสาวชญานิษฐ์ จันทร์สี
๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๓๓

นายชิติภูมิ ขันตะ
๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๓๔

เด็กชายชินวัตร เข็มปญญา
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๓๕

นางสาวชุติมณฑน์ ดวงเดช
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๓๖

นายณัชภัทรพงศ์ ภากัน

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๓๗

นายณัฐพงษ์ สีดา
๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๓๘

นางสาวณัฐรุจา ภู่มณี

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๓๙

เด็กชายณัฐวุฒิ หล้าประสพ
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๔๐

นางสาวณิชกานต์ มูลตัง

้

๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๔๑

นางสาวดรัลพร เพ่งพิศ
๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๔๒

นายธนดล มูลตัง

้

๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๔๓

นายธนวัฒน์ หิตปา
๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๔๔

เด็กชายธนา อ้นมา
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๔๕

นายธรรมวิชญ์ แสนคำ
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๔๖

นางสาวธัญนาฎ บรรหาร
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๔๗

นางสาวธิดารัตน์ พิมพ์พงษ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๔๘

นางสาวนลีรัตน์ ลำเพ็ญ

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๔๙

นางสาวนัยนา แดงสา
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๕๐

นายบรรณสรณ์ ถอดรูป
๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๕๑

นางสาวบุหลิน ชาลี

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๕๒

เด็กหญิงปทิตตา สีหาจันนคร
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๕๓

นายปริญญา จำปาเทศ
๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๕๔

นายปยะพงษ์ พิมพ์มี

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๙๙ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๕๕

เด็กหญิงพรพิมล แดงกัน
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๕๖

นางสาวภรณ์ทิพย์ ฝอยทอง
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๕๗

นายภานุพงศ์ แพ่งสองคอน

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๕๘

นางสาวภาวินี จูมลี
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๕๙

นางสาวรุ่งทิวา ทุ่งนาทัด
๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๖๐

เด็กหญิงวรรณพร ว่องไว
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๖๑

นางสาววรัญญา วงค์แก้ว
๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๖๒

เด็กชายวิธวินท์ บุตรสา
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๖๓

เด็กหญิงศศิธร สุพรหม
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๖๔

นางสาวศิริกาญจน์ บรรหาร
๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๖๕

เด็กชายศิริชัย เรืองชา
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๖๖

นางสาวศิริยากร ทองทิพย์
๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๖๗

นายศุภวิชญ์ เล็บสา
๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๖๘

เด็กชายสถาพร ทับทิม
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๖๙

นายสิทธิพงษ์ หลานเศษฐา
๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๗๐

นายสิรธีร์ ศิริวงค์
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๗๑

เด็กหญิงสุจิรา สาวงค์
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๗๒

เด็กหญิงสุนันทา ลุนลา
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๗๓

นางสาวหทัยศิลป วังพราช
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๗๔

นายอนุวัตน์ บรรหาร

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๗๕

เด็กหญิงอภาพร กุลบุตร
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๗๖

เด็กชายอรรถพร ลามุงคุณ
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๗๗

นางสาวอริยา ว่องไว
๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๗๘

เด็กชายอริย์ธัช หลุยตระกูล
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๗๙

นางสาวเจนจิรา บรรหาร
๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๘๐

นางสาวกาญจนา สารีบุตร
๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๘๑

นายกิติศักดิ

์

ตัวดี

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๘๒

นางสาวจิดาภา ดีสิงห์
๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๘๓

นางสาวจุฑาภรณ์ เชือวงษ์

้

๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๘๔

นางสาวชฎาพร เข็มปญญา
๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๘๕

นางสาวชรินรัตน์ คำด่อน

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๘๖

นายชลสิทธิ

์

ผัดศรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๘๗

นางสาวณิชาภัทร พรมศรีธรรม
๓๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๘๘

นางสาวดวงรัตน์ เสาว์ดี
๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๘๙

นางสาวทิพย์อักษร บ้านกลาง
๑๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๐๐ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๙๐

นางสาวทิพรัตน์ พรหมดี
๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๙๑

นายธนบูรณ์ คำด่อน
๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๙๒

นายธนพล แก้วกิง

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๙๓

นายธวัชชัย เรืองชา
๒๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๙๔

นางสาวธัญนาฏ นามิง

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๙๕

นางสาวธิดารัตน์ อังครุฑ
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๙๖

นายธีรชาติ คำลี
๑๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๙๗

นายธีระเดช ลุนลา
๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๙๘

นายนพพร ขุนเชียง
๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๔๙๙

นางสาวนวมล อังครุฑ
๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๐๐

นายนัฐพล สมเด็จ
๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๐๑

นางสาวนันทนา คำเหลา

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๐๒

นางสาวประภาวรรณ คำโสม
๑๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๐๓

นางสาวปริญญา นวนตา

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๐๔

นางสาวปาจิรานุช อินเกษา
๒๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๐๕

นางสาวปยดา อินจำปา
๑๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๐๖

นางสาวปนฤทัย คำบุญ
๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๐๗

นายพรภวิษย์ สมอุดม
๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๐๘

นายพัชรพงษ์ วงค์ตา
๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๐๙

นางสาวพิมพ์ชนก หงษ์อุปรี
๑๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๑๐

นางสาวมณฑาทิพย์ ศรีจันทร์
๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๑๑

นางสาวมัชฌิมา แคนดา
๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๑๒

นางสาวรัตติสัย อินทร์วงค์
๐๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๑๓

นายวรวิช ใจใส
๐๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๑๔

นางสาวศรัญญา หลีแก้วเครือ
๒๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๑๕

นายศราวุฒิ ดาโท
๒๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๑๖

นางสาวศุภกานต์ สมลี
๒๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๑๗

นายศุภวุฒิ ศิริรักษ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๑๘

นางสาวสาธิกา ประกิง

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๑๙

นางสาวสุภาภรณ์ เมืองโคตร
๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๒๐

นางสาวสุริษา ตัวดี
๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๒๑

นายอภิศักดิ

์

พรมจันทร์
๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๒๒

นางสาวอรทัย คำสอน
๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๒๓

นางสาวอรทัย คําด่อน
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๒๔

นางสาวอรินรดา แดงกัน
๑๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๐๑ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๒๕

นางสาวอัจฉราวดี สายืน
๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๒๖

นางสาวเอมมิกา คะตา
๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๒๗

นางสาวแพร เข็มปญญา
๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๒๘

นายโฆษิต ทันหอ
๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๒๙

นายโชคทวี พาเพ็ง
๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๓๐

นางสาวโสรญา โคตรโยธี
๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๓๑

นายกัมปนาถ ต้นสูง
๑๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๓๒

นายกิตติชัย ภูตะเวช
๑๙/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๓๓

นายกิตติวัฒน์ ไกรษร
๐๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๓๔

นางสาวจณิสตา สายคำ

๒๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๓๕

นางสาวจายุริน สายคำ
๒๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๓๖

นางสาวจุฑามาศ สุมา
๐๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๓๗

นายธนวัฒน์ หล้าน้อย
๒๓/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๓๘

นางสาวธนัชพร พิมพงษ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๓๙

นายธนาชัย แสนบุญ
๒๓/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๔๐

นายธนิน หวงทอง
๒๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๔๑

นางสาวธมลวรรณ ทุ่งนาทัด
๐๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๔๒

นายธีรพงศ์ โพธิตา

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๔๓

นางสาวนลิน แดงกัน
๒๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๔๔

นางสาวนำฝน สมลี

๒๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๔๕

นางสาวปริยดา ดีพรม
๐๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๔๖

นายปองพล สุพรหม
๒๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๔๗

นายพงศกร วงค์ตา
๓๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๔๘

นางสาวพิมพ์พิสุทธิ

์

ทันหอ
๑๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๔๙

นางสาวภคพร บรรหาร
๒๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๕๐

นางสาวยุพารัตน์ คะตา
๐๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๕๑

นายวีรภัทร โยสัง
๒๗/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๕๒

นายวุฒิชัย ต้นสูง

๑๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๕๓

นายศุภชัย สมอาจ
๑๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๕๔

นางสาวสมฤทัย โม้ลี
๑๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๕๕

นางสาวสุกัญญา แดงกัน
๐๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๕๖

นางสาวสุวลักษ์ ดุดัน
๑๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๕๗

นางสาวหทัยรัตน์ สุคันธ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๕๘

นายธนกร สิงห์เงา
๒๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๕๙

นางสาวอภิญญา กุลบุตร
๑๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๐๒ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๖๐

นางสาวอรยา สมลี
๑๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๖๑

นางสาวอริยา มูลตัง

้

๑๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๖๒

นางสาวอริษา มูลตัง

้

๑๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๖๓

นายอัมฤทธิ

์

สมอุดม

๑๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๖๔

นางสาวอาธิญา แคนดา
๒๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๖๕

นางสาวอารียา บรรหาร
๑๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๖๖

นางสาวอโรชา กุลบุตร
๒๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๖๗

นายเจตริน แดงกัน
๒๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๖๘

นายเจษฎากร ยางคำ
๑๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๖๙

นางสาวเพ็ญจันทร์ อุดดี
๑๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๗๐

เด็กหญิงกณิการ์ กิมา
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๗๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ บุตรทรา
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๗๒

เด็กหญิงกรวีย์ เหมแสง
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๗๓

เด็กหญิงจิดาภา ผาทา
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๗๔

เด็กหญิงชนิภรณ์ พรหมวงค์
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๗๕

เด็กหญิงธนภัทร สาแดง
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๗๖

เด็กหญิงนริศรา ซามาตร
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๗๗

เด็กหญิงปพิชญา โพธิภา

์

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๗๘

เด็กหญิงพัชนี ใชยมาตร

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๗๙

เด็กหญิงโชติกา ยืนวงค์
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๘๐

เด็กชายกิตติพศ ชัยคำ
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๘๑

เด็กหญิงฉัตรญา แดงพันธ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๘๒

เด็กหญิงชาลิษา เดชะ
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๘๓

เด็กหญิงฐิตา สาแดง
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๘๔

เด็กชายทรงสิทธิ

์

สุภา
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๘๕

เด็กชายทีรภาพ หาวงษ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๘๖

เด็กหญิงธันชนก ลีโส

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๘๗

เด็กหญิงนันธิญา สีทา
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๘๘

เด็กหญิงนิษา สาแดง
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๘๙

เด็กหญิงปาลิตา จันปุม
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๙๐

เด็กชายพศุตม์ ลินทะ
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๙๑

เด็กชายภูพากร ผางนาง
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๙๒

เด็กชายอดิศักดิ

์

ทุมที
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๙๓

เด็กหญิงอภัสรา โตดี
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๙๔

เด็กชายอภิเชษฐ์ วรจักร
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๐๓ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๙๕

เด็กหญิงอวัสดา สิงห์สา
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๙๖

เด็กหญิงอินทิรา อำคาพานี
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๙๗

เด็กหญิงเพ็ญนภา ผาทา
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๙๘

เด็กชายไกรวิทย์ ประดิษฐ์กล่อม

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๕๙๙

เด็กหญิงกฤติมา ปะทา
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๐๐

เด็กหญิงกอหญ้า ผุยลา
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๐๑

เด็กชายกันตภณ โพธิภา

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๐๒

เด็กหญิงกุสุมา สาแดง
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๐๓

เด็กหญิงณัฐธิดา เหมแสง
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๐๔

เด็กหญิงณัฐพร ใชยมาตร
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๐๕

เด็กหญิงณิชาภัทร สีตา
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๐๖

เด็กชายดนุสรณ์ สิมมาลา
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๐๗

เด็กชายตะวัน ลำกระโทก

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๐๘

เด็กชายตะวันสาย แสงสุ
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๐๙
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์

โพธิภา

์

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๑๐

เด็กหญิงธันยภรณ์ ผาทา

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๑๑

เด็กชายนันทกร โพธิพา

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๑๒

เด็กชายนิรวิทธ์ วงศ์ละคร
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๑๓

เด็กชายนเรศ ผาทา
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๑๔

เด็กชายปารินทร์ แสงสุ
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๑๕

เด็กชายยุทธนา สาแดง
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๑๖

เด็กชายราเมศวร์ ผิวผาง
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๑๗

เด็กชายวราวุฒ ยืนยงค์
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๑๘

เด็กชายวศิกร สีดำ
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๑๙

เด็กหญิงศศินิภา เหมแสง
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๒๐

เด็กหญิงศันสนีย์ สิงห์สา
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๒๑

เด็กชายศาตนันทร มองบุญ
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๒๒

เด็กหญิงศิรภัสสร ใชยมาตร
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๒๓

เด็กหญิงสกุลกาญจน์ แสนรังค์
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๒๔

เด็กหญิงสาริณี พรมทา
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๒๕

เด็กหญิงสินีนาถ ทีรัก

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๒๖

เด็กหญิงสุดธิตา สาแดง
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๒๗

เด็กหญิงสุธินี วงค์แสง
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๒๘

เด็กหญิงสุภัสสรา มาอุดม
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๒๙

เด็กชายอติเทพ วันดี
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๐๔ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๓๐

เด็กหญิงอารีญา อุตสาหะ
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๓๑

เด็กหญิงอินทิรา มูลตัง

้

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๓๒

เด็กชายเข็มเพชร สาแดง
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๓๓

เด็กชายเจตน์สฤษฎิ

์

อินที
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๓๔

เด็กหญิงกุลนิษฐ์ ขาวสะอาด
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๓๕

เด็กหญิงจีราพร เหมแสง
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๓๖

เด็กหญิงชลธร มาเมฆ
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๓๗

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ดาสุข
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๓๘

เด็กชายณัฐวัตร ลีทุม
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๓๙

เด็กชายธเนศพงศ์ เหมแสง
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๔๐

เด็กชายนิวัติ ผิวศรี

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๔๑

เด็กหญิงปภาวดี ผาทา
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๔๒

เด็กหญิงประณยา ทุมที
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๔๓

เด็กหญิงปองขวัญ คุ้มกลาง
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๔๔

เด็กหญิงปนมณี เวียงสมุทร
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๔๕

เด็กหญิงพรพิมล ทัพไชย
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๔๖

เด็กหญิงพรศิริ อาคณิตย์
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๔๗

เด็กหญิงพัชราภา เหลืองชาลี

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๔๘

เด็กชายพุฒิพงษ์ วงเย็น

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๔๙

เด็กชายวรากร มาเมฆ
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๕๐

เด็กชายวรินทร มหาธิราช
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๕๑

เด็กหญิงวันนิดา สาแดง
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๕๒

เด็กชายวายุ โพธิภา

์

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๕๓

เด็กหญิงศิราณี วงค์ยา
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๕๔

เด็กหญิงอริศรา โพธิพา

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๕๕

เด็กหญิงอลิสา ลีโส
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๕๖

เด็กหญิงเกวลี ละลุน
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๕๗

เด็กชายเสฏฐวุฒิ ตระกูลศักดิศรี

์

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๕๘

เด็กชายจิรายุ โสมี
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๕๙

เด็กหญิงชลธิชา ขายฝาย
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๖๐

เด็กชายชานันท์ สีงาม
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๖๑

เด็กชายณัฐพงศ์ ใชยมาตร
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๖๒

เด็กชายติณณภพ ไชยมาตร
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๖๓

เด็กชายธนากร คำหาญ
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๖๔

เด็กชายบุณยกร บุตรสา
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๐๕ / ๓๗๓

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๖๕

เด็กชายปฎิภาน หงษ์อุปรี
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๖๖

เด็กหญิงปรีณาพรรณ อินที
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๖๗

เด็กหญิงพัชริกา ซามาตร

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๖๘

เด็กชายพิทักษ์ นันสา
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๖๙

เด็กชายยศนนท์ ลินทะ
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๗๐

เด็กหญิงวริสรา กึงวิชา

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๗๑

เด็กชายวีระศักดิ

์

อาคณิตย์
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๗๒

เด็กหญิงสาวิตรี สีสอน
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๗๓

เด็กหญิงสุดสายธาร โคตรจันทร์
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๗๔

เด็กหญิงสุดา เหมือยปา

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๗๕

เด็กหญิงอริสา ลีทุม
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๗๖

เด็กชายเสกสรรค์ ตระกูลศักดิศรี

์

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๗๗

เด็กชายจักรกฤษณ์ สีลาเวียง

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๗๘

เด็กหญิงฐิติฑ์รัตน์ มีสีผ่อง
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๗๙

เด็กชายทีปกร สุรพล
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๘๐

เด็กชายธงชัย ลินทะ

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๘๑

เด็กชายธนภูมิ ทุมที
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๘๒

เด็กชายธันยา สีตา
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๘๓

เด็กชายธีรทัศน์ ลีทุม
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๘๔

เด็กหญิงพัชริดา หอกระโทก
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๘๕

เด็กหญิงภาณุรัตน์ คำพรม
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๘๖

เด็กหญิงศยามล นันนวน
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๘๗

เด็กหญิงกิติมา กวนคำอุ้ย
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๘๘

เด็กหญิงจิติมาพร มาตย์เมือง
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๘๙

เด็กหญิงญาณัจฉรา โสภี
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๙๐

เด็กหญิงญานิศา ทองงาม
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๙๑

เด็กหญิงณัฐธิดา นนทะศรี
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๙๒

เด็กชายณัฐพัชร์ ปราโมทย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๙๓

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์ชนะ
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๙๔

เด็กชายธนากร แก้วมัน

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๙๕

เด็กชายนนทวัฒน์ อุณาพรหม
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๙๖

เด็กหญิงกนกพร สุวรรณมาโจ
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๙๗

เด็กหญิงปวีย์ธิดา เกตุแก้ว
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๙๘

เด็กหญิงพิรดา กุลวงษ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๖๙๙

เด็กชายรัฐศาสตร์ พรหมสุขันธ์
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๐๖ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๐๐

เด็กหญิงรุ้งตะวัน เตชะแก้ว

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๐๑

เด็กหญิงวรัญญา พาดกลาง
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๐๒

เด็กหญิงวรันธร พันจี
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๐๓

เด็กหญิงศริยา นครังสุ
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๐๔

เด็กชายสหรัฐ ศฤงธร
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๐๕

เด็กหญิงสาวิกา อาจกล้า
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๐๖

เด็กหญิงสุชาดา คะตะโคตร์
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๐๗

เด็กชายสุรวุฒิ สุวรรณมาโจ
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๐๘

เด็กหญิงสโรชา อุดานนท์
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๐๙

เด็กหญิงอภิญญา นคะรังสุ
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๑๐

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

พิมพ์พันธ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๑๑

เด็กหญิงเจนจิรา อุดานนท์
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๑๒

เด็กหญิงแพรวพรรณ บุโพธิ

์

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๑๓

เด็กชายโชคทวี คำมา
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๑๔

เด็กชายโชติภัทร เดโชพล
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๑๕

เด็กชายไตรรัตน์ วงศ์พรต
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๑๖

เด็กหญิงกนกนารถ เครือเย็น
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๑๗

เด็กหญิงกนกวรรณ วาลองนิล
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๑๘

เด็กชายกรวิชญ์ ลำพา
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๑๙

เด็กหญิงกฤตพร พวงนาค
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๒๐

เด็กชายกษิดิศ จันทระ
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๒๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

พิมพ์พันธ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๒๒

เด็กหญิงขวัญแก้ว สังขตะอำพน
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๒๓

เด็กชายจักรพล อุสาหะ
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๒๔

เด็กหญิงจิตลดา ทีจันทึก

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๒๕

เด็กหญิงจิรนันท์ ศรีประเสริฐ
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๒๖

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ตักโพธิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๒๗

เด็กชายชยุตม์ สราญชืน

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๒๘

เด็กหญิงทัศนภรณ์ เวฬุวนารักษ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๒๙

เด็กชายธนกฤต พลหาราช

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๓๐

เด็กชายธนวัฒน์ โอ้น
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๓๑

เด็กหญิงธนัชพร ชมไธสง
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๓๒

เด็กชายธีรพัฒน์ นิลทัย
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๓๓

เด็กชายนวพล มณีรัตน์
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๓๔

เด็กหญิงนวรัตน์ เนาวรัตน์
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๐๗ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๓๕

เด็กชายนัทธภูมิ ศรีฟอง
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๓๖

เด็กหญิงนารีรัตน์ โตดประโคน
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๓๗

เด็กหญิงบุตรี สุวรรณมาโจ
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๓๘

เด็กชายพลทัต พรมเพ็ง
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๓๙

เด็กหญิงพัชรินญา เชือพรมมา

้

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๔๐

เด็กชายภัสภีมวัศ ธรณ์ธนัตย์กุล
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๔๑

เด็กชายภานุวัฒน์ นนทะศรี
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๔๒

เด็กหญิงภาวิณี สุวรรณมาโจ
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๔๓

เด็กชายภูมิพัฒน์ จันทโคตร
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๔๔

เด็กชายระพีภัทร รัตนะ
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๔๕

เด็กชายรัชชานนท์ นครังสุ
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๔๖

เด็กหญิงรัชนีวรรณ อินทสา
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๔๗

เด็กชายรุ่งกิจ ริมสกุล
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๔๘

เด็กชายวรพล วดีศิริศักดิ

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๔๙

เด็กชายวรัญู ประเสริฐสุข
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๕๐

เด็กหญิงศศิญา เพ็ชรนนท์
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๕๑

เด็กหญิงศศิวิมล ถินวิจารย์
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๕๒

เด็กชายศาสตรา ตะวังทัน

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๕๓

เด็กหญิงสุภาวดี ตะนะคี
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๕๔

เด็กหญิงหทัยทิพย์ พันธุ์เมือง
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๕๕

เด็กชายอนันทพล จิตพิมพ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๕๖

เด็กหญิงอภิชญา รู้บุญ
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๕๗

เด็กหญิงอรวรา อุณาพรหม
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๕๘

เด็กชายอัษฏา มังคละคิรี
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๕๙

เด็กหญิงโชติกา อ่อนหวาน
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๖๐

เด็กหญิงกรรณิการ์ เจริญราษฎร์
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๖๑

เด็กชายกฤษภากรณ์ สำรีดี
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๖๒

เด็กชายชนาธิป ตะนะคี
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๖๓

เด็กหญิงชโลธร พรมดอนกลอย
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๖๔

เด็กชายณภัทร ซ้ายกลาง
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๖๕

เด็กชายทรัพย์เจริญ สุทธิวงษ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๖๖

เด็กชายนพรัตน์ สิงห์โคตร
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๖๗

เด็กหญิงปาริฉัตต์ กวนศักดิ

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๖๘

เด็กหญิงพรนภา สุขสวน
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๖๙

เด็กหญิงพัชรินทร์ หงษ์ยนต์
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๐๘ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๗๐

เด็กชายพันกร บุญตาปวน

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๗๑

เด็กชายภูริภัทร สุวรรณมาโจ
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๗๒

เด็กชายวิศวกร ยุทธมานพ
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๗๓

เด็กหญิงศิรันย์ญา รัตนวารี
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๗๔

เด็กชายศิริศักดิ

์

ศรีวรสาร
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๗๕

เด็กหญิงศิโรรัตน์ เขาหลวง
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๗๖

เด็กชายสถาพร ดอดกระโทก
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๗๗

เด็กชายสมพร กำแหล้
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๗๘

เด็กชายสังสรรค์ สุวรรณมาโจ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๗๙

เด็กชายสาคร บุพศิริ
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๘๐

เด็กหญิงสายธาร สุดหนุน

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๘๑

เด็กหญิงสุชญาภรณ์ แสนแก้ว
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๘๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ ราชิ
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๘๓

เด็กหญิงสุมัทณา พันธุ์เวียง
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๘๔

เด็กหญิงอนัญชนา แสนบุญมี
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๘๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ไสยกุล
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๘๖

เด็กชายอิทธิพล อุณาพรหม
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๘๗

นายพัชรพงษ์ ทัดศรี
๒๗/๘/๒๕๐๕

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๘๘

นางกาญจนา กาญจนินท์ ๑/๑/๒๕๐๗ โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๘๙

นายการัณย์ คำแปง
๑๙/๗/๒๕๒๗

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๙๐

นางครองสุข วดีศิริศักดิ

์

๔/๑๑/๒๕๐๒
โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๙๑

นางทิพย์วรรณ บุพศิริ ๙/๕/๒๕๐๒ โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๙๒

นางสาวนงนุช ศรีกาลัง

๒๑/๑๑/๒๕๑๑

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๙๓

นางสาวพัชราวลัย บุรีขันธ์
๑๖/๓/๒๕๓๑

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๙๔

นางวัชราภรณ์ กองไชย ๑/๑/๒๕๐๖ โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๙๕

นางวิไลพร อุ่นอกพันธุ์
๒๘/๑๑/๒๕๐๕

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๙๖

นางอุษณีย์ อันสุข
๒๘/๔/๒๕๐๓

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๙๗

เด็กชายกรวิชญ์ ข้ามสาม
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๙๘

เด็กหญิงกาญจนา ชัยมงคล

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๗๙๙

เด็กหญิงกาญจนา หอมดวง
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๐๐

เด็กหญิงชฎาภรณ์ เสนจันทร์ฒิไชย
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๐๑

เด็กหญิงญาดา แซ่เต็ง
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๐๒

เด็กหญิงณนภา สานาผา

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๐๓

เด็กชายณัฐภัทร อนุวรรณ
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๐๔

เด็กชายธรรมมาธิบป สายจันทร์
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๐๙ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๐๕

เด็กหญิงนภัสสร ยศไชยวิบูลย์
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๐๖

เด็กหญิงนาฏศิลป ขำกลำ
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๐๗

เด็กหญิงพลอยไพริน นันทะจักร์
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๐๘

เด็กชายภูผา ไชยศล
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๐๙

เด็กชายรัชชานนท์ สุนชัย
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๑๐

เด็กชายรัตนินทร์ สัญจรเลิศ
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๑๑

เด็กชายวีระชาติ อรรคฮาดศรี
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๑๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ โพธิพันธ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๑๓

เด็กหญิงเกสรา สิงห์ตา
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๑๔

เด็กชายกฤษฎา ศรีวรสาร
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๑๕

เด็กชายคฑาเทพ ทองออน
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๑๖

เด็กชายคณิน เบ้าลี
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๑๗

เด็กชายคธาวุฒิ พรมแสง

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๑๘

เด็กหญิงจันสุดา จันทะขิน

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๑๙

เด็กชายจิรวัฒน์ บุญเทียม
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๒๐

เด็กหญิงชรินทิพย์ อินสา
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๒๑

เด็กหญิงชาริณี ผาอินดี

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๒๒

เด็กชายชิษณุชา ศรีวรสาร
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๒๓

เด็กชายฐิติพันธ์ ระวิ
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๒๔

เด็กหญิงณัฐชา เข็มทอง
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๒๕

เด็กชายธวัชชัย ผันผ่อน
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๒๖

เด็กชายนครินทร์ สุขพรมมา
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๒๗

เด็กหญิงนพรัตน์ วงศ์ล่าม
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๒๘

เด็กชายนันทพงศ์ สีหาทอง
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๒๙

เด็กหญิงนารีรัตน์ หาคำ
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๓๐

เด็กชายปฏิเวช บุพศิริ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๓๑

เด็กหญิงปยะธิดา ใจช่วง
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๓๒

เด็กหญิงฝนแก้ว พรมศรี
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๓๓

เด็กชายพัชระ ศรีวรสาร
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๓๔

เด็กชายพิธิวัฒน์ พรมอินทร์
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๓๕

เด็กหญิงพิมพร พรมดี
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๓๖

เด็กชายรพีวิทย์ ชาศรี
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๓๗

เด็กชายรัฐภูมิ แสงกล้า
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๓๘

เด็กหญิงรัตนา ศรีสำอางค์
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๓๙

เด็กหญิงวราพร ไชยริบูรณ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๑๐ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๔๐

เด็กชายวัชรพล ศรีวรสาร
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๔๑

เด็กชายศราวุฒิ สุขภูวงค์
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๔๒

เด็กหญิงสายฟา ถาอ้วน
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๔๓

เด็กชายสาโรจน์ เริงกชีวิต
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๔๔

เด็กชายสิทธิชัย ไพรรุณ
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๔๕

เด็กชายสิทธิพร สมวงศ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๔๖

เด็กชายอธิชาติ ผาอินดี
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๔๗

เด็กชายอนันต์ คุณมี
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๔๘

เด็กชายอภิชาติ นาดขี
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๔๙

เด็กหญิงอลิชา ไชยริบูรณ์
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๕๐

เด็กชายเกริกพล เสาหงษ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๕๑

เด็กหญิงเบญจณี ศรีวรสาร

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๕๒

เด็กหญิงเบญจภรณ์ บุญมอญ
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๕๓

เด็กหญิงเพ็ญนภา พงษ์ศาสตร์
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๕๔

เด็กหญิงเมฆขลา ใจมา
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๕๕

เด็กหญิงไพลิน พวงลอย
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๕๖

เด็กหญิงกมลพรรณ บุปผาเห้า
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๕๗

เด็กหญิงกฤตยา คำประดำ
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๕๘

เด็กหญิงขนิษฐา ศรีวรสาร
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๕๙

เด็กชายขวัญแก้ว โชติรักษา
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๖๐

เด็กชายจิรวัฒน์ ศรีแสง
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๖๑

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สร้างใจ
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๖๒

เด็กหญิงชไมภัค ทำชอบ
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๖๓

เด็กชายธนกร พิมพ์คำ
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๖๔

เด็กชายธีรภัทร กิงคาน

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๖๕

เด็กชายนครินทร์ ไชยผาบ
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๖๖

เด็กหญิงนิลาวัลย์ เจริญขันธ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๖๗

เด็กชายปยะชาติ โคตรคำ
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๖๘

เด็กหญิงพลอยพรรณ แสงมหาชัย

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๖๙

เด็กชายภาสวีร์ พรมแสง

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๗๐

เด็กชายราชัน สุขภูวงค์
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๗๑

เด็กหญิงวรรณพร ศรีพันธ์ดอน
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๗๒

เด็กชายวุฒิไกร ภูผายาง
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๗๓

เด็กชายสุขี วันดี
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๗๔

เด็กหญิงสุพัตตรา พรมแสง
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๑๑ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๗๕

เด็กชายไกรศร ศรีวรสาร
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๗๖

เด็กชายสัณฐิติ วันดี
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๗๗

นางสาวชลธิชา ภาณุรักษ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๗๘

นายสุรชัย รัตนวงศ์ปาน
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๗๙

นางสาวอุบลรัตน์ ประทุมกุล
๐๗/๑๒/๒๕๓๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๘๐

นางอรทัย ธรรมโม
๒๙/๐๔/๒๕๒๒

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๘๑

นางสาวอรสา แสงสุวรรณ
๒๓/๐๕/๒๕๓๔

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๘๒

เด็กชายการุณ สีวะสุด
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเพียง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๘๓

เด็กชายธีรวัฒน์ โชติรักษา

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเพียง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๘๔

เด็กหญิงวิภา สุขภูวงษ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเพียง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๘๕

เด็กชายสุริยเดช โชติรักษา
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเพียง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๘๖

เด็กชายเมธี คงเมือง
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเพียง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๘๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ ภู่ยิม

้

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๘๘

เด็กชายธนภัทร เล่าปา
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๘๙

เด็กชายธนะชัย ยางเบือก
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๙๐

เด็กชายธีระเดช วังอุปดชา
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๙๑

เด็กหญิงนำทิพย์ บัวคำ
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๙๒

เด็กชายพิธาร วังอุปดชา
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๙๓

เด็กชายพีรพัฒน์ คำลือ
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๙๔

เด็กชายสุเมธ ช่วยสุมาน
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๙๕

เด็กหญิงอภิชญา มาดี
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๙๖

เด็กหญิงอารียา มีระหงษ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๙๗

เด็กชายเจษฎา ปูห้วยพระ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๙๘

เด็กหญิงเบญจพร อุผา
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๘๙๙

เด็กชายเสกสรร โยธาตรี
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๐๐

เด็กชายแสงจันทร์ แก้วดีมูล
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๐๑

เด็กชายแสงมณี แก้วดีมูล
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๐๒

เด็กหญิงกชกร จงจอหอ
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๐๓

เด็กชายคงสิทธิ

์

โพศาราช
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๐๔

เด็กชายธนดล ด่านหา
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๐๕

เด็กชายธนากร ยางเบือก
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๐๖

เด็กหญิงนิตยา ชมภูพระ
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๐๗

เด็กหญิงพรปวีณ์ พลแสน

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๐๘

เด็กหญิงพรภิรมย์ สาเส็ง
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๐๙

เด็กชายวีรวร หลวงแก้ว
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๑๒ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๑๐

เด็กหญิงศิริกัญญา ชมภูพระ
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๑๑

เด็กหญิงสุจิตรา รักมาลี
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๑๒

เด็กหญิงอรวรรณ สาเส็ง
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๑๓

เด็กหญิงอัญญาณี ยางเบือก
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๑๔

เด็กหญิงโสริญา ปูห้วยพระ
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๑๕

เด็กชายกฤษณะ แก้วห้วยพระ
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๑๖

เด็กชายจักรกฤษณ์ ยางเบือก

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๑๗

เด็กชายฐาปกรณ์ ด่านหา
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๑๘

เด็กหญิงทัศนีย์ ยางเบือก
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๑๙

เด็กชายธนชัย ชมภูพระ
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๒๐

เด็กชายธรรมนูญ สาเส็ง
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๒๑

เด็กชายนันทวัฒน์ สาเส็ง

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๒๒

เด็กชายนิกร พิมสลัด
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๒๓

เด็กชายประสงค์ สานิแฝง
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๒๔

เด็กหญิงพัชริดา ด่านหา
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๒๕

เด็กชายยิงเจริญ

่

สาเส็ง
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๒๖

เด็กชายยุทธนา ปูห้วยพระ
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๒๗

เด็กชายรัฐภูมิ ครบุรี
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๒๘

เด็กชายวสันต์ สาเส็ง
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๒๙

เด็กชายวีรเทพ ชมภูพระ
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๓๐

เด็กหญิงอนงค์รัก ปูห้วยพระ
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๓๑

เด็กชายอัมรินทร์ สาเส็ง
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๓๒

เด็กชายอิศรา พิมสลัด
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๓๓

เด็กชายเดชา แพงมาลา
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๓๔

เด็กชายชยุตพล แก้วห้วยพระ
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๓๕

เด็กหญิงชลลัดดา วิจันทร์
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๓๖

เด็กชายชินกร อินทร์สา
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๓๗

เด็กชายฐาปกรณ์ ยศโสธร
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๓๘

เด็กชายณัฐวุธ ด่านหา
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๓๙

เด็กหญิงทิพย์สุดา สาเส็ง
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๔๐

เด็กชายทิวทวัช ปูโค้ย
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๔๑

เด็กหญิงธิดา บำรุงชาติ
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๔๒

เด็กชายนิกร ชมภูพระ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๔๓

เด็กหญิงบัวไล ไม้เมือง
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๔๔

เด็กชายปญญา ชมภูพระ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๑๓ / ๓๗๓

้
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เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๔๕

เด็กหญิงปานทิพย์ ภาษี
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๔๖

เด็กชายพรชัย ชมภูพระ
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๔๗

เด็กหญิงยุพิน ด่านหา
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๔๘

เด็กชายวรพล สาเส็ง

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๔๙

เด็กชายวัชรพงศ์ ชมภูพระ
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๕๐

เด็กชายวัชรากร ครบุรี
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๕๑

เด็กหญิงวิไลพร ยางเบือก
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๕๒

เด็กชายสันติภาพ ชมภูพระ
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๕๓

เด็กชายอนุวัฒน์ วะดวงดี
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๕๔

เด็กชายอมร ปูห้วยพระ
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๕๕

เด็กหญิงเพ็ญนภา ชมภูพระ
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๕๖

เด็กชายเอกพล ชมภูพระ
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๕๗

เด็กหญิงกมลศรี บุญเหลา
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๕๘

เด็กหญิงกลินสุคนธ์

่

ภูทับทิม
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๕๙

เด็กชายคมศักดิ

์

ตุ้ยแต
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๖๐

เด็กชายคามิน สุอุเทน
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๖๑

เด็กหญิงจินตภา สาเส็ง
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๖๒

เด็กชายจีรพงษ์ ปูห้วยพระ
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๖๓

เด็กหญิงดลยา บุญเหลา
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๖๔

เด็กชายนันตศักดิ

์

อินเทพ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๖๕

เด็กชายบรรดาศักดิ

์

ไชยพันธุ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๖๖

เด็กชายปริวัฒน์ หลวงแก้ว
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๖๗

เด็กหญิงปยวดี คำจันทร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๖๘

เด็กชายพีรพัฒน์ สุริยะทุง
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๖๙

เด็กหญิงรัชนี หลวงแก้ว
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๗๐

เด็กชายฤทธิชัย บุญเหลา
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๗๑

เด็กหญิงวนิดา โคตวัน
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๗๒

เด็กชายวสันต์ สุริยทุ่ง
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๗๓

เด็กหญิงวิพารัตน์ วังอุปดชา
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๗๔

เด็กชายสมรักษ์ สาเส็ง
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๗๕

เด็กชายสันติสุข ด่านหา
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๗๖

เด็กหญิงสุพัตรา พิมสลัด
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๗๗

เด็กหญิงสุภา พิมสลัด
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๗๘

เด็กหญิงอรนุช แก้วห้วยพระ
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๗๙

เด็กหญิงเพียงดาว ทุมดี
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๑๔ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๘๐

เด็กหญิงเรืองขวัญ ปราบนอก
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๘๑

เด็กหญิงจิราพร มาดี
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๘๒

เด็กชายณรงฤทธิ

์

ปูโค้ย
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๘๓

เด็กชายธีรศักดิ

์

บุญเหลา

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๘๔

เด็กหญิงปยะดา หลวงแก้ว
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๘๕

เด็กชายสุริยา นาดี
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๘๖

นายกิตติศักดิ

์

ยางเบือก

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๘๗

เด็กชายจตุพร ราชกุล
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๘๘

นายปยนัฐ ด่านหา
๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๘๙

เด็กหญิงกรกมล เอ้เคน
๒๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๙๐

เด็กชายชิษณุชา นัดติสุทธิ
๒๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๙๑

เด็กหญิงนรีรัตน์ ทะนวนรัมย์
๐๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๙๒

เด็กหญิงปวีณา ศรีสมสาร
๒๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๙๓

เด็กหญิงปยวดี อินภูษา
๐๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๙๔

เด็กหญิงรังสิมา จันทะพรม
๒๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๙๕

เด็กหญิงศิริญาดา คุชิตา
๒๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๙๖

เด็กหญิงอุบลวรรณ พลการ
๐๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๙๗

เด็กหญิงกฤตชนันท์ กันทะจันทร์
๒๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๙๘

เด็กชายคตินันท์ หลอมทอง
๑๓/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๔๕๙/๑๐๙๙๙

เด็กชายจีระนัน หลวงเเก้ว
๑๑/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๐๐

เด็กชายฉัตรพล คงเหลา
๑๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๐๑

เด็กชายณัฐวุฒิ มาดี
๑๗/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๐๒

เด็กหญิงทินประภา ประพัสราง
๐๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๐๓

เด็กหญิงนันธิตา จันทะพรม
๒๐/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๐๔

เด็กชายปราณนต์ ละดอกท่า
๑๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๐๕

เด็กหญิงพนิดา กิติศรีวรพันธุ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๐๖

เด็กชายยศธร อมรวิริยะกุลชัย
๒๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๐๗

เด็กชายรุจิกร ทองเภา
๒๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๐๘

เด็กหญิงวศิณี เสนาพิชัย
๒๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๐๙

เด็กชายวิทวัส เบ็ญมาศ
๒๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๑๐

เด็กชายศักดิชาณัย

์

นามใต้
๒๔/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๑๑

เด็กหญิงสุธาวัลย์ บุตดีหล้า

๑๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๑๒

เด็กหญิงอรทัย วอนาม
๐๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๑๓

เด็กชายอรรถพล สุวรรณมาโจ
๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๑๔

เด็กชายเกียรติขจร วรคันธ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๑๕ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๑๕

เด็กหญิงเจนจิรา ไชยสุนทร
๑๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๑๖

เด็กชายเมธา สาสะเน
๐๗/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๑๗

เด็กชายไชยา วิจันทร์
๒๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๑๘

เด็กชายกษิดิส เจริญพงษ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๑๙

เด็กชายนัตพล สุขเจริญ
๒๒/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๒๐

เด็กชายพิชญา โปงท่า
๑๖/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๒๑

เด็กชายภัทรพล สุขวิพัฒน์
๒๓/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๒๒

เด็กชายกฤษดา โยธาตรี
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๒๓

เด็กหญิงจินตนา ศรีหะมงคล
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๒๔

เด็กชายจิรศักดิ

์

โยบุตดา

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๒๕

เด็กหญิงชมภูนุช คำลือ
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๒๖

เด็กชายทัศนัย บุญเหลา
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๒๗

เด็กชายนิติพล ดอนวิชา
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๒๘

เด็กหญิงปรียาพร เขียวค้า
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๒๙

เด็กชายภานุพงศ์ ปญหาไชย

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๓๐

เด็กชายภูริภัทร โยธาตรี
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๓๑

เด็กหญิงวันทนา อุผา
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๓๒

เด็กหญิงสินิทธา หงษ์ลอย
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๓๓

เด็กหญิงสิริกัญญา เหล่าปา
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๓๔

เด็กชายอนุสรณ์ เหระวัน
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๓๕

เด็กหญิงอนุสรา วังอุปดชา
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๓๖

เด็กหญิงอพัฌชา นนทะศรี
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๓๗

เด็กชายเหมันต์ ประพันธา
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๓๘

เด็กหญิงกัญรัตน์ ติบหน่อ

๊

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๓๙

เด็กหญิงทัศน์วรรณ วงษาเนาว์
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๔๐

เด็กชายธีรนัฐ สมบัติ
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๔๑

เด็กชายธเนศพล บุญเทียม
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๔๒

เด็กชายพัฒนชัย สมบัติ
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๔๓

เด็กชายภานุพงศ์ คำลือ
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๔๔

เด็กหญิงอภัสราพร โยธาตรี
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๔๕

เด็กชายภาณุพงศ์ เข็มตูม
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๔๖

เด็กชายเอกปริญญ์ อุบลสาร
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๔๗

นางสาวสไบพร เขียวค้า
๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๔๘

เด็กหญิงกัลยารัตน์ ผาไชย
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนติว

้

วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๔๙

เด็กชายกิตติพศ โยบุตดา
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนติว

้

วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๑๖ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๕๐

เด็กชายณัฐกิตติ

์

โยบุตดา
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนติว

้

วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๕๑

เด็กชายธนวัฒน์ เข็มตูม
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนติว

้

วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๕๒

เด็กหญิงนรมน บุญเทียม
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนติว

้

วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๕๓

เด็กชายพงศ์ปกรณ์ คละไฮ
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนติว

้

วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๕๔

เด็กหญิงพิกุลทอง มนัส
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนติว

้

วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๕๕

เด็กหญิงพิมพกานต์ มามีกุล
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนติว

้

วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๕๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก อุทัยแสน

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนติว

้

วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๕๗

เด็กหญิงมะลิวัลย์ ไชยนาน
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนติว

้

วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๕๘

เด็กหญิงสาวิตรี ระมังน้อย

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนติว

้

วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๕๙

เด็กหญิงกนกกานต์ นามบุตร
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนติว

้

วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๖๐

เด็กชายกวีศักดิ

์

โยบุตดา
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนติว

้

วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๖๑

เด็กชายจักรภักดิ

์

ศรชะเดช
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนติว

้

วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๖๒

เด็กชายจิรวัฒน์ เชือนารา

้

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนติว

้

วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๖๓

เด็กหญิงฐิติพร มาศรี
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนติว

้

วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๖๔

เด็กชายนิธิศ ศรีหะมงคล
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนติว

้

วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๖๕

เด็กหญิงปยวดี สอนสา
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนติว

้

วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๖๖

เด็กหญิงภัคจิรา ศรีหะมงคล
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนติว

้

วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๖๗

เด็กชายรัฐภูมิ ศรีหะมงคล
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนติว

้

วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๖๘

เด็กหญิงวิยะดา นครังสุ
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนติว

้

วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๖๙

เด็กหญิงสไบทอง บุญเทียม
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนติว

้

วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๗๐

เด็กชายเจษฎา สุโพธิทอง

์

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนติว

้

วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๗๑

เด็กหญิงกมลชนก ศรีหะมงคล
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนติว

้

วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๗๒

เด็กชายกฤษฎา ปากดี
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนติว

้

วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๗๓

เด็กชายนรินทร์ สอนสา
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนติว

้

วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๗๔

เด็กชายนฤเบศ โยบุตดา
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนติว

้

วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๗๕

เด็กชายปฏิหาร อังคะฮาด
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนติว

้

วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๗๖

เด็กชายปฐมพงษ์ เพียรเสมอ
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนติว

้

วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๗๗

เด็กหญิงปยนุช สอนสา
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนติว

้

วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๗๘

เด็กหญิงมณีการ ศรีหะมงคล
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนติว

้

วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๗๙

เด็กหญิงรุ้งสายฝน จันทร์อบ
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนติว

้

วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๘๐

เด็กหญิงลลิตา ณรงค์พันธ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนติว

้

วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๘๑

เด็กชายศราวุฒิ วัดแย้ม
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนติว

้

วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๘๒

เด็กหญิงสุพรรษา แสนทวี

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนติว

้

วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๘๓

เด็กชายสุวิทย์ สมบัติหลาย
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนติว

้

วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๘๔

เด็กชายเอกศักดิ

์

ศรีหะมงคล
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนติว

้

วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๑๗ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๘๕

เด็กชายโชคทวี ศรีหะมงคล
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนติว

้

วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๘๖

เด็กหญิงกิตติมา วันดี
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุงแก วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๘๗

เด็กหญิงชนสรณ์ ภูบุรมย์
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุงแก วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๘๘

เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีหะมงคล
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุงแก วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๘๙

เด็กหญิงธัญญาพร โยบุตดา
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุงแก วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๙๐

เด็กชายธาวิน บุญเทียม

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุงแก วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๙๑

เด็กชายธีรพงศ์ ศรีหะมงคล

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุงแก วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๙๒

เด็กชายธเนต หมันศรี

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุงแก วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๙๓

เด็กหญิงพัณณิตา สมบัติ
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุงแก วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๙๔

เด็กหญิงพิมพ์พิกา สอนสา
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุงแก วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๙๕

เด็กชายพีรพล แซ่ตัง

้

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุงแก วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๙๖

เด็กหญิงวรรธณีย์ มะแก้ว
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุงแก วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๙๗

เด็กชายวีรยุทธ โคตวัน
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุงแก วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๙๘

เด็กชายศุภกานต์ รอดคำทุย
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุงแก วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๐๙๙

เด็กหญิงสุนิสา ชัยยะรุ่งโรจน์
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุงแก วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๐๐

เด็กหญิงอาทิตติยา แท่นทอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุงแก วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๐๑

เด็กชายอิทธิพล บุญเทียม
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุงแก วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๐๒

เด็กชายกฤษฎา เขียวค้า
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุงแก วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๐๓

เด็กหญิงกัญญาภัค บุญเหลา
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุงแก วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๐๔

เด็กชายณัฐภูมิ คำลือ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุงแก วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๐๕

เด็กชายธนวัฒน์ ศรีหะมงคล
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุงแก วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๐๖

เด็กชายพิษณุ บริหาร
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุงแก วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๐๗

เด็กหญิงรัชสิตา อินทรักษ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุงแก วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๐๘

เด็กหญิงลักษิกา บุญเทียม
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุงแก วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๐๙

เด็กหญิงวรนุช กระแสโสม
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุงแก วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๑๐

เด็กชายอดิศร บุญเทียม
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุงแก วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๑๑

เด็กชายอติเทพ โคตรภักดี
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุงแก วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๑๒

เด็กหญิงอัญกร พ่อศรียา
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุงแก วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๑๓

เด็กหญิงดลยา สีผาบ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุงแก วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๑๔

เด็กชายทักษิณ ขาวแจ่ม
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุงแก วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๑๕

เด็กหญิงปริญดา มะลากัน
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุงแก วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๑๖

เด็กชายปรีชา เปยวิบุตร
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุงแก วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๑๗

เด็กชายพัทยา ประกิง

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุงแก วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๑๘

เด็กหญิงรุ่งทิวา นามเมืองคุณ
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุงแก วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๑๙

เด็กหญิงศิวพร เขียวค้า
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุงแก วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๑๘ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๒๐

เด็กหญิงสุพรรษา ศรีหะมงคล
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุงแก วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๒๑

เด็กชายอติกานต์ ศรีหะมงคล
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุงแก วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๒๒

เด็กชายกริชเพชร นนทะวงษา
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๒๓

เด็กหญิงกุลธรา พรมเกษร
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๒๔

เด็กหญิงกุลนิษฐ์ อินสังข์
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๒๕

เด็กชายจักรพรรณ์ ไกรษรวงค์
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๒๖

เด็กหญิงจิราพร สีเสมอ
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๒๗

เด็กหญิงณัฐา บุญเทียม

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๒๘

เด็กชายธนะพัฒน์ ยินดี

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๒๙

เด็กชายธราดล เชือวงศ์

้

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๓๐

เด็กชายธีรภัทร วงค์ศรี
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๓๑

เด็กชายนภชา มาวงงอย
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๓๒

เด็กหญิงปาริชาติ ช่วยรักษา
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๓๓

เด็กหญิงปยะธิดา บุญอาจ
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๓๔

เด็กหญิงพรรณพร หัดจันทร์
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๓๕

เด็กชายสหรัฐ มาณะเสน
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๓๖

เด็กชายสิทธิพล ทองเทพ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๓๗

เด็กหญิงอภิญญา ทองเจียว
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๓๘

เด็กหญิงอาทิติยาพร ต้นเงิน
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๓๙

เด็กหญิงกัญญ์วรา เอกสะพัง
๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๔๐

เด็กชายกิติพงศ์ แก้วบัวขาว
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๔๑

เด็กหญิงดลยา ดอกไม้เทศ
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๔๒

เด็กชายธีระยุทธ แก้วเสนา
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๔๓

เด็กหญิงนฤมล เอกสะพัง
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๔๔

เด็กชายนิรุธ ไชยพรม
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๔๕

เด็กหญิงพิมพ์พิลา วงค์กระโซ่
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๔๖

เด็กหญิงพุธษดี นะสาโร
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๔๗

เด็กชายภาณุพงค์ สมประสงค์
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๔๘

เด็กหญิงวิลาสินี กาเทพ
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๔๙

เด็กหญิงศิริพร สีสัน
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๕๐

เด็กชายกิตติชัย ไตรมีแสง
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๕๑

เด็กชายกิตติวัฒน์ ระพันคำ
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๕๒

เด็กชายชยทัต สุวรรณา
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๕๓

เด็กหญิงชลลดา ผาบัง
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๕๔

เด็กชายณัฐพงษ์ เทือกศรี
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๑๙ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๕๕

เด็กชายทวีทรัพย์ โคตรโยธี
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๕๖

เด็กชายธนพล เผือกพันธ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๕๗

เด็กชายธีระศักดิ

์

ระพันธ์คำ
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๕๘

เด็กหญิงนริศรา ผาลาด
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๕๙

เด็กชายปกรณ์ แก้วเสนา
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๖๐

เด็กชายปยุต บุญกิจ

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๖๑

เด็กหญิงพิมพกานต์ กงเกตุ
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๖๒

เด็กหญิงวนิดา สีสา
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๖๓

เด็กชายอนันต์ สีใสลา
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๖๔

เด็กหญิงอรอุมา ศรีบุตร
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๖๕

เด็กชายเมธา ดาบุตร
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๖๖

เด็กชายเอกวัฒน์ ระพันธ์คำ
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๖๗

นางสาวกัญญาวีร์ คำทอง
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๖๘

นางสาวจินตนา บุญพิมพ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๖๙

นางสาวณิชากร ปดตา

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๗๐

เด็กหญิงธัญญารัตน์ มานิล
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๗๑

นางสาวธิติมา ทะนะไชย
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๗๒

นายธีรเทพ กงเกตุ
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๗๓

เด็กหญิงปริญญา บุตตะโค
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๗๔

เด็กชายรชตะ ชัยยะ
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๗๕

เด็กชายสิทธิราช มาดา
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๗๖

เด็กชายอนุวัฒน์ พรมเกษร
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๗๗

นายอรรถชัย อุดมดี
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๗๘

นายเกียรติศักดิ

์

ทะนะไชย
๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๗๙

นายจารณ ดอกไม้เทศ
๑๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๘๐

นายณรงค์ กงเกตุ
๒๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๘๑

นายธนบัตร ศรีสาพันธ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๘๒

นางสาวพัชรินทร์ เผือกพันธ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๘๓

นางสาวมุกดา เผือกพันธ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๘๔

นายวันเฉลิม จันปลิว
๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๘๕

นางสาวอุทุมพร หัดจันทร์
๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๘๖

นางสาวเกศนรินทร์ จันทะโคตร
๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๘๗

นายจิตติกรณ์ โพธิมน
๒๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๘๘

นางสาวปราวินี พูดเพราะ

๑๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๘๙

นายมงคล ดีสกุลวงษ์ ๕/๕/๒๕๒๕ โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๒๐ / ๓๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๙๐

เด็กชายกฤษฎา แก้วพุด
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๙๑

เด็กชายทัตเทพ บุญกอง
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๙๒

เด็กหญิงทิพวัลย์ ดวงคำจันทร์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๙๓

เด็กชายธิติวุธ เอกพันธ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๙๔

เด็กหญิงนงนภัส เอกพันธุ์
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๙๕

เด็กหญิงนำอ้อย มังคละคีรี
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๙๖

เด็กหญิงปาริตา แก้วดี

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๙๗

เด็กหญิงพิมพ์วิไล ทะนะไชย
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๙๘

เด็กหญิงมนต์ทการณ์ ทะนะไชย

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๑๙๙

เด็กหญิงมุฑิตา ไตรรินทร์
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๐๐

เด็กหญิงรักษ์สุดา บัวเพชร

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๐๑

เด็กหญิงสุภัสสรา เอกพันธ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๐๒

เด็กหญิงอมินตรา สมยา
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๐๓

เด็กชายอัจฉริยะ ทิมหอม

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๐๔

เด็กหญิงอัญญิกา พิลาบุตร
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๐๕

เด็กชายกษิดิเดช

์

เอกพันธ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๐๖

เด็กชายธนากร ชัยชนะศรี
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๐๗

เด็กชายนภัส แคว้งใจ
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๐๘

เด็กชายธนากร ชัยชนะศรี
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๐๙

เด็กชายสนธยา ทะนะไชย
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๑๐

นางสาวปราณี ศรีส่ง
๒๓/๐๗/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๑๑

นางกซพรรณ ศิริญาต
๒๗/๐๗/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๑๒

นางจุไรรัตน์ แสงสว่าง
๐๑/๐๓/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๑๓

นายฉลาด ไชยสุระ
๒๑/๐๒/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๑๔

นางสาวรักรดา บุญเทียม
๒๔/๐๕/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๑๕

นางวราปภา พนันชัย
๒๕/๐๒/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๑๖

นางสาวศุภลักษณ์ สิมมา
๐๗/๐๔/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๑๗

นางสุนีรัตน์ รัตนบุญมีกุล
๒๐/๐๘/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๑๘

เด็กชายชยุตม์ ไชยสุระ
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพงสะพัง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๑๙

เด็กชายชูวิทย์ พิมเสน
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพงสะพัง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๒๐

เด็กหญิงธนพร ไชยสุระ
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพงสะพัง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๒๑

เด็กชายนิติกร นนทะวงค์
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพงสะพัง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๒๒

เด็กชายนิรวิทธ์ บุญอุดม

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพงสะพัง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๒๓

เด็กหญิงพรประภา แสงแก้ว
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพงสะพัง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๒๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ภูชุม
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพงสะพัง วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๒๑ / ๓๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๒๕

เด็กชายพีรพัฒน์ นุตราพันธุ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพงสะพัง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๒๖

เด็กชายยศกร นนทะวงษา
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพงสะพัง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๒๗

เด็กหญิงวราพร เอกสะพัง
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพงสะพัง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๒๘

เด็กชายอัครพงษ์ ไชยสุระ
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพงสะพัง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๒๙

เด็กชายเจตนิพัทธ์ พิมสอน
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพงสะพัง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๓๐

เด็กหญิงแพรวา ภูชุม
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพงสะพัง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๓๑

เด็กหญิงชลิตา เอกสะพัง
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงสะพัง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๓๒

เด็กชายพีระพัฒ เอกสะพัง

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงสะพัง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๓๓

เด็กชายอลงกรณ์ มานะเสน
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงสะพัง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๓๔

เด็กชายอโรชา ปาตัว

้

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงสะพัง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๓๕

เด็กชายเฉลิมพงษ์ นนทะวงษา
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงสะพัง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๓๖

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ บุญปากดี
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงสะพัง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๓๗

เด็กหญิงกาญจนา วงษาดี
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงสะพัง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๓๘

เด็กชายนครินทร์ ไชยสุระ
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงสะพัง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๓๙

เด็กหญิงพิมพ์ผกา นนทะวงษา
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงสะพัง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๔๐

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ภูชุม
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงสะพัง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๔๑

เด็กหญิงพิริยากร วงจวง
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงสะพัง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๔๒

เด็กชายภัทรพงษ์ ดัชถุยวัตร
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงสะพัง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๔๓

เด็กหญิงลัลนา ทองโนนสูง
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงสะพัง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๔๔

เด็กชายวีรพงษ์ นนทะวงษา
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงสะพัง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๔๕

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ มานะเสน
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงสะพัง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๔๖

เด็กชายอภิชาติ ศรีเรือง
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงสะพัง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๔๗

เด็กชายอภิชาติ ไชยต้นเทือก
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงสะพัง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๔๘

เด็กชายอำนาจ สีสุทร
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงสะพัง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๔๙

เด็กหญิงกรรณิการ์ นิวงษา
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๕๐

เด็กชายกฤษรัตน์ บัวมุล
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๕๑

เด็กชายจักริน ศรีคำ
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๕๒

เด็กชายจิราเจต บัวผัน
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๕๓

เด็กชายฉัตรมงคล บุญศาสตร์
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๕๔

เด็กชายชนัญู แก้วนิวงศ์
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๕๕

เด็กหญิงชนาภา ชฎา
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๕๖

เด็กชายชัยวัช นิวงษา
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๕๗

เด็กชายชาญวิทย์ นิวงษา

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๕๘

เด็กหญิงชุติกาญจน์ นิวงษา
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๕๙

เด็กชายณัชพล นามวงค์
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๒๒ / ๓๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๖๐

เด็กชายธนกร โคตรตาแสง
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๖๑

เด็กชายธนาธร สุขเสริม

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๖๒

เด็กหญิงธันยพร นิวงษา
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๖๓

เด็กชายธีรยุทธ ไชยสุระ
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๖๔

เด็กชายธีรเทพ ศรีธรรม
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๖๕

เด็กชายนครินทร์ นิวงษา
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๖๖

เด็กชายนนท์ปวิช เดชทะสร
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๖๗

เด็กหญิงนันทิดา แก้วนิวงศ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๖๘

เด็กชายนำชัย สุริยะฝาย
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๖๙

เด็กหญิงนิศามล นิวงษา
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๗๐

เด็กหญิงปพิชญา นิวงษา
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๗๑

เด็กชายปริพัฒน์ แก้วนิวงค์
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๗๒

เด็กหญิงปุญญิศา ตองกระ
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๗๓

เด็กชายพรหมพิริยะ ชีวะโสตถิ

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๗๔

เด็กหญิงพัฒน์นรี สาโท
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๗๕

เด็กชายพันธ์ทวี งามสมมิตร
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๗๖

เด็กหญิงพิชญาภัค นิวงษา
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๗๗

เด็กหญิงลิศรา พลเมือง
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๗๘

เด็กชายศุภกร เกษแก้ว
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๗๙

เด็กหญิงสิริวิมล คำกลม
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๘๐

เด็กหญิงโสภิตนภา นิวงษา
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๘๑

เด็กหญิงกมลชนก นิวงษา
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๘๒

เด็กชายจักรกฤษ อาบรัมย์
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๘๓

เด็กชายจักรพงศ์ ภูชุม
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๘๔

เด็กชายจิรพัส แก้วนิวงค์
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๘๕

เด็กชายชนันธร แสนพรม
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๘๖

เด็กหญิงชลธิดา ภารีวงศ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๘๗

เด็กหญิงชาริณี นิวงษา
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๘๘

เด็กชายญาณวัฒน์ สุระมาศ
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๘๙

เด็กหญิงณัฐธิดา นางวงค์
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๙๐

เด็กชายตริณณภพ ชฎา
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๙๑

เด็กชายทักษิณ สุขสาร
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๙๒

เด็กชายธงไชย ชฎา
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๙๓

เด็กหญิงธันยพร ราชนีวงศ์
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๙๔

เด็กหญิงนันทิดา นิวงษา

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๒๓ / ๓๗๓

้
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นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๙๕

เด็กหญิงพิยดา แก้วนิวงศ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๙๖

เด็กชายพุทธิพงศ์ พุทธรักษา
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๙๗

เด็กชายภัทรพล นิวงษา
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๙๘

เด็กชายรัชพล ไชยกันหา
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๒๙๙

เด็กชายราเมศวร์ แก้วบุตรา

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๐๐

เด็กหญิงริมลณี ภูชุม
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๐๑

เด็กหญิงวิภาดา จินดา
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๐๒

เด็กหญิงวิภาดา เดชทะสร
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๐๓

เด็กชายวีรภัทร แก้วนิวงศ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๐๔

เด็กชายศราวุธ ทิอุทิศ
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๐๕

เด็กหญิงศศิประภา นิวงษา
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๐๖

เด็กหญิงศิรินทรา นุธิด
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๐๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ บัวบาน
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๐๘

เด็กหญิงศุจินธร พรมจันทร์
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๐๙

เด็กหญิงสุภาพร นิวงษา
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๑๐

เด็กชายสุรเดช นิวงษา
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๑๑

เด็กชายอนุวัฒน์ พาลี
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๑๒

เด็กชายอภิชาติ ซวงอ้วน
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๑๓

เด็กหญิงอมรรัตน์ ผาแก้ว
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๑๔

เด็กหญิงอริศรา นิวงษา
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๑๕

เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ แก้วนิวงค์
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๑๖

เด็กชายเทพพงศ์ ทองสุข
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๑๗

เด็กหญิงเบญจพร แก้ววัน
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๑๘

เด็กชายเอกริน อินจันทร์
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๑๙

เด็กหญิงกรสุรีย์ สุวรรณเพชร
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๒๐

เด็กชายกิตติธัช วงค์ปสสะ
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๒๑

เด็กชายกิติศักดิ

์

คัณทักษ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๒๒

เด็กหญิงขวัญใจ นิวงษา
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๒๓

เด็กชายจักรพันธ์ อินแสงแวง
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๒๔

เด็กชายจีระณะ นิวงษา
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๒๕

เด็กหญิงชนม์นิภา นิวงษา
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๒๖

เด็กชายณัฐดนัย ตรีวุธ
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๒๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ทุมทอง
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๒๘

เด็กชายดนุสรณ์ นนทะวงศ์
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๒๙

เด็กชายธนทัต แก้วนิวงค์
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๒๔ / ๓๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๓๐

เด็กชายธนพล แก้วนิวงค์
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๓๑

เด็กหญิงธัญสินี ชฎา
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๓๒

เด็กชายธีรวัฒน์ นิวงษา
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๓๓

เด็กชายธีรเทพ ชฎา
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๓๔

เด็กชายนคร หาวิวร
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๓๕

เด็กหญิงนพมาศ นิวงษา
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๓๖

เด็กหญิงนฤภร นิวงษา
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๓๗

เด็กชายนวพล ภูชุม

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๓๘

เด็กชายนิรวิทธ์ นิวงษา
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๓๙

เด็กหญิงปยะเรศ เหลาดี

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๔๐

เด็กชายพิพุทธพงษ์ นิวงษา
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๔๑

เด็กหญิงพิมภัทรสร พรบรรเทิง
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๔๒

เด็กชายรพีภัทร นิวงษา
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๔๓

เด็กหญิงรมิดา สาโท
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๔๔

เด็กหญิงวราภรณ์ ผาแดง

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๔๕

เด็กชายวันเฉลิม สบบง
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๔๖

เด็กชายวายุ แก้วนิวงศ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๔๗

เด็กชายวิทวัด สวยพันธ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๔๘

เด็กหญิงวิลาสินี อาจเอียม

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๔๙

เด็กชายวีรภัทร นิวงษา
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๕๐

เด็กชายศรายุทธ นิวงษา
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๕๑

เด็กหญิงศุภสุตา มะลิรุ่งเรือง
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๕๒

เด็กหญิงหงส์ฤทัย นิวงษา
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๕๓

เด็กชายอภิวัฒน์ นิวงษา
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๕๔

เด็กหญิงอริศรา เดชะคำภู
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๕๕

เด็กชายเสฏฐวุฒิ นิวงษา
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๕๖

เด็กหญิงไข่มุก นิวงษา
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๕๗

เด็กชายกฤษฎา กงนะ
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๕๘

เด็กหญิงกิจติญา นิวงษา
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๕๙

เด็กหญิงจันทกานต์ วงค์ปสสะ
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๖๐

เด็กหญิงจันทิมา แก้วนิวงค์
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๖๑

เด็กหญิงจิดาภา นนทะวงศ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๖๒

เด็กชายจิรวัฒน์ เดชโฮม
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๖๓

เด็กหญิงชลธิชา บุญมี
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๖๔

เด็กชายณัฐวุฒิ นิวงษา
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๒๕ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๖๕

เด็กชายณัฐวุฒิ วงษาบุตร

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๖๖

เด็กหญิงตรียรัตน์ เหลาดี
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๖๗

เด็กชายธนกร สุขสบาย

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๖๘

เด็กชายธนทัต นิวงษา
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๖๙

เด็กชายธนวันต์ นิวงษา
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๗๐

เด็กหญิงธิดาภรณ์ ภุชุม
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๗๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ สืบศรี
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๗๒

เด็กชายธีระพงษ์ นิวงษา
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๗๓

เด็กชายธีระวัฒน์ ระพันคำ
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๗๔

เด็กหญิงนภาพร นิวงษา
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๗๕

เด็กชายนฤเบศ ชนะพจน์
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๗๖

เด็กชายนันทวัฒน์ นิวงษา
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๗๗

เด็กชายนาธาน แก้วนิวงค์
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๗๘

เด็กชายนิพพิชณน์ งามเลิศ
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๗๙

เด็กหญิงปรดา นิวงษา
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๘๐

เด็กชายประลิวัช นิวงษา
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๘๑

เด็กหญิงปาณิตา นิวงษา
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๘๒

เด็กหญิงปยะพร เอกสะพัง
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๘๓

เด็กหญิงผกามาศ เอกสะพัง
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๘๔

เด็กหญิงพรชิตา แก้ววัน
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๘๕

เด็กชายพีระเทพ นิวงษา
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๘๖

เด็กชายภาคภูมิ นิลบดี
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๘๗

เด็กชายภูธร ชนะพจน์
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๘๘

เด็กชายมณฑล ชนะพจน์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๘๙

เด็กชายวรวุฒิ นิวงษา
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๙๐

เด็กชายวัชรพงษ์ นิวงษา
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๙๑

เด็กชายวัชระ แก้วนิวงค์
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๙๒

เด็กหญิงวิภาพร แก้วนิวงค์
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๙๓

เด็กหญิงสุจิรา กุนาฑล
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๙๔

เด็กหญิงสุชาดา เอกสะพัง
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๙๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ นิวงษา
๑๘/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๙๖

เด็กหญิงสุทัตตา ตันสาย
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๙๗

เด็กชายสุทัศน์ แสนยามูล
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๙๘

เด็กชายอดิศักดิ

์

นิวงษา
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๓๙๙

เด็กหญิงอาพิชรัตน์ เดชทะสร
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๒๖ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๐๐

เด็กหญิงอารีวรรณ แก้วนิวงศ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๐๑

เด็กหญิงเกศรา แก้วนิวงค์
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๐๒

เด็กชายเนติพล เดชทะสร
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๐๓

เด็กหญิงเบญจรัศมี นิวงษา
๒๐/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๐๔

เด็กหญิงแพรวา รอบสระน้อย
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๐๕

เด็กชายจิรพงค์ น่านโพธิศรี

์

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๐๖

เด็กชายชาญชัย ชนะพจน์
๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๐๗

เด็กชายชินวัตร ปานวงศ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๐๘

เด็กชายฐปกร นิวงษา
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๐๙

เด็กชายธนพล สาโท

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๑๐

เด็กชายธนันชัย นิวงษา
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๑๑

เด็กชายธีระชัย ไชยสุระ
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๑๒

เด็กชายนัทวัฒน์ ชฏา
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๑๓

เด็กหญิงนันทนา นิวงษา
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๑๔

เด็กชายปฏิภาณ แก้วนิวงศ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๑๕

เด็กชายปญญา นิวงษา
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๑๖

เด็กหญิงพรรณทิภา นิสสาวรรณ
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๑๗

เด็กชายวรวิทย์ ทิอุทิศ
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๑๘

เด็กหญิงวิชชุดา นิวงษา
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๑๙

เด็กชายศรายุทธิ

์

ผกาแก้ว
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๒๐

เด็กชายศราวุฒิ พุทธรักษา
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๒๑

เด็กหญิงศิริวรรณ จันทะนะ
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๒๒

เด็กหญิงสุจิรา นิวงษา
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๒๓

เด็กชายอนุรักษ์ รุจิรกาโมทย์
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๒๔

เด็กหญิงขวัญจิรา โพธิสุด

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๒๕

เด็กชายณัฐฒิชัย ชนะพจน์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๒๖

เด็กชายนพนันท์ ชนะพจน์
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๒๗

เด็กชายนพรัตน์ ชนะพจน์
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๒๘

เด็กหญิงนันทิดา ระมงคล
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๒๙

เด็กหญิงนิตยา ชนะพจน์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๓๐

เด็กหญิงปภาวิน บุญบรรจง
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๓๑

เด็กชายพัฒนพงษ์ ไพศาล

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๓๒

เด็กชายภูมินทร์ ชนะพจน์
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๓๓

เด็กชายวรรณชัย ไพรเถือน

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๓๔

เด็กหญิงวิไลวรรณ ชนะพจน์
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๒๗ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๓๕

เด็กหญิงศิริวรรณ ชนะพจน์
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๓๖

เด็กหญิงศิวพร ตองสู้
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๓๗

เด็กชายศุภกิตติ

์

กิติศรีวรพันธุ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๓๘

เด็กหญิงศุภาภรณ์ สอนไชยา
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๓๙

เด็กหญิงสุภาวดี สว่างจันทร์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๔๐

เด็กชายอนุชา ชนะพจน์
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๔๑

เด็กหญิงเนตรนภา ชนะพจน์
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๔๒

เด็กหญิงกรกมล เอกสะพัง
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๔๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ พรประทาน
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๔๔

เด็กชายชยันต์ กิจติศรีวรสาร
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๔๕

เด็กหญิงธัญญธิดา แก้วไทรหวาด

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๔๖

เด็กหญิงนครินทร์ คำเงิน
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๔๗

เด็กหญิงนฏมลฐศร หารู้
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๔๘

เด็กหญิงนวลฉวี กันหาวงษ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๔๙

เด็กชายนัฐวุฒิ ระมงคล
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๕๐

เด็กชายนันทชัย แสนบุญมี
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๕๑

เด็กชายปรัชญา พลาเลิศ
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๕๒

เด็กหญิงปาริชาติ พงษ์พัฒน์
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๕๓

เด็กชายพรเทพ ภูก้านก่อง
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๕๔

เด็กชายภิรายุ ธะนะเหลา
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๕๕

เด็กหญิงยุพาพร แสนบุญมี
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๕๖

เด็กหญิงรัตติกา วะตะมะ
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๕๗

เด็กหญิงวรารัตน์ ชนะพจน์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๕๘

เด็กหญิงวิไลวรรณ ตู้แก้ว
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๕๙

เด็กชายวุฒินันท์ ชนะพจน์
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๖๐

เด็กชายศักรินทร์ อ่อนนวล
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๖๑

เด็กชายสัญญา วงศ์โพนทอง
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๖๒

เด็กหญิงสุจิตรา จารเหนือ
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๖๓

เด็กหญิงสุพรรษา มาดสันเทียะ
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๖๔

เด็กหญิงสุพิชญา ไตริน
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๖๕

เด็กหญิงอรจิรา ภะวะ
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๖๖

เด็กชายอัครชัย จันจาด
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๖๗

เด็กชายเชาวลิต พรมศรี
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๖๘

เด็กหญิงแวววรรณ มาตยาบุญ
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๖๙

เด็กหญิงฐิติชญา เดชทะสอน
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๒๘ / ๓๗๓

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๗๐

เด็กหญิงกนกพร วงศ์ตาหล้า
๑๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๗๑

เด็กหญิงกมลรัตน์ พิมพ์โยธา
๑๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๗๒

เด็กชายกรกช เนตรศรี
๓๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๗๓

เด็กหญิงกัญญาภรณ์ ทองยัง
๑๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๗๔

เด็กหญิงกุลกัญญา ลาปะ
๒๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๗๕

เด็กชายคชานันท์ คำคนซือ

่

๑๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๗๖

เด็กหญิงจริยาพา อนุกูล
๑๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๗๗

เด็กหญิงชลธิชา วงค์กระโซ่
๒๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๗๘

เด็กหญิงชัชฎา วงค์แก้ว
๑๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๗๙

เด็กหญิงชาริสา เชือคำเพ็ง

้

๐๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๘๐

เด็กชายชิษณุพงศ์ ใจเทียง

่

๐๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๘๑

เด็กชายณพัฒน์ วงศ์ศรีชา
๒๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๘๒

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ชำนาญวงษ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๘๓

เด็กหญิงณัชชาลักษณ์
พองผลา

๓๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๘๔

เด็กหญิงณัฐชยา อินกอง
๐๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๘๕

เด็กชายณัฐพงศ์ อินทะวงค์
๒๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๘๖

เด็กชายณัฐวุฒิ กัลยาแก้ว
๒๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๘๗

เด็กชายณัฐเชษฐ์ ว่องอารีย์
๑๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๘๘

เด็กชายณิชคุณ ภักดี
๓๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๘๙

เด็กหญิงดวงกมล ไชยเพชร
๐๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๙๐

เด็กหญิงทัศสุดาพร หวายเหลา

๒๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๙๑

เด็กชายธนกฤต สุคำภา
๒๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๙๒

เด็กชายธนพล จันทาคำ
๒๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๙๓

เด็กหญิงธนภรณ์ คมเฮียง

๑๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๙๔

เด็กหญิงธนัญชนก ไกยะฝาย
๑๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๙๕

เด็กชายธนากร ทองคำ
๑๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๙๖

เด็กชายธนากร วงศ์ตาขี

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๙๗

เด็กชายธนาธิป ง้าวงาม
๑๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๙๘

เด็กหญิงนงนุช ลอดจันทึก
๐๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๔๙๙

เด็กหญิงนภัทร พ่อชมภู
๓๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๐๐

เด็กชายนฤเบศร์ วรรณสุ
๐๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๐๑

เด็กหญิงนันท์นภัส เพชรดีคาย
๐๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๐๒

เด็กหญิงนันธิพัฒน์ โคตรผาย
๐๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๐๓

เด็กชายบรรพต ลีพล

้

๐๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๐๔

เด็กหญิงปนัดดา ย่อยเงิน
๑๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๒๙ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๐๕

เด็กหญิงปภัสสร ลาดบาศรี
๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๐๖

เด็กชายปรมินทร์ มูลสาร
๐๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๐๗

เด็กชายปรเมศน์ จิตอามาตย์
๓๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๐๘

เด็กหญิงปวินา วงศ์ดวงผา

๑๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๐๙

เด็กชายปวเรศ ใหมคำ
๐๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๑๐

เด็กชายปณณภากร จันทะรักษ์
๐๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๑๑

เด็กชายปาณัท โคตรตาแสง
๐๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๑๒

เด็กหญิงพกรรณิกา อัคฮาด

๑๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๑๓

เด็กชายพงศธร สำนักนิตย์
๑๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๑๔

เด็กชายพงษ์รัชต แสนศิริ
๐๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๑๕

เด็กหญิงพิชญาภัค บุญทองล้วน
๐๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๑๖

เด็กชายพิพัฒน์ เติมรัมย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๑๗

เด็กหญิงพิมชนก วงค์ศาชัย
๑๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๑๘

เด็กหญิงพิมพาพร พรมฟา

๒๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๑๙

เด็กหญิงพิริยา กวานเหียน
๑๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๒๐

เด็กชายพิเชฐ วงค์ดวงผา
๒๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๒๑

เด็กหญิงพีชญา ไตรยราช
๐๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๒๒

เด็กชายพีรพัฒน์ พ่อศรีชา
๐๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๒๓

เด็กหญิงพีรยา แสงพันธ์
๐๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๒๔

เด็กชายพีรวัส ศรีชาหลวง
๐๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๒๕

เด็กชายพีรวัส สลักคำ
๐๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๒๖

เด็กชายพีระพงษ์ สีซ้อน
๐๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๒๗

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ละภูเขียว
๑๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๒๘

เด็กชายภานุวัฒน์ คำเพชรดี
๒๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๒๙

เด็กชายภูมิรพี พันธ์งาม

๒๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๓๐

เด็กชายภูริณัฐ เชือดวงผุย

้

๐๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๓๑

เด็กหญิงวิยดา แก้วพิกุล
๐๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๓๒

เด็กชายรัฐภูมิ วงค์หนายโกฎ
๓๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๓๓

เด็กหญิงลัดดาวรรณ บริบูรณ
๒๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๓๔

เด็กหญิงวณัฐสิณีย์ ใจเทียง

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๓๕

เด็กหญิงวรณัน
ทรัพย์ธนาณภัทร

๒๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๓๖

เด็กหญิงวรมน ศรีสองเมือง
๐๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๓๗

เด็กชายวัชรพงษ์ศักดิ

์

ซ้ายก่า
๓๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๓๘

เด็กชายวิศิษฎ์พงษ์ พองผลา

๒๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๓๙

เด็กหญิงศตพร ไพสน
๑๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๓๐ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๔๐

เด็กชายศรัณยพงศ์ อนุอัน
๒๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๔๑

เด็กหญิงศศิธร พลชารี
๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๔๒

เด็กชายศิริพงษ์ ศิริสานต์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๔๓

เด็กชายสรายุทธ์ หนึงคำมี

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๔๔

เด็กหญิงสิริญาพร บุญถึง
๑๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๔๕

เด็กหญิงสิรินันท์ โพธิ
๐๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๔๖

เด็กหญิงสุปะวีณ์ พรมพินิจ
๑๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๔๗

เด็กหญิงสุพิชญา มาระนอ
๑๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๔๘

เด็กหญิงสุภาวิดา บริโปร
๐๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๔๙

เด็กหญิงอชิรญา วังทะพันธ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๕๐

เด็กหญิงอธิติยา ทุมพร
๐๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๕๑

เด็กหญิงอนัญญา เชือคำเพ็ง

้

๒๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๕๒

เด็กหญิงอภิชญา เทียงรัมย์

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๕๓

เด็กหญิงอภิญญา วงค์แก้ว
๒๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๕๔

เด็กหญิงอภิญญา วงษ์สุขะ
๑๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๕๕

เด็กชายอภินันท์ รักเมือง
๑๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๕๖

เด็กหญิงอริสรา จิตมาตย์

๑๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๕๗

เด็กชายอวยชัย คล้ายขำ
๑๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๕๘

เด็กหญิงอัจจิมา มุ่งหน้าที

่

๐๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๕๙

เด็กหญิงอัญลิตา เสนาชัย
๒๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๖๐

เด็กชายอัษฎาวุธ แก่นดี
๑๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๖๑

เด็กหญิงอารียา คำยันต์
๐๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๖๒

เด็กหญิงอารีรัตน์ นาคสุด
๑๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๖๓

เด็กหญิงอุมากร แก้วปดโชติ
๑๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๖๔

เด็กหญิงเกศมณี ยะวัย
๑๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๖๕

เด็กชายเกียรติพงศ์ ไพจันทร์
๒๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๖๖

เด็กชายเจษฎา หันชะนา
๒๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๖๗

เด็กชายเฉลิมชัย สุดใจ
๓๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๖๘

เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา วงค์ตาทำ
๐๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๖๙

เด็กหญิงเนตรนภา ธ.น.โสม
๐๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๗๐

เด็กหญิงเบญจพร วงค์กระโซ่

๒๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๗๑

เด็กหญิงเพียงขวัญ เสนาน้อย
๓๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๗๒

เด็กหญิงเพียงขวัญ แสนสุภา
๒๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๗๓

เด็กหญิงเรืองลักษณ์ คำคนคล่อง

๒๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๗๔

เด็กชายเอกศักดิ

์

สงค์พิมพ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๓๑ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๗๕

เด็กหญิงแพรวนภา นะรัยรัมย์
๒๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๗๖

เด็กหญิงกรกัญญา สูญราช

๒๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๗๗

เด็กหญิงกรณิศ วังทะพันธ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๗๘

เด็กหญิงกัญญ์ณณัฎฐ์
ฟองสมุทร

๒๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๗๙

เด็กหญิงกัญภัคณัฐ เชือมอญยาว

้

๐๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๘๐

เด็กหญิงกัณฐิกา พ่อนามแดง
๒๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๘๑

เด็กชายกันตพัฒน์ แก้วหนองสังข์
๒๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๘๒

เด็กชายคุณถาวร มูลบัวภา
๑๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๘๓

เด็กหญิงจิตติมา พลศรีราช
๐๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๘๔

เด็กหญิงจิรัชญา สุดคิด
๑๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๘๕

เด็กหญิงจุฑามาศ เสนาคำ
๓๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๘๖

เด็กหญิงชนากานต์ พันลำ
๑๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๘๗

เด็กหญิงชนิกานต์ พุทธวงค์
๐๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๘๘

เด็กชายชยางกูร ฤทธิยา
๒๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๘๙

เด็กหญิงชาลิสา คำคนซือ

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๙๐

เด็กหญิงชุติกาญจน์ พองผลา
๑๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๙๑

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ลาดบาศรี
๑๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๙๒

เด็กชายชุมพล ดวงแก้ว
๑๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๙๓

เด็กหญิงช่อฟา ศรีสุธรรม

๑๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๙๔

เด็กชายฐิติกร ขอดเมชัย
๑๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๙๕

เด็กชายณัฐชัย จันทร์ศรี
๒๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๙๖

เด็กหญิงณัฐณิชา อังกูรมหาสุข
๑๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๙๗

เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีหาโคตร
๑๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๙๘

เด็กชายณัฐภูมิ พ่อคำฮัก
๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๕๙๙

เด็กหญิงณัฐวรรณ โซ่เมืองแชะ
๓๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๐๐

เด็กชายณัฐวุฒิ พินิจมนตรี
๐๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๐๑

เด็กชายณัฐวุฒิ พ่อสิงห์
๒๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๐๒

เด็กชายณัฐวุฒิ วังทะพันธ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๐๓

เด็กหญิงณิชารีย์ โซ่เมืองแซะ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๐๔

เด็กหญิงศิรินภาพร จันทร์มะณี

๒๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๐๕

เด็กชายทีปกร กุลวงษา

๑๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๐๖

เด็กชายธนดล นามวงศ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๐๗

เด็กชายนธชัย อาสาพ่อ
๑๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๐๘

เด็กชายธนากร ไชยขุนทด
๑๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๐๙
เด็กหญิงธนาพุทธรักษา

ตงศิริ
๑๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๓๒ / ๓๗๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๑๐

เด็กชายธนาภรณ์ แก้วเมืองฝาง
๑๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๑๑

เด็กหญิงธัญชนก หลาบโพธิ

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๑๒

เด็กหญิงธัญญานุช นวนบุรี
๑๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๑๓

เด็กหญิงธัญญาเรศ พ่อครวงศ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๑๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ พ่อศรีชา

๒๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๑๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ วังคะฮาด
๑๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๑๖

เด็กหญิงปวริสา บุญหาญ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๑๗

เด็กหญิงนภาพร กระฉอดนอก
๒๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๑๘

เด็กหญิงนภารัตน์ พ่อชมภู
๐๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๑๙

เด็กหญิงบัณฑิตา สุคำพา
๐๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๒๐

เด็กหญิงบุญสิตา ผมงาม
๐๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๒๑

เด็กหญิงบุตรชยา เพชรดีคาย
๓๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๒๒

เด็กหญิงบุษบา วรโยธา
๑๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๒๓

เด็กชายบูรพา ใยพันธ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๒๔

เด็กหญิงปนัดดา ศรีดารักษ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๒๕
เด็กชายประวัติศาสตร์

พ่อบำรุง
๐๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๒๖

เด็กชายปฐยาวัต จันโทวาท
๐๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๒๗

เด็กชายปาณรวัฐ ธรรมขันธ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๒๘

เด็กหญิงปรันยา พูลศรีงาม
๐๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๒๙

เด็กชายพรชัย สุวรรณวงศ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๓๐

เด็กหญิงพรทิพย์ วงค์ประดิษฐ์
๐๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๓๑

เด็กหญิงพัชรวดี มีระหงษ์
๑๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๓๒

เด็กชายพันธกานต์ แสนหล้า
๒๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๓๓

เด็กชายพิพัฒน์พล พรมฟา
๒๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๓๔

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ไชยวิมล
๒๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๓๕

เด็กชายพูลพิพัฒน์ มูลเตีย

้

๒๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๓๖

เด็กชายภัทรพล พุทธา
๐๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๓๗

เด็กชายภาณุมาศ เชือวังคำ

้

๐๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๓๘

เด็กหญิงภิญญดา เชือคำจันทร์

้

๒๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๓๙

เด็กชายภูวเนตร นิตยาคม
๑๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๔๐

เด็กหญิงมนต์นภา วงค์ศรีชา
๐๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๔๑

เด็กชายยศภัทร์ ชีวพัฒนพันธ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๔๒

เด็กหญิงรสสุคนธ์ โคตรพรม
๒๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๔๓

เด็กชายรัชชานนท์ พนมใส

๑๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๔๔

เด็กชายรัฐภูมิ โซ่เมืองแซะ
๑๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๓๓ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๔๕

เด็กหญิงรินรดา ดีคง
๑๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๔๖

เด็กหญิงรืนฤดี

่

วงค์หลวงอุด

๒๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๔๗

เด็กหญิงวนิดา มุลตองคะ
๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๔๘

เด็กหญิงวนิดา สรงภู่
๑๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๔๙

เด็กชายวัชรพงษ์ เพชรดีคาย
๒๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๕๐

เด็กหญิงวารุณี วงค์ศรีชา
๑๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๕๑

เด็กหญิงวาสนา ปานอ้น
๒๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๕๒

เด็กหญิงวิรัญชญา แก้วพิกุล
๒๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๕๓

เด็กหญิงวิลัยรัตน์ มงคล
๒๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๕๔

เด็กหญิงวิสุดา ผาเงิน
๑๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๕๕

เด็กชายวชิรวิทย์ วงค์หนายโกด
๒๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๕๖

เด็กหญิงศิริขวัญ วงคำคูณ
๑๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๕๗

เด็กหญิงศิริสกุล ทวีสิทธิ

์

๑๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๕๘

เด็กหญิงศุภลดา สูญราช
๒๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๕๙

เด็กหญิงสมีลา คุ้มบุญ
๒๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๖๐

เด็กชายสรยุทธ ตะนัง
๒๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๖๑

เด็กชายสวนะ ทิพอุทัย
๑๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๖๒

เด็กชายสิทธิภาค วงศ์กระโซ่
๐๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๖๓

เด็กชายสิทธิเชษฐ์ ทำเลดี

๒๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๖๔

เด็กหญิงสิลินดา วงศ์ตาผา

๑๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๖๕

เด็กหญิงสุชาดา อุทกศิริ
๒๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๖๖

เด็กหญิงสุพิชชา เกิดมณีสกุล

๒๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๖๗

เด็กหญิงสุพิชชา เสนาช่วย
๒๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๖๘

เด็กหญิงสุพิชญา แห้วเนตร
๑๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๖๙

เด็กหญิงสุภัตรา โกพลรัตน์
๑๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๗๐

เด็กหญิงสุภัสสรา สุผาวรรณ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๗๑

เด็กหญิงสุภิศรา อาจวิชัย

๑๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๗๒

เด็กหญิงสุริวิภา ท่าหาญ
๐๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๗๓

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

มีบุญ
๑๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๗๔

เด็กหญิงอภิชญา สีเทียวไทย
๑๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๗๕

เด็กหญิงอภิญญา กำริสุ
๑๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๗๖

เด็กหญิงอภิญญา ภิญโญ
๒๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๗๗

เด็กชายอภิลักษณ์ ทรัพย์ทวีพูล
๐๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๗๘

เด็กชายอภิศักดิ

์

สุคำภา
๐๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๗๙

เด็กชายอรรคเดช วงศ์ตาหล้า
๒๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๓๔ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๘๐

เด็กหญิงอรัญญา พ่อครวงค์
๒๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๘๑

เด็กหญิงอริสรา ยางก้อน
๐๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๘๒

เด็กหญิงอัฐภิญญา พรมบุตร
๑๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๘๓

เด็กชายอิทธิพล หอมคัก

๑๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๘๔

เด็กหญิงอุทุมพร เชือคำเพ็ง

้

๒๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๘๕

เด็กหญิงอุมาภรณ์ ยตะโคตร

๑๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๘๖

เด็กหญิงอุไรวรรณ์ ราชาไชย
๐๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๘๗

เด็กชายเจตนิพัทธ์ ธ.น.ทอง
๒๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๘๘

เด็กชายเจษฎาพัชร รัตนสกุลพรหม
๐๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๘๙

เด็กชายเดชอำนาจ วงค์คำจันทร์
๒๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๙๐

เด็กหญิงเบญศิลิ ฉำประไพ
๒๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๙๑

เด็กชายเศรษฐพงศ์ ธ.น.ผา
๒๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๙๒

เด็กหญิงโยทกา หนึงคำมี

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๙๓

เด็กหญิงใจรัศมี วงศ์สินไชย
๒๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๙๔

เด็กชายกนกพล แสนคำ
๑๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๙๕

เด็กชายกฤตยชญ์ หนึงคำมี

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๙๖

เด็กหญิงกฤษณา แก้วป
๑๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๙๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทากูด
๒๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๙๘

เด็กชายกันตสหัพย วงศ์คำจันทร์
๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๖๙๙

เด็กหญิงกาญติมา แสงกำ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๐๐

เด็กชายกิตติพัศ โคตรตาแสง
๑๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๐๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

หินซ้อน
๑๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๐๒

เด็กชายจิณณวัตร วรรณสถิตย์
๐๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๐๓

เด็กหญิงจิตติมา ปรีชา
๑๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๐๔

เด็กชายชญานนท์ จุลศิริ
๐๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๐๕

เด็กหญิงชฎาภรณ์ สุขลี
๐๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๐๖

เด็กหญิงชดาพร เทพายัง
๑๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๐๗

เด็กหญิงชนกนันท์ พรหมดี
๐๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๐๘

เด็กหญิงชนัญยา จักรสาร
๑๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๐๙

เด็กหญิงชมพูนุช คำมุงคุณ
๒๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๑๐

เด็กหญิงชลธิชา สีสม
๐๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๑๑

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ วงศ์ศรีชา
๑๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๑๒

เด็กชายชัชวาล อุ่นไข่
๒๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๑๓

เด็กชายชัยณรงค์ ไกยะฝาย

๑๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๑๔

เด็กชายชัยภัทร ตันศิริสุข
๒๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๓๕ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๑๕

เด็กชายชัยวัฒน์ แสนสุภา
๐๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๑๖

เด็กชายชาคริต พรหมดี
๓๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๑๗

เด็กชายชินพรรธน์ สุขลี
๐๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๑๘

เด็กชายชินวัตร วงสามารถ
๐๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๑๙

เด็กชายชุติพงศ์ ห้วยกระเจา
๒๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๒๐

เด็กชายฐานวุฑโฒ แก่นงาม
๑๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๒๑

เด็กหญิงฐานิตา ไกยลุน
๐๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๒๒

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ มีระหงษ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๒๓

เด็กหญิงณัฐฉรา แสนสามารถ
๒๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๒๔

เด็กหญิงณัฐชญา สุคำพา
๒๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๒๕

เด็กชายณัฐชา ศรีเหรา
๒๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๒๖

เด็กหญิงณัฐณิชา วงษ์ตาแพง
๑๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๒๗

เด็กหญิงณัฐรัตน์ เชือวังคำ

้

๓๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๒๘

เด็กหญิงณิชนันทน์ ชืนวงศ์

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๒๙

เด็กหญิงณิชากร มูลมณี
๑๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๓๐

เด็กชายตฤณชัย นามะ
๒๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๓๑

เด็กชายติยากรณ์ นิกรพิทยา
๒๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๓๒

เด็กชายทรงพล เชือคำจันทร์

้

๑๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๓๓

เด็กหญิงทิพย์สุดา นวมเพ็ชร
๓๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๓๔

เด็กหญิงธนพร คำชมภู
๐๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๓๕

เด็กหญิงธัญชนก นวลละออ
๒๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๓๖

เด็กหญิงธันยา ทองไชย
๒๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๓๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ รุ่งเรืองเลิศ
๒๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๓๘

เด็กชายธีระชัย พิมขันธ์
๑๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๓๙

เด็กชายนพรัตน์ เพิงกุณา
๑๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๔๐

เด็กชายนรวิชญ์ ลาโพธิ

์

๑๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๔๑

เด็กชายนราวิชญ์ ลาโพธิ

์

๑๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๔๒

เด็กชายนวพล ไตยราช
๑๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๔๓

เด็กหญิงนันทิดา ชุมปลา
๐๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๔๔

เด็กหญิงนิตยา แสนนาวา
๒๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๔๕

เด็กหญิงนิรันรัตน์ วังทะพันธ์
๒๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๔๖

เด็กชายบรรลือศักดิ

์

คำแผง
๑๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๔๗

เด็กชายบวร ยตะโคตร
๒๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๔๘

เด็กชายบัณฑิต คำพิลา
๐๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๔๙

เด็กชายบัณฑิต ยิป
๒๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๓๖ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๕๐

เด็กหญิงปทุมมา เนาว์สุข
๑๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๕๑

เด็กชายปภาวิชญ์ หงษาชุม
๒๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๕๒

เด็กหญิงปราถณา วรรณแสง

๒๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๕๓

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ดำคำ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๕๔

เด็กหญิงปานตะวัน แสนสุภา

๑๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๕๕

เด็กหญิงปาริชาต เชือตาอ่อน

้

๑๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๕๖

เด็กชายปติกร วังทะพันธ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๕๗

เด็กชายปยดนัย ไชยกมล
๒๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๕๘

เด็กชายปยะมิตร เชือจารย์ชิน

้

๒๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๕๙

เด็กชายปยะเชษฐ์ วิถีเทพ
๒๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๖๐

เด็กหญิงปุณณภา ชนะมนตรี
๒๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๖๑

เด็กหญิงพนัชกร ไพศาล
๒๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๖๒

เด็กหญิงพรวรินทร์ แสงพันธ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๖๓

เด็กหญิงพรหมพร ศรีพลแสน
๒๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๖๔

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ทองวิทยากุล
๒๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๖๕

เด็กชายพิชิตชัย คำศิริ
๑๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๖๖

เด็กหญิงพิยวดี จันทะวงค์
๑๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๖๗

เด็กชายพิริยะ เมืองสุวรรณ
๑๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๖๘

เด็กชายพีรพงษ์ แซ่ตัน

้

๑๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๖๙

เด็กชายพีรภัทร เชือดวงผูย

้

๒๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๗๐

เด็กชายภัทรพงศ์ อินภูวา
๐๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๗๑

เด็กชายภัทรภูมิ ทำดี
๑๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๗๒

เด็กหญิงภัรภา พันธ์สนิท
๑๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๗๓

เด็กชายภาคิน จันทามี

๒๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๗๔

เด็กชายภานุพงศ์ เขียวดี
๒๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๗๕

เด็กชายภูวเดช วงค์ตาหล้า
๒๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๗๖

เด็กชายยุทธภูมิ ปญญาพ่อ
๒๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๗๗

เด็กหญิงยุวรรณดา ลาดบาศรี
๐๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๗๘

เด็กชายรพีพัฒน์ บริบูรณ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๗๙

เด็กชายรพีภัทร น้อยสีมุม
๑๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๘๐

เด็กชายรัฐพล วงค์ตาทำ
๒๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๘๑

เด็กชายรัฐศักดิ

์

ชาวโพธิ

์

๑๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๘๒

เด็กชายรัตภูมิ ศรีจันดา
๑๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๘๓

เด็กหญิงรินลญา นาคบุญทิม
๐๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๘๔

เด็กชายรุ่งโรจน์ ยศศรียา
๐๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๓๗ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๘๕

เด็กหญิงวรนุช พรหมบุตร
๐๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๘๖

เด็กหญิงวรรณกานต์ วงเวียน
๑๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๘๗

เด็กชายวราวุฒิ ศรีสวัสดิ

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๘๘

เด็กชายวริทธิธร

์

จุลบาท
๒๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๘๙

เด็กชายวสันต์ ไชยรบ
๒๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๙๐

เด็กหญิงวิจิตรา คืนดี
๑๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๙๑

เด็กชายวิธิวุฒิ กุลบุตร
๑๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๙๒

เด็กหญิงวิภาวา ลุนละคะ
๐๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๙๓

เด็กหญิงศศิญดา ใจรัศมี
๑๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๙๔

เด็กหญิงศศิวิมล ลาดบาศรี
๐๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๙๕

เด็กหญิงศิรภัสสร รุ่งศิรประภา
๒๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๙๖

เด็กหญิงศิริวรรณ ลาดบาศรี
๐๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๙๗

เด็กชายศุภชัย ไชยเพชร
๐๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๙๘

เด็กชายศุภวิชญ์ บุตรศรี
๑๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๗๙๙

เด็กชายศุภเชษฐ์ ไชยเพชร
๐๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๐๐

เด็กชายสราวุฒิ สุรคาย
๒๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๐๑

เด็กชายสิชล ทิพนัส
๐๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๐๒

เด็กหญิงสุนิสา วงค์ฝายแดง
๑๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๐๓

เด็กหญิงสุภาภรณ์ บุญพามา
๑๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๐๔

เด็กหญิงสุภาวดี บุญพ่อพิลา
๐๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๐๕

เด็กหญิงสุรารักษ์ เมืองลี
๑๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๐๖

เด็กชายสุเมธี เชือคำเพ็ง

้

๒๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๐๗

เด็กชายอนันต์ โซ่เมืองแซะ
๑๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๐๘

เด็กหญิงอรชา คำแผง

๑๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๐๙

เด็กหญิงอรพรรณ วงศ์ศรีชา
๑๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๑๐

เด็กหญิงอรวี พิมพ์สิงห์
๒๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๑๑

เด็กชายอรินทรา จอน

๑๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๑๒

เด็กหญิงอาจริณี มนต์คาถา

๒๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๑๓

เด็กหญิงอาทิตยา มีบุญ
๒๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๑๔

เด็กหญิงอาทิตยา สุพร
๒๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๑๕

เด็กหญิงอาริศา วงค์กระโซ่
๓๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๑๖

เด็กหญิงอารียา ตาริชัย
๒๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๑๗

เด็กหญิงอินทิรา แก้วจันดา

๓๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๑๘

เด็กหญิงอิสรินทร์ญา วงค์ตาแพง
๑๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๑๙

เด็กชายเทพพิทักษ์ วงค์ละคร
๐๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๓๘ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๒๐

เด็กหญิงโสภิตา หว่างกลาง
๐๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๒๑

เด็กหญิงโสรยา บุญวาล
๐๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๒๒

เด็กชายไชยวัฒน์ ลิมประเสริฐ

้

๐๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๒๓

นายหงษา วงค์จำปา
๐๕/๐๑/๒๕๐๕ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๒๔

นาง,มาลีรัตน์ นารินรักษ์
๑๖/๑๑/๒๕๑๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๒๕

นางจตุพร ท้าวฤทธิ

์

๒๘/๑๑/๒๕๒๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๒๖

นางจรรยา วรรณศิริ
๐๒/๑๒/๒๕๐๖ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๒๗

นางจันทร์เพ็ญ พ่อชมภู
๒๖/๐๔/๒๕๐๖ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๒๘

นางนิภาภัทร์ ธงยศ
๐๗/๑๐/๒๕๑๖ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๒๙

นางประเสริฐ บริโปร
๐๘/๐๓/๒๕๐๖ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๓๐

นางพรรณนภา วงศ์ตาผา
๒๖/๐๔/๒๕๑๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๓๑

นางสาวพัชรมณฑ์ ศิริจันทพันธ์
๑๖/๐๖/๒๕๑๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๓๒

นางสาวพิญญารัศม์ สิงหะ
๒๘/๑๐/๒๕๒๑ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๓๓

นางพิมปไพ สลักคำ
๑๒/๐๗/๒๕๐๓ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๓๔

นางพุทธมา ต่ายเนาว์ดง
๑๔/๑๒/๒๕๒๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๓๕

นางพูลสวัสดิ

์

พุทธา
๐๑/๐๗/๒๕๐๑ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๓๖

นางภัทติยา อ่อนสี
๐๕/๐๓/๒๕๑๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๓๗

นางวาริณี มีระหงษ์
๑๗/๐๔/๒๕๑๓ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๓๘

นายวิทยา มีระหงษ์
๑๖/๐๗/๒๕๑๒ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๓๙

นางศิราภรณ์ กาศลุน
๒๔/๑๐/๒๕๑๕ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๔๐

นางสิริพร ไชยศรี
๑๗/๐๕/๒๕๒๑ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๔๑

นายอัฐพล ธงยศ
๑๗/๐๕/๒๕๓๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๔๒

เด็กหญิงกนกวรรณ เมืองสุวรรณ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๔๓

เด็กหญิงกมลลักษณ์ คำชมภู
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๔๔

เด็กหญิงกานต์พิชชา คำมุงคุณ
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๔๕

เด็กหญิงชฎาพร วรบุตร
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๔๖

เด็กหญิงชนกานต์ วิลัยแก้ว
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๔๗

เด็กหญิงณัฐริกา จันทร์ปญญา
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๔๘

เด็กชายทวีภพ แสนสุภา
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๔๙

เด็กหญิงนริชญา วงค์สะสุ่ม
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๕๐

เด็กหญิงพิยดา เกษทอง
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๕๑

เด็กหญิงอภิชญา โคตรอาสา
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๕๒

เด็กหญิงอภิญญา เขาภูเขียว
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๕๓

เด็กหญิงกรพินธุ์ นวลชัยดี
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๕๔

เด็กหญิงกรรณิการ์ รอบคอบ
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๓๙ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๕๕

เด็กหญิงกรวินท์ ละศรีจันทร์
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๕๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ติยะบุตร

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๕๗

เด็กหญิงกัญยาณี สิทธินะศรี

์

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๕๘

เด็กชายคมกริจ เชือคำเพ็ง

้

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๕๙

เด็กชายณัฐพล แสนสุภา
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๖๐

เด็กชายณัฐวุฒ ประทุมมาลี
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๖๑

เด็กชายธนะภูมิ อนุจร
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๖๒

เด็กชายธนโชติ วงค์อุคะ
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๖๓

เด็กหญิงธิดาวัน ต้นสวรรค์
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๖๔

เด็กชายธีรภัทร์ วงษ์สุพรรณ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๖๕

เด็กหญิงบัณฑิตา วงค์ดวงผา
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๖๖

เด็กชายพฤฒภณ วงค์ชาชม
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๖๗

เด็กหญิงพิณนภา ชีวตานนท์
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๖๘

เด็กชายภานุกร วงศ์นนท์พรม

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๖๙

เด็กหญิงรสิกานต์ แสงวงศ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๗๐

เด็กหญิงรัชนีกร คำคนซือ

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๗๑

เด็กหญิงศิรภัสสร ชินโน
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๗๒

เด็กชายสุธีรภัทร วงค์กวานกรม
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๗๓

เด็กชายอดิศร ไตยราช

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๗๔

เด็กหญิงอรปรียา พ่อเพียโคตร

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๗๕

เด็กชายเอกพล มังฆัง

่ ่

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๗๖

เด็กชายไกรวิทย์ วงค์อุคะ
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๗๗

เด็กหญิงธนัชญา ทิฆะสุข
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๗๘

เด็กชายพงศกร เปรมศิลป

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๗๙

เด็กชายสมบัติ ศรีไทย
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๘๐

เด็กชายสิทธิชัย อินภูวา
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๘๑

เด็กชายกิตติพงษ์ แสนสุภา
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๘๒

เด็กชายฆณาการ รอบคอบ
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๘๓

เด็กชายจีระวัฒน์ รูปงาม
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๘๔

เด็กชายณัฐพล วงค์วิวงค์

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๘๕

เด็กชายดนุพล บาดตาสาว
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๘๖

เด็กหญิงดารุณี ศรีชาหลวง
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๘๗

เด็กชายทักษิณ วงค์แสงน้อย
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๘๘

เด็กหญิงนลินรัตน์ ประเสริฐสังข์
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๘๙

เด็กชายนันทวัฒน์ วงค์ชาชม
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๔๐ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๙๐

เด็กชายประสิทธิ

์

วงตาทำ
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๙๑

เด็กหญิงปรีดาวรรณ โคตรหลักเพชร
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๙๒

เด็กชายพรทิพย์ คำมุงคุณ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๙๓

เด็กชายพีรวัฒน์ มณีสังข์
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๙๔

เด็กชายพีระวัฒน์ สีมารักษ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๙๕

เด็กชายภาณุพันธ์ ทะสีละ
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๙๖

เด็กหญิงภาวินี วงค์แสนไชย
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๙๗

เด็กหญิงมะลิ ศรีโยหะ
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๙๘

เด็กหญิงรุจิกาญจน์ ภักดี
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๘๙๙

เด็กหญิงวรนุช คำคนซือ

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๐๐

เด็กชายวัชรวิชญ์ เชือตาอ่อน

้

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๐๑

เด็กหญิงวิราภรณ์ ไตรยราช

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๐๒

เด็กชายศรณรินทร์ ชาเรืองเดช
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๐๓

เด็กชายศักดา จุลทอง
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๐๔

เด็กชายสรยุทธ วงค์คำตัน
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๐๕

เด็กหญิงสิริณัฏฐ์ วงค์คำหูม
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๐๖

เด็กชายหาญณรงค์ วงค์ชาชม
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๐๗

เด็กหญิงอัมภาพันธ์ ขจรเดชเดชา
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๐๘

เด็กหญิงอารีญา ธนูทอง
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๐๙

เด็กหญิงเอกอนงค์ พรมโคตร
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๑๐

เด็กหญิงกนกวรรณ นามเกตุ
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๑๑

เด็กหญิงกมลทิพย์ พรมกสิกร
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๑๒

เด็กหญิงกุลา ชาเรืองเดช
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๑๓

เด็กหญิงจิรนันท์ พรมแสง
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๑๔

เด็กชายจิระพันธ์ ปททุม
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๑๕

เด็กชายชัยมงคล วงศ์ผาบุตร
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๑๖

เด็กชายทนงศักดิ

์

วงค์ตาโสม
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๑๗

เด็กชายธนพล พ่อไชย
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๑๘

เด็กชายธนากรณ์ วงค์ผาบุตร
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๑๙

เด็กชายนันทวัฒน์ วงศ์ขวาหูม
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๒๐

เด็กหญิงนำทิพย์ ไกยลุน
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๒๑

เด็กชายปฎิภาณ พ่อมูล
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๒๒

เด็กหญิงประกายแก้ว
เข็มท้าว

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๒๓
เด็กหญิงประทุมวรรณ

คำคนซือ

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๒๔

เด็กหญิงประภาสิริ วงค์หลวงอุด

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๔๑ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๒๕

เด็กหญิงพรพิมล วงค์ตาทำ
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๒๖

เด็กหญิงพัสตราภรณ์ นนคนหมัน
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๒๗

เด็กชายพิพัทร์ พ่อไชยราช
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๒๘

เด็กชายภานุวัฒน์ พ่อสาน
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๒๙

เด็กชายรุ่งโรจน์ วงค์กวานกรม
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๓๐

เด็กหญิงวรรณวิภา สินสอน
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๓๑

เด็กชายวัชรกรณ์ ทาวงษ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๓๒

เด็กหญิงวิลาวัณย์ พ่อมูล
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๓๓

เด็กชายศุภณัฐ ไมตรี
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๓๔

เด็กหญิงสุธิดา สมอินอ้อย
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๓๕

เด็กหญิงสุนิสา โคตรพรหม

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๓๖

เด็กหญิงหทัยชนน์ ลาดบาศรี
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๓๗

เด็กชายเกริกพล โรจน์บุญถึง

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๓๘

เด็กหญิงเพชรรัตน์ มีบุญ
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๓๙

เด็กชายกิตติพงศ์ บุสดี
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๔๐

เด็กชายจักรพันธ์ วงศ์กะโซ่
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๔๑

เด็กชายณัฐวุฒิ นาทันคิด
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๔๒

เด็กชายณัฐวุฒิ วงศ์นนท์พรม
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๔๓

เด็กหญิงทิพย์วรรณ คำคนซือ

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๔๔

เด็กชายธนดล นิลทรวง

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๔๕

เด็กชายนิรุฒิ บุญมี
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๔๖

เด็กหญิงนำฝน ครโสภา
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๔๗

เด็กชายพรชัย วงค์ผาบุตร
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๔๘

เด็กหญิงวรัญญา วงค์ตาโสม
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๔๙

เด็กชายศุภรัตน์ วงค์กระโซ่
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๕๐

เด็กชายอภิวัฒน์ มีดี
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๕๑

เด็กชายอภิเดช วงค์ผาบุตร
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๕๒

เด็กชายไพสัณฑ์ นาสิงห์ขันธ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๕๓

เด็กหญิงอารัตน์ดา วงค์ชาชม
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๕๔

เด็กหญิงกนกพร แสนสุภา

๑๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๕๕

เด็กชายจักรพงศ์ วงค์ผาบุตร
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๕๖

เด็กชายนัถวุฒิ วงค์ชาชม
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๕๗

เด็กหญิงนิภาพร วงค์แสงน้อย
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๕๘

เด็กชายปยะ คำมุงคุณ
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๕๙

เด็กหญิงมนัญญา บุดดี

๒๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง วัดเทพไพรวัลย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๔๒ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๖๐

เด็กหญิงสาวิตตรี แสนสุภา
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๖๑

เด็กชายอนัน วงค์ชาชม
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๖๒

เด็กหญิงกัญชริกา ไชยราช
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๖๓

เด็กหญิงการต์นิกา พกุลทอง
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๖๔

เด็กหญิงพรนภา แสนสุภา
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๖๕

เด็กหญิงพิมพกานต์ ลมอ่อน
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๖๖

เด็กชายภูวนาท จำปาศักดิ

์

๒๙/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๖๗

เด็กชายวงศธร แสนสุภา
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๖๘

เด็กชายณัฐวุฒิ บุตรดี
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๖๙

เด็กชายณัฐวุฒิ เมฆทับ
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๗๐

เด็กชายธนวุฒิ วงค์หนายโกฏ
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๗๑

เด็กหญิงนิตยา เหล็กมา
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๗๒

เด็กหญิงนิศาชล มหามาตย์
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๗๓

เด็กชายประทีป สาระบุตร

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๗๔

เด็กชายภาณุวิชญ์ ธ.น.ฤทธิ

์

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๗๕

เด็กชายภูมินทร์ กินเลิง

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๗๖

เด็กหญิงภูมิฤทัย ภูมิลา
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๗๗

เด็กหญิงวรรณวิษา วงค์คะสุ่ม
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๗๘

เด็กหญิงสุณิสา คำมุงคุณ
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๗๙

เด็กชายอลงกรณ์ วงค์ชาชม
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๘๐

เด็กชายเอกพล วงค์ดวงผา
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๘๑

เด็กหญิงกุลณัฐ บัวใหญ่รักษา
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๘๒

เด็กหญิงจุฑามาศ คำคนซือ

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๘๓

เด็กหญิงชมพูนุช เสนาช่วย
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๘๔

เด็กชายตนุภัทร วงค์แสงน้อย
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๘๕

เด็กชายตนุสรณ์ วงค์แสงน้อย
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๘๖

เด็กชายธวัชชัย คำคนชือ

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๘๗

เด็กหญิงปนัดดา บัวชุม
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๘๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก พิมขันธ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๘๙

เด็กหญิงศศิธร เสนาช่วย
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๙๐

เด็กหญิงอรวรรณ ขัตติยะนนท์
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๙๑

เด็กชายเจษฎา แสนสุภา
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๙๒

เด็กชายคฑาทอง ธรรมพร
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๙๓

เด็กชายธเนตร วงค์ยาพ่อ
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๙๔

เด็กหญิงนริศรา วงค์ชาชม

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง วัดเทพไพรวัลย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๔๓ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๙๕

เด็กชายพิชิตชัย ศรีจันทร์
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๙๖

เด็กชายศิริพงษ์ ไพรวงค์
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๙๗

เด็กหญิงสิริกัญญา วงค์ผาบุตร

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๙๘

เด็กหญิงสุธิชา วงค์คำหูม
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๕๙/๑๑๙๙๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ตาหมืน

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๐๐

เด็กหญิงกัลยรัตน์ บุญโสม

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๐๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

อินปากดี
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๐๒

เด็กหญิงกุมารี สีขาว

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๐๓

เด็กหญิงกุลณัฐ ประสานมิตร
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๐๔

เด็กชายกุลดิษฐ์ กิมาลี
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๐๕

เด็กชายขัตติยะ โยตะสิงห์
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๐๖

เด็กหญิงจณิตตา จันทะคุณ
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๐๗

เด็กชายจักรินทร์ เทพบาท
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๐๘

เด็กหญิงจันทิมา วงค์คำ
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๐๙

เด็กหญิงจารุกัญญา ยาเกิน

้

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๑๐

เด็กชายจิรายุทธ มาบุญ
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๑๑

เด็กหญิงจุฑาศินี คดเกียว

้

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๑๒

เด็กชายจุลจักร์ โสดา
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๑๓

เด็กหญิงชนิตา พ่อเกตุ
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๑๔

เด็กชายชยุต พ่อชมภู
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๑๕

เด็กหญิงชลธิชา ขันที
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๑๖

เด็กหญิงชลิดา ศิริจันทร์โท
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๑๗

เด็กหญิงชลินดา ถินพยัคฆ์

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๑๘

เด็กชายชัยสรรค์ ภิรมกิจ
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๑๙

เด็กชายชานุวัฒน์ พ่อชมภู
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๒๐

เด็กหญิงชุตินันท์ แพงคำฮัก

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๒๑

เด็กหญิงญาณัจฉรา มีรินทร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๒๒

เด็กหญิงญาณัจฉรา เทียนกระโทก
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๒๓

เด็กหญิงณัฐกานต์ ณ.นครพนม
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๒๔

เด็กหญิงณัฐณิชา นามพิชัย

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๒๕

เด็กชายณัฐพงศ์ เปรนาม
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๒๖

เด็กชายณัฐพงษ์ กอมสิน
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๒๗

เด็กหญิงณัฐพร พ่อขันชาย
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๒๘

เด็กหญิงณัฐรัตน์ เทียงดี

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๒๙

เด็กชายณัฐวุฒิ จิตจง
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๔๔ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๓๐

เด็กชายณัฐวุฒิ นอบน้อม
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๓๑

เด็กหญิงณัฐสุดา พันธ์สิงห์
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๓๒

เด็กชายดิษฐประชา ยตะโคตร
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๓๓

เด็กชายทรงชัย มนต์มี
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๓๔

เด็กชายทรงสิทธิ

์

มนต์มี
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๓๕

เด็กชายทศพล แก้วมณีวรรณ
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๓๖

เด็กหญิงทับทิม นนทสอน
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๓๗

เด็กชายธงชัย แง้วอ๋อง
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๓๘

เด็กชายธนกร ดวงมาลา
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๓๙

เด็กชายธนธรณ์ น้อยก้อม

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๔๐

เด็กชายธนวัฒน์ นามเพราะ

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๔๑

เด็กหญิงธนัชชา สุธรรม
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๔๒

เด็กหญิงธนัฐญา ดอนหล้า
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๔๓

เด็กหญิงธัญรดา จันสุภา

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๔๔

เด็กหญิงธิดานันท์ นนทะสอน
๑๐/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๔๕

เด็กชายธีรภพ ปุรณกรณ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๔๖

เด็กชายนครินทร์ วรสาร
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๔๗

เด็กหญิงนภัทรศิริ อินสวรรค์
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๔๘

เด็กหญิงนลิน แสนจันตะ
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๔๙

เด็กหญิงนัฐพร จวงจันทร์
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๕๐

เด็กหญิงนิรมล โนนชะเกต
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๕๑

เด็กชายปฏิการ พอชารี
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๕๒

เด็กหญิงปวีณา ผมหอม
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๕๓

เด็กหญิงปยพร อินทร์จันทรา

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๕๔

เด็กหญิงปยะธิดา แพงคำฮัก

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๕๕

เด็กชายพบรัก จิตสงคราม
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๕๖

เด็กหญิงพรรณราย ภาระเวช

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๕๗

เด็กหญิงพรรณวดี สิงหกุล
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๕๘

เด็กหญิงพรวดี ไชโย
๑๑/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๕๙

เด็กหญิงพัชรลักษณ์ ตะเนาว์
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๖๐

เด็กหญิงพิชญา วงค์ศรีชา
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๖๑

เด็กหญิงพิชาภรณ์ พิมราช

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๖๒

เด็กหญิงภิรมย์รัตน์ เหลาบัว
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๖๓

เด็กชายภูริเดช ปุรณกรณ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๖๔

เด็กหญิงมณทิตา แสงสุริยา
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๔๕ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๖๕

เด็กหญิงมุกดามาตร์ ไชยโคตร
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๖๖

เด็กชายรังสรรค์ โพธินาม
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๖๗

เด็กหญิงรัตติยา แสงไสย
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๖๘

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ชืนโต

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๖๙

เด็กหญิงรัตน์สุดา โยตะสิงห์
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๗๐

เด็กหญิงราตรี ญาติวังกลุ่ม
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๗๑

เด็กหญิงวนิดา มูลลัง
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๗๒

เด็กหญิงวรภรย์ บัวทองจันทร์
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๗๓

เด็กหญิงวรรณธิดา หูมแพง
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๗๔

เด็กหญิงวรรณวิสา ไกยะฝาย
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๗๕

เด็กหญิงวราภรณ์ หารมุนตรี
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๗๖

เด็กหญิงวิลาวัณย์ อำคำ
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๗๗

เด็กหญิงศศิกานต์ หนันลี
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๗๘

เด็กหญิงศศิวิมล พระชัย
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๗๙

เด็กชายศักดา มูลลัง
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๘๐

เด็กหญิงศิริรัก มูลวงค์
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๘๑

เด็กหญิงศิริวรรณ จันปุม
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๘๒

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

เสนาสุข
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๘๓

เด็กชายสุจริต อุดมดี
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๘๔

เด็กหญิงสุจิรา แสนมิตร
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๘๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ ล้านทอง
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๘๖

เด็กหญิงสุทธิกมล เรือนงาม
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๘๗

เด็กชายสุทธิพงศ์ แสงชมภู
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๘๘

เด็กหญิงสุภาวดี คำเห็น
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๘๙

เด็กหญิงสุรีย์นิภา วงค์ศรีชา
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๙๐

เด็กชายอภิเชษฐ์ สิงห์คำ
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๙๑

เด็กหญิงอมรรัตน์ คำมี
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๙๒

เด็กหญิงอรวรา วะชุม

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๙๓

เด็กหญิงอริสา ท้าวมิตร
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๙๔

เด็กหญิงอัจฉรา กองชัย
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๙๕

เด็กหญิงอารยา ศรีสุธรรม
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๙๖

เด็กหญิงเกิดศิริ เหลาบัว
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๙๗

เด็กชายเจตนิพัทธ์ อำคำ
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๙๘

เด็กชายเฉลิมพงษ์ คำมี

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๐๙๙

เด็กหญิงเบญจมาศ สุวรรณศรี
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๔๖ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๐๐

เด็กหญิงเบญจวรรณ ขานเพราะ
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๐๑

เด็กหญิงเมธิรา ใสนวล

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๐๒

เด็กหญิงโรศิตาฆ์ วัชณะสวัสดิ

์

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๐๓

เด็กชายไชยยศ ศรีเพ็ง
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๐๔

เด็กหญิงไพลิน ชูพรมวงค์
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๐๕

นางสาวกนกอร ภูมิดอนชัย
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๐๖

นางสาวกรรติมา ขุนถาวงค์
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๐๗

นายกิตติชัย ทองคำ
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๐๘

นายกิตติพงษ์ ภาวะดี
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๐๙

นางสาวกิตติมา หามวงค์
๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๑๐

นางสาวกิตติยา พยะวงศ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๑๑

เด็กหญิงกุลณัฐ เหลากุล
๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๑๒

นางสาวขวัญฤดี เทพสกุล
๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๑๓
นางสาวขวัญหทัยชนก

ศรีสุวะ
๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๑๔

นางสาวจักรตรีพร พ่อเสือ
๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๑๕

นางสาวจันทิมา อุดมเลิศ

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๑๖

นางสาวจารุวรรณ ตัน
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๑๗

นางสาวจิตติยาพร ชานุชิต
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๑๘

นางสาวจิรัชญา มวลปาก
๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๑๙

นางสาวจุติพร หล้าพรหม

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๒๐

นางสาวชนัญญา เหลาบัว
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๒๑

นางสาวชลธิชา กองทองนอก
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๒๒

นางสาวชลธิชา ก้านเหลือง
๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๒๓

เด็กหญิงชลธิชา ศรีสวัสดิ

์

๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๒๔

นางสาวชลธิชา ใสนวล

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๒๕

เด็กชายชลิต นพเสาร์
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๒๖

นางสาวชุติมา โยตะสิงห์
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๒๗

เด็กหญิงญาดานุช เชือพระซอง

้

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๒๘

นางสาวฐิติรัตน์ แสงโยน
๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๒๙

เด็กชายณัฐวุฒิ เรณู

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๓๐

นายณัฐเบศร์ ชูพรมวงค์
๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๓๑

นายธนบูรณ์ พ่อหลอน
๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๓๒

นางสาวธิดาวดี คนครอง
๑๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๓๓

เด็กหญิงธิดาเทพ อินราช
๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๓๔

เด็กหญิงนพวรรณ อ่อนหลง
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๔๗ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๓๕

เด็กหญิงนภาภรณ์ อินทร์กอง
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๓๖

นางสาวนริศรา แก้วสอนดี
๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๓๗

นางสาวนฤมล พ่อขันชาย
๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๓๘

นายนันทวัฒน์ ลับจันทร์
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๓๙

เด็กหญิงนิรมล บุญลี
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๔๐

นางสาวนิลาวัลย์ โนนชะเกต
๒๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๔๑

นางสาวปนัดดา คำเห็น
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๔๒

นางสาวปวีณา บุตรครุฑ
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๔๓

นางสาวปยะธิดา ผางดี
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๔๔

นายพงษ์ศักดิ

์

ยนยิง

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๔๕

นางสาวพัทชรินทร์ ศรีเชียงสา
๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๔๖

เด็กชายพีระศักดิ

์

แพงคำฮัก

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๔๗

นางสาวมณีรัตน์ สว่างใจ
๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๔๘

นางสาวมาลินี คุ้มพวก
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๔๙

นางสาวรัตนวรินทร์ สิทธิอภินันท์
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๕๐

นางสาวรุจิรา มาตขาว
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๕๑

เด็กหญิงรุ่งฤดี มนต์มี
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๕๒

นายรุ่งเรือง เขียดคำ
๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๕๓

นางสาวรโรชา แก่นจวง
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๕๔

นางสาววรัฐนันฑ์ กันหา
๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๕๕

นายวัชรพล โพนทองถิน

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๕๖

นางสาววาฐิณี จันไตรรัตน์
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๕๗

นางสาวศศิวิมล นามอำนาจ
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๕๘

นางสาวศิรินทมาศ แสนอยู่

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๕๙

นางสาวศุทธีนุช ชินบุตร
๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๖๐

นางสาวสิรินภา คำเห็น

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๖๑

นางสาวสุดารัตน์ มุงคะวงษ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๖๒

นางสาวสุนิษา คนครอง
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๖๓

นางสาวสุภัสสร วรกา

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๖๔

นางสาวสุภาวิดา แสงแดง
๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๖๕

เด็กหญิงสุรัตน์ดา แก้วระดี
๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๖๖

เด็กชายสุรเชษฐ์ แก้วเกียง

๋

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๖๗

นางสาวหนึงฤทัย

่

สีขาว
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๖๘

นางสาวหยาดพิรุณ ลำทอง
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๖๙

นางสาวอทิติ วัฒนชัยเกียรติ

์

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๔๘ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๗๐

เด็กชายอภิชิต อ่อนหลง
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๗๑

เด็กชายอภิภัทร์ เทพนานนท์
๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๗๒

นายอภิวัฒน์ จันทร์หอม
๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๗๓

นายอภิวัฒน์ พิมราช

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๗๔

นายอภิสิทธิ

์

มุ่งอ้อมกลาง

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๗๕

เด็กหญิงอารยา มนต์มี
๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๗๖

นางสาวอารียา พ่อลีละ
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๗๗

นางสาวอิสรียาภรณ์ สีสอง
๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๗๘

นางสาวเกวลิน โพธิชัย

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๗๙

นางสาวเกศกนก สุนิกร
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๘๐

นางสาวเกศิณี อินราช
๓๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๘๑

นางสาวเบญจวรรณ คำกลอนลือชา
๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๘๒

นางสาวเบญญทิพย์ กุลวงค์ษา
๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๘๓

นางสาวเพชราพร ฮงทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๘๔

นางสาวเยาวลักษณ์ วรสาร
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๘๕

นายโชคทวี พานันท์
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๘๖

นายกฤษดา คำหาญ
๒๕/๐๘/๒๕๓๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๘๗

นายทศพล งามบาง
๒๘/๐๔/๒๕๒๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๘๘

นางสาวธัญญาภรณ์ พยอม
๒๓/๐๗/๒๕๓๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๘๙

นางนิธิภรณ์ สุดสูง
๓๐/๐๙/๒๕๐๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๙๐

นางประทินยา จันทร์ศรีเมือง
๒๒/๐๗/๒๕๑๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๙๑

นางสาวประภัสสร แสนคำ
๑๗/๑๐/๒๕๓๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๙๒

นายประยุทธ สุดสูง
๐๗/๐๔/๒๕๐๙

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๙๓

นายพัฒนพงษ์ แสงพันธ์
๐๕/๑๒/๒๕๒๘

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๙๔

นางสาวพัทมัย วะยะลุน
๐๓/๐๖/๒๕๒๕

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๙๕

นายมงคล ธนาไสย
๒๙/๐๕/๒๕๑๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๙๖

นางวิมลรัตน์ พลโลก
๐๒/๐๓/๒๕๒๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๙๗

นางศิริพร พรไธสง

๒๕/๑๒/๒๕๑๕

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๙๘

นางสาวสาวิตรี ปารีพันธ์
๐๑/๐๕/๒๕๒๕

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๑๙๙

นางสาวหิรัญหทัย ดอกบัว
๒๕/๐๗/๒๕๓๐

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๐๐

นางอภิญญา นาโควงค์
๑๗/๐๔/๒๕๒๙

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๐๑

นางสาวอมรรัตน์ เศษฤทธิ

์

๐๗/๑๒/๒๕๒๕

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๐๒

นางอรรชาลี สุวรรณรงค์
๑๔/๐๘/๒๕๐๙

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๐๓

นางสาวอุมาพร เมืองโคตร
๐๓/๐๖/๒๕๒๑

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๐๔

นางสาวแก้ว พลเทพ
๑๘/๐๑/๒๕๓๐

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๔๙ / ๓๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๐๕

นางไพรัตนา สิริ
๐๔/๐๘/๒๕๐๑

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๐๖

เด็กหญิงฉัตรญาดา ขุนเณร
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๐๗

เด็กชายชานนท์ ณะเลิง

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๐๘

เด็กหญิงญาณิศา พันธุกาง
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๐๙

เด็กชายตังปณิธาน

้

วงษาเนาว์
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๑๐

เด็กหญิงนภัสสร ปากสีมน
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๑๑

เด็กหญิงประณัฐดา พันธุ์กาง
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๑๒

เด็กหญิงปาริชาติ พันธุกาง
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๑๓

เด็กชายพงศ์ภัค ลิตะ
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๑๔

เด็กหญิงพรรณิภา บุพศิริ

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๑๕

เด็กหญิงภัคจิรา แก้วฝาย
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๑๖

เด็กชายร่มธรรม ปลอง
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๑๗

เด็กชายวรกานต์ วงษาเนาว์
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๑๘

เด็กหญิงวรรณวิภา พันธุกาง
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๑๙

เด็กหญิงวิภาดา เบ็ญจวรรณ
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๒๐

เด็กหญิงวิมลสิริ โพธิสุ

์

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๒๑

เด็กชายวีระพล พรมท้วม

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๒๒

เด็กชายศราวุท โคตสิงห์
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๒๓

เด็กหญิงศิรินญา จำรักษา
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๒๔

เด็กชายศุภณัฐ พัดอากาศ
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๒๕

เด็กหญิงอริสรา พันธุกาง
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๒๖

เด็กหญิงอุมากรณ์ พันธุกาง
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๒๗

เด็กหญิงเนตรนภา พันธุ์กาง
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๒๘

เด็กชายไกรวิชญ์ คำชนะ
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๒๙

เด็กชายกฤษฎา พันธุกาง
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๓๐

เด็กหญิงจิดาภา เงางาม
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๓๑

เด็กชายชนกันต์ ขอบไชยแสง
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๓๒

เด็กชายณัฐชนน โถชัยคำ
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๓๓

เด็กชายธนวัฒน์ ภูมิลักษณ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๓๔

เด็กหญิงธนาภา สมคัมภีร์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๓๕

เด็กหญิงธันยพร พันธุกาง
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๓๖

เด็กหญิงธีรนันท์ พันธุ์กาง

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๓๗

เด็กชายปญญาวุฒิ วงษาเนาว์
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๓๘

เด็กชายปุณยวัจน์ แสงตรีสุ
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๓๙

เด็กหญิงผกามาศ วงษาเนาว์
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๕๐ / ๓๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๔๐

เด็กหญิงพรธิตา วงษาเนาว์
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๔๑

เด็กชายภัคพล วงษาเนาว์
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๔๒

เด็กหญิงรพีพรรณ บุพศิริ
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๔๓

เด็กหญิงวรวลัญช์ พันธุกาง
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๔๔

เด็กชายสหโชค ทีสุกะ
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๔๕

เด็กหญิงสิรินทรา บุญพันธ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๔๖

เด็กหญิงอรทัย พันธุกาง
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๔๗

เด็กชายเนตินัฎ พลหมอ
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๔๘

เด็กหญิงปนัดดา เนตรประดิษฐ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๔๙

เด็กหญิงสุวนันท์ พันธุ์กาง
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๕๐

เด็กหญิงอังศุมาลิน เหมะธุลิน
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๕๑

เด็กหญิงกชกรณ์ อุปดี
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๕๒

เด็กหญิงขนิษฐา ชาทิพฮด
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๕๓

เด็กหญิงจาริญา พิมพ์พารัตน์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๕๔

เด็กชายจารุวัต เปาวะนา
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๕๕

เด็กชายชนะชัย มาตชัยเคน
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๕๖

เด็กชายธนพัฒน์ ผาตินันท์
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๕๗

เด็กชายธนภูมิ เคนดง
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๕๘

เด็กหญิงพัชรินทร์ ไชยแพทย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๕๙

เด็กหญิงศสิธร จันทะโข
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๖๐

เด็กหญิงสลิลทิพย์ ทาเทพ

๒๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๖๑

เด็กหญิงสุภาวดี เคนดง
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๖๒

เด็กชายอนาคิน โมริดา
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๖๓

เด็กชายอำนาจ โทสวนจิต

๑๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๖๔

เด็กชายเจษฎา หาธรรม
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๖๕

เด็กชายโชคลาภ ภูดีทิพย์
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๖๖

เด็กชายกมล โคตะบิน
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๖๗

เด็กชายกฤษฎา มะตนเด
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๖๘

เด็กหญิงกวินธิดา นาโควงศ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๖๙

เด็กหญิงกัลนิตรา บูชาพันธ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๗๐

เด็กชายกีระติ ปลอง
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๗๑

เด็กชายจิระพล จานแก่น
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๗๒

เด็กหญิงณัฐธิดา ลิภา
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๗๓

เด็กชายทวีศักดิ

์

นาโควงค์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๗๔

เด็กชายนัฐพงษ์ แซสิม
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๕๑ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๗๕

เด็กหญิงนิภาพร ปลอง
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๗๖

เด็กหญิงบุษรินทร์ โคตบิน
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๗๗

เด็กหญิงประดับดาว รัตนประเสริฐ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๗๘

เด็กชายปรัญชัย ทัดสา
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๗๙

เด็กหญิงปยะพร แสงตีสุ
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๘๐

เด็กหญิงพรพณา ตุลี
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๘๑

เด็กชายภานุวิชญ์ กุสุพะ
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๘๒

เด็กหญิงภาวิณี แสงตีสุ
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๘๓

เด็กหญิงรติกร ธีระวงค์
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๘๔

เด็กชายวรวุฒิ บุตรสอน
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๘๕

เด็กชายวีระพงษ์ โทหัด
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๘๖

เด็กชายอนุวัตร ก้านศรีรัตน์
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๘๗

เด็กชายโกมินทร์ โคตะบิน
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๘๘

เด็กหญิงโยษิตา อุสาพรหม
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๘๙

เด็กชายไพรพนา ลิภา
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๙๐

เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีสุทัศน์
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๙๑

เด็กหญิงทัศวรรณ เปาวะนา
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๙๒

เด็กหญิงธัญญารัตน์ อรพล
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๙๓

เด็กชายนาครินทร์ มีบาง
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๙๔

เด็กหญิงนิชาภัทร ศรงาม
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๙๕

เด็กหญิงนิชาภัทร โกษาแสง
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๙๖

เด็กชายพงศภร มีแก้ว
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๙๗

เด็กชายพรภิรมณ์ ลิภา
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๙๘

เด็กหญิงพรศิริ ปลอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๒๙๙

เด็กหญิงวิภาดา สาละปา
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๐๐

เด็กหญิงวิลัยพร แย่ทิว
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๐๑

เด็กหญิงสรณ์ฤทัย สีปะดี
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๐๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ โดยสาร
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๐๓

เด็กหญิงสุภัทสร จ่าเหม

๒๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๐๔

เด็กหญิงอรฤทัย ปลอง
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๐๕

เด็กชายอัมรินทร์ นาโควงค์
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๐๖

เด็กหญิงอาริยา ไชยมงค์
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๐๗

เด็กหญิงเพชรฤดี ศรีบุญเรือง
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๐๘

เด็กหญิงจิรัชญา คำศรีนวน
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๐๙

เด็กชายจิรายุทธ์ ประกิง

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดศรีชมภู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๕๒ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๑๐

เด็กหญิงธันยกานต์ มูลตีเสาร์
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๑๑

เด็กชายธีรวัฒน์ สุวรรณชัย
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๑๒

เด็กหญิงนันท์นภัส สาดี
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๑๓

เด็กหญิงปญญาพร ผึงศรี

้

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๑๔

เด็กหญิงปยปาณ สมลา
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๑๕

เด็กหญิงรัญชิดา ไชยตา
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๑๖

เด็กชายรัฐกร คำใบ
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๑๗

เด็กหญิงศิริดารักษ์ วงศาพันธ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๑๘

เด็กหญิงสุวพัชร สาดี
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๑๙

เด็กหญิงอ้อยหวาน แดงธาตุ
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๒๐

เด็กหญิงกาญจนา ผึงศรี

้

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๒๑

เด็กหญิงครีญาภัทร เคนดง
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๒๒

เด็กหญิงจิตรทิวา น้อยนาง
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๒๓

เด็กชายธีรพันธ์ คะปญญา
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๒๔

เด็กหญิงนีรชา อะคะศรีวร

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๒๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก อุตส่าห์
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๒๖

เด็กหญิงมินตรา พรรณวงศ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๒๗

เด็กหญิงวรรณิกา วรรณทุ
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๒๘

เด็กหญิงศศิมากร ราชกิจ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๒๙

เด็กหญิงศุจินธรา ขุนรักษา
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๓๐

เด็กหญิงอภิสรา คะมุง
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๓๑

เด็กหญิงขวัญจิรา ทาเทพ
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๓๒

เด็กหญิงณัฐธิดา คำใบ
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๓๓

เด็กชายธวัชชัย ราชพงษ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๓๔

เด็กหญิงนันทิยา วะลับ
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๓๕

เด็กชายปฏิมา ทาเทพ
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๓๖

เด็กหญิงสุธาธินีย์ จันทะวง
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๓๗

เด็กชายสุพัชรศักดิ

์

ขาวจิก
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๓๘

เด็กหญิงอติพร ผึงศรี

้

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๓๙

เด็กหญิงเยาว์มาลย์ มูลตีเสาร์
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๔๐

เด็กชายธนาวุฒิ ดวงดูสัน
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๔๑

เด็กชายธีรภัทร สาดี

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๔๒

เด็กหญิงบัณฑิตา ไชยภารา
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๔๓

เด็กหญิงประกายดาว แสงตีสุ
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๔๔

เด็กชายพีรภัทร อานนท์
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดศรีชมภู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๕๓ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๔๕

เด็กหญิงมัทรี โคตบิน
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๔๖

เด็กหญิงวชิรญา ไชยพันธ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๔๗

เด็กหญิงอรวรรณ ตุลี
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๔๘

เด็กหญิงอัจฉรพันธ์ แสนเลิง
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๔๙

เด็กหญิงแพรวา ทองแสง
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๕๐

เด็กชายคงคา ใจบุญ
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๕๑

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ แหยมน้อย
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๕๒

เด็กหญิงณัฐธิดา อุบัวบล
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๕๓

เด็กหญิงดวงดี บุญฤทธิ

์

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๕๔

เด็กหญิงนิตยา ดวงดูสัน
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๕๕

เด็กหญิงปยะฉัตร วะชุม
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๕๖

เด็กหญิงสุภัตรา บูชาพันธ์
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๕๗

เด็กหญิงอรยา โคตรบิน
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๕๘

เด็กหญิงเมวิษา ปาทา
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๕๙

นางสาวปยวรรณ บุพศิริ
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๖๐

นางสาวสุภาพร เทพหัสดิน
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๖๑

เด็กหญิงคณัญญา ปากดี
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๖๒

เด็กชายคมกริช แก้วไพศาล
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๖๓

เด็กชายคุณากร ประกิง

่

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๖๔

เด็กหญิงจิดาภา เสมเสวตร์
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๖๕

เด็กหญิงชยุดา ประกิง

่

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๖๖

เด็กชายณัฐพงษ์ ประกิง

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๖๗

เด็กหญิงนัฐณภา ประกิง

่

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๖๘

เด็กหญิงนุชนาฎ บาทชารี
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๖๙

เด็กหญิงนุชศรา หมอกมีชัย
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๗๐

เด็กชายพงศกร ปลอง
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๗๑

เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ ประกิง

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๗๒

เด็กชายพรรษา ประกิง

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๗๓

เด็กหญิงพิมพกานต์ โกษาแสง
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๗๔

เด็กหญิงพิศมัย ประกิง

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๗๕

เด็กชายภาณุเดช ณุวงค์ศรี
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๗๖

เด็กชายฤทธิเกียรติ ประกิง

่

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๗๗

เด็กหญิงวันดี ประกิง

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๗๘

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ยานิตย์
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๗๙

เด็กชายศิลาพร ปาทา
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๕๔ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๘๐

เด็กชายสถาพร ประกิง

่

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๘๑

เด็กชายสามารถ นาโควงค์
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๘๒

เด็กหญิงสุจิตรา วะชุม
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๘๓

เด็กหญิงสุภัชชา ไชยหมืน

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๘๔

เด็กชายหยกศิลา โกษาแสง
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๘๕

เด็กหญิงอรปรียา แก้วอุ่น
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๘๖

เด็กหญิงอาภาศิริ ประกิง

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๘๗

เด็กชายเจษฎา ประกิง

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๘๘

เด็กหญิงไอระดา ประกิง

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๘๙

เด็กชายณัฐดนัย ประกิง

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๙๐

เด็กหญิงปยนุช ประกิง

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๙๑

เด็กหญิงศศิวิภา ตุธิรัตน์
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๙๒

เด็กหญิงกัญญาพัขร สุขสวัสดิ

์

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๙๓

นางสาวรัตนาการณ์ จิตจักร
๐๗/๐๒/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๙๔

นางวาริษา วะชุม
๐๙/๐๕/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๙๕

เด็กชายกรชวัล วรวงปา
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๙๖

เด็กหญิงจุฑารัตน์ เทพศิลา
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๙๗

เด็กหญิงฐียากรณ์ สิถิระบุตร
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๙๘

เด็กหญิงณัฐณิชา วงษาเนาว์

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๓๙๙

เด็กชายณัฐพงษ์ โคตรมิตร
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๐๐

เด็กชายธนภัทร์ จาจุมปา
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๐๑

เด็กชายธนเกียรติ แสงไผ่แดง
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๐๒

เด็กชายธีรภัทร์ นาขะมิน
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๐๓

เด็กหญิงนรินทร์พร หัศกรรจ์
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๐๔

เด็กหญิงประภาสิริ บาแก้ว
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๐๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ พวงพัว

้

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๐๖

เด็กชายภาคภูมิ ก้อนกัน

้

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๐๗

เด็กชายมนัสศักดิ

์

บรรไพ
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๐๘

เด็กชายรฐนนท์ ไชยสัตย์
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๐๙

เด็กชายศุภวัฒน์ มะเสนัย
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๑๐

เด็กหญิงกนกนิภา คำเสียว
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๑๑

เด็กหญิงกรนันท์ อินทะกิจ
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๑๒

เด็กชายจักรพันธ์ แผนพนา
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๑๓

เด็กหญิงจันทราทิพย์ พลิน
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๑๔

เด็กหญิงจันทิมาพร บาแก้ว
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา วัดศิริมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๕๕ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๑๕

เด็กชายชนาธิป คำชนะ
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๑๖

เด็กหญิงทิพมนต์ สุวมาตร์
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๑๗

เด็กหญิงทิพย์วรรณ กองพลพรหม
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๑๘

เด็กชายธนากร เสมอศิลป

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๑๙

เด็กชายธนกฤต ปานพิมพ์
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๒๐

เด็กหญิงนลินี พลิน

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๒๑

เด็กหญิงปรางทิพย์ จันทร์รุ่งเรือง
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๒๒

เด็กหญิงปริชญา โยชนา
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๒๓

เด็กหญิงปยะดา จำรักษา
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๒๔

เด็กชายรัชพล สิงห์งอย
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๒๕

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ อ่อนสะอาด

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๒๖

เด็กหญิงศุภรดา บาแก้ว
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๒๗

เด็กชายอนุชา โภคสมบูรณ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๒๘

เด็กหญิงอรณิชชา ตุรินทร
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๒๙

เด็กหญิงเปรมยุดา อำผึง

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๓๐

เด็กชายไจรายุ ไชยสัตย์
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๓๑

เด็กชายธนพล คำชนะ
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๓๒

เด็กชายปราโมช ปญญาสาร
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๓๓

เด็กหญิงมนัสนันท์ ภูมิเพ็ง

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๓๔

เด็กหญิงวิจิตรา อินอยู่
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๓๕

เด็กหญิงวิมลณัฐ วงษาเนาว์
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๓๖

เด็กชายศุภสิทธิ

์

นาขะมิน
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๓๗

เด็กชายสุดติญพงษ์ วรวงปา
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๓๘

เด็กชายอนันตชัย ศักดิศรีวัน

์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๓๙

เด็กชายเสฐียรพงษ์ ด่างเกษี

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๔๐

เด็กหญิงกษมา ตาทิพย์
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๔๑

เด็กชายกำแพง แย้มวงศ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๔๒

เด็กหญิงกุลธิดา ภาสอน
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๔๓

เด็กหญิงขจี อนันต์
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๔๔

เด็กหญิงจารุวรรณ มุมา
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๔๕

เด็กหญิงจิตรลดา ผุยหลวง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๔๖

เด็กหญิงจิรนันท์ สายศิลป
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๔๗

เด็กหญิงจุฬารัตน์ ไทรสุวรรณ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๔๘

เด็กชายชนาธิป บุระวงค์
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๔๙

เด็กหญิงชลธิชา กำเสริฐ
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๕๖ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๕๐

เด็กหญิงชลธิชา ขออาศัย
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๕๑

เด็กหญิงชลธิษา บรรทุปา
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๕๒

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ระงับรัมย์
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๕๓

เด็กชายชาญยุทธ สีอินทร์มน
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๕๔

เด็กชายชาญวิทย์ กองเพชร
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๕๕

เด็กชายชิณวัตร อุปเสน
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๕๖

เด็กชายชูศักดิ

์

แสนสอน
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๕๗

เด็กหญิงฐานะศรี ไตรอุดมศรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๕๘

เด็กชายณรงศักดิ

์

ปแก้ว
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๕๙

เด็กชายณัฐพล ทะนะตือ

้

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๖๐

เด็กชายณัฐพล แพงสาร
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๖๑

เด็กชายณัฐพล แพงโท
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๖๒

เด็กชายณัฐวุฒิ สรวัตร
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๖๓

เด็กชายณัฐศักดิ

์

แสงนวล
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๖๔

เด็กหญิงดรัลรัตน์ ภาโสม
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๖๕

เด็กหญิงดวงฤดี สุพร
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๖๖

เด็กชายธนกร ชินวงค์
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๖๗

เด็กชายธนกฤต วงศ์หมอก
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๖๘

เด็กชายธนภัทร เครือชาลี
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๖๙

เด็กชายธนาดรณ์ ยาโน

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๗๐

เด็กหญิงธนินธาร ขัตติ
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๗๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ ผาลี

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๗๒

เด็กชายธีรภัทร์ ศรีลานุรักษ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๗๓

เด็กชายธีรเดช สุพิทักษ์
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๗๔

เด็กหญิงนภาพร ขันตี
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๗๕

เด็กหญิงนราทิพย์ อุดมมา
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๗๖

เด็กชายนวพล ทะวัง
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๗๗

เด็กหญิงนัณทวดี เทพเศรษฐา
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๗๘

เด็กหญิงนันฑิตา น้อยนาง
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๗๙

เด็กหญิงนันทนา ดีโคตร
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๘๐

เด็กหญิงนันท์นภัส ทองแก้ว
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๘๑

เด็กหญิงนัลฐริกา แก้วไชย
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๘๒

เด็กหญิงนิติยา สาบก
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๘๓

เด็กชายบัวรภา ทุมสา
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๘๔

เด็กหญิงบุษดี ศรีมณีรัตน์
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๕๗ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๘๕

เด็กหญิงบุษบา สาสอน
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๘๖

เด็กหญิงปรางวรา อภัยโส
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๘๗

เด็กหญิงปวีณา
ศักดิมงคลไพศาล

์

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๘๘

เด็กหญิงปณฑารีย์ ภูลายยาว
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๘๙

เด็กหญิงปาริชาต มาตย์เมือง

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๙๐

เด็กหญิงปยธิดา คำมุลตรี
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๙๑

เด็กชายผดุงศักดิ

์

สมดี
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๙๒

เด็กหญิงพรประกา แพงมาพรม
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๙๓

เด็กชายพลรัตน์ ศิริวงค์ขันธ์
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๙๔

เด็กหญิงพิชญาภัค ตะลาด
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๙๕

เด็กชายพิชิตชัย บริบูรณ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๙๖

เด็กชายพีรณัฐ ไชยวี
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๙๗

เด็กหญิงพีรดา พรหมศรี
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๙๘

เด็กชายพีรพงศ์ จันทะโคตร
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๔๙๙

เด็กชายพีรพัฒน์ อุปเสน
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๐๐

เด็กชายฟรันส์ เลลซ์
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๐๑

เด็กหญิงภัคจิรา บุพศิริ
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๐๒

เด็กชายภานุวัฒน์ รองวัตตะ
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๐๓

เด็กชายภูเบศ เขืองเชียงขวาง
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๐๔

เด็กหญิงมณีเมขลา ชอบสอาด
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๐๕

เด็กชายมนตระการ โฮมจัตุรัส
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๐๖

เด็กหญิงวนิดา ลุนอุบล
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๐๗

เด็กหญิงวรรวิษา สุพรรณ
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๐๘

เด็กหญิงวริสรา สายทอง
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๐๙

เด็กหญิงวัชรา ศิลปชัย
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๑๐

เด็กชายวัฒน์ชัย บริบูรณ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๑๑

เด็กหญิงวัลลี ผูกจันทร์
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๑๒

เด็กหญิงวารุณี ปาจะ
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๑๓

เด็กหญิงวาสนา นามธรรม
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๑๔

เด็กหญิงวิภารัตน์ ไชยกา
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๑๕

เด็กชายศรัณยู วงค์หมอก
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๑๖

เด็กหญิงศศินา พิสัยยัง
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๑๗

เด็กชายศักดิศรี

์

อุปเสน
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๑๘

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ปกแก้ว
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๑๙

เด็กชายศิริพงษ์ อภัยโส
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๕๘ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๒๐

เด็กหญิงศุภสุดา บุญมาโค
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๒๑

เด็กหญิงสัตตบงกช ภูมิสุวรรณ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๒๒

เด็กหญิงสัตตบงกช วงวันดี
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๒๓

เด็กหญิงสุจิตรา โลสันตา
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๒๔

เด็กชายสุธาวี อุดมกัน
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๒๕

เด็กหญิงสุนันทา จันทรพินิจ
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๒๖

เด็กหญิงสุนิสา จวงจัตุรัส
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๒๗

เด็กหญิงสุพรรษา พรหมสี
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๒๘

เด็กหญิงสุพิชญา คำชนะ
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๒๙

เด็กหญิงสุภัชชา บุญคำภา
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๓๐

เด็กหญิงสุภัสสร ภาโสม
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๓๑

เด็กชายสุวเมธ ดีโคตร
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๓๒

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

โมธรรม
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๓๓

เด็กหญิงหัทยา ผาลี
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๓๔

เด็กชายอดิศักดิ

์

คำธิ
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๓๕

เด็กชายอดิศักดิ

์

ชมวงค์
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๓๖

เด็กชายอธิภัทร เนียมโสต
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๓๗

เด็กชายอนันดา แสงสว่าง
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๓๘

เด็กหญิงอนันตญา ศรีวรสาร
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๓๙

เด็กชายอมรฤทธิ

์

กรมมา
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๔๐

เด็กหญิงอรรัมภา กองผ้าขาว
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๔๑

เด็กหญิงอรวรรณ อ้วนแก้ว

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๔๒

เด็กหญิงอรอนงค์ สาวะเนตร
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๔๓

เด็กหญิงอรอุมา ปรารมภ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๔๔

เด็กหญิงอริสา วิณโรจน์
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๔๕

เด็กชายอัตต์ลิขิต ไหว้พรม
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๔๖

เด็กชายอัมรินทร์ อินทรแพง
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๔๗

เด็กหญิงอารีญา วิณโรจน์
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๔๘

เด็กชายอิทธิพล เสนาสี
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๔๙

เด็กชายอิทธิวัฒน์ ฟองนารี
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๕๐

เด็กชายเจษฏา จูมจันดา
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๕๑

เด็กชายเฉลิมวงศ์ อุปเสน
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๕๒

เด็กชายเด่นชัย โคตตะ
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๕๓

เด็กหญิงเนตรชนก เยาวกรณ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๕๔

เด็กหญิงเนาวรัตน์ พรหมผาย
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๕๙ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๕๕

เด็กหญิงเพ็ญนภา ผ่องใส่ศรี
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๕๖

เด็กหญิงเพ็ญพิชา อ่อนแก้ว
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๕๗

เด็กชายเรืองศักดิ

์

อ้วนแก้ว
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๕๘

เด็กชายเอกลักษณ์ อินกอง
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๕๙

เด็กหญิงแพรววาว ไชยราช
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๖๐

เด็กหญิงไพริน บาล
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๖๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ ภูสีเงิน
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๖๒

เด็กหญิงกัญญณัฐ วุฒิสาร
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๖๓

เด็กหญิงกัญญ์วรา แพงสุข
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๖๔

เด็กชายกันตพัฒน์ ภู่ทอง
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๖๕

เด็กหญิงกัลยารัตน์ แก้วงาม
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๖๖

เด็กหญิงกานต์ธิดา ศรีแสง
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๖๗

เด็กชายกิจติคุณ อภัยโส
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๖๘

เด็กหญิงกุลจิรา ภาโสม
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๖๙

เด็กชายคมชาญ ชมชัย

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๗๐

เด็กชายคมสัน ปานชาลี
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๗๑

เด็กชายคุณานนต์ ไสยะสุตร
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๗๒

เด็กชายจตุพร วงศ์ดี
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๗๓

เด็กชายจักรกฤษณ์ พรหมจอม
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๗๔

เด็กชายจักรรินทร์ สีมูลทา
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๗๕

เด็กชายจักริน อุปเสน
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๗๖

เด็กหญิงจิดาภา ทองจันทร์
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๗๗

เด็กหญิงจิราพร โพธิพันธ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๗๘

เด็กหญิงจิราภรณ์ ชายแก้ว
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๗๙

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ อุดมกัลย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๘๐

เด็กหญิงชนานุช รังศิริ
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๘๑

เด็กชายชมพล หลานไทย
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๘๒

เด็กหญิงชมพูนุท บรรเทา
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๘๓

เด็กชายชยากร ผาลี
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๘๔

เด็กชายชลชาติ สาวะเนตร
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๘๕

เด็กหญิงชลธิชา อวยชัย
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๘๖

เด็กชายชินวัต จู่มา
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๘๗

เด็กชายชินวัตร ภาสอน

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๘๘

เด็กหญิงซุมิเระ ชิโอยา
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๘๙

เด็กหญิงญาณิศา วงค์สีลา
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๖๐ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๙๐

เด็กหญิงฐิตาพร คำควร
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๙๑

เด็กหญิงฐิติมา ผ่องไสยา
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๙๒

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

โคตรรัตน์
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๙๓

เด็กหญิงณัฎร์วดี บุญคำภา
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๙๔

เด็กหญิงณัฐกาญจน์ พินิจผล
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๙๕

เด็กชายณัฐชนน มะสาทานัง

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๙๖

เด็กหญิงณัฐภรณ์ เขียวดำ
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๙๗

เด็กชายณัฐวัฒน เชือสกุลวนิช

้

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๙๘

เด็กชายณัฐวุฒ สุวรรณใจ
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๕๙๙

เด็กหญิงณิชกานต์ พลสา
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๐๐

เด็กหญิงณิชาภัทร พรหมอารักษ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๐๑

เด็กชายถลักษนันท์ กำซ้อน
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๐๒

เด็กชายทรงพล แดงเด่นดี

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๐๓

เด็กหญิงทิพย์ธัญญา จงพิสิฐกุล
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๐๔

เด็กชายทิวัตถ์ ภาโสม
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๐๕

เด็กชายธนกร เพทราเวช
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๐๖

เด็กชายธนกฤต ดำเนินงาม

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๐๗

เด็กหญิงธนพร วันทะวี
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๐๘

เด็กชายธนวัฒน์ จันทร์แลง
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๐๙

เด็กชายธนะชล สุภาดี
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๑๐

เด็กชายธวัชชัย ตะลาด
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๑๑

เด็กชายธวัชชัย หาญฟาเลือน

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๑๒

เด็กหญิงธัญชนก แก้วนำ
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๑๓

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ทองสาม
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๑๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรัณย์ธรรมกุล
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๑๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ โมธรรม
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๑๖

เด็กชายธีรภัทร จู่มา
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๑๗

เด็กชายธีรวัฒน์ ส่องแก้ว
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๑๘

เด็กหญิงนนทพร ขันวงค์
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๑๙

เด็กหญิงนภาพร บริบูรณ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๒๐

เด็กหญิงนฤมล ชินช้าง

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๒๑

เด็กชายนัฐวุฒิ อภัยโส
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๒๒

เด็กชายนัฐวุฒิ อุดหลุน
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๒๓

เด็กหญิงนันทิญา ผุยหลวง
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๒๔

เด็กชายนันท์ฑัต สำรองพันธุ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๖๑ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๒๕

เด็กหญิงนันท์นภัส อุปเสน
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๒๖

เด็กหญิงนิรัตชา ปองสี
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๒๗

เด็กชายปฎิพล อุปเสน
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๒๘

เด็กหญิงปนัดดา ตะลาด
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๒๙

เด็กชายประวิทย์ สร้อยเพชร
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๓๐
เด็กชายประเสริฐศิลป

บุญภิรมย์
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๓๑

เด็กหญิงปริศนา อ้วนทา
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๓๒

เด็กหญิงปวันรัตน์ ดนปดชา
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๓๓

เด็กหญิงปวีนา หล้าอ่อนสา
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๓๔

เด็กหญิงปญญาพร ใจช่วง
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๓๕

เด็กหญิงปาริชาติ สุพรรณ
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๓๖

เด็กชายปุลวัชร สิทธิโส
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๓๗

เด็กชายพงศกร แก้วนำ
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๓๘

เด็กชายพงศธร ไชยภูวงศ์
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๓๙

เด็กชายพงษ์สวัสดิ

์

บุญทอน
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๔๐

เด็กหญิงพรกนก ลุนอุบล
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๔๑

เด็กหญิงพัณฑิตา เยียวรัมย์
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๔๒

เด็กหญิงพิจิตรา อินทร์หล่ม
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๔๓

เด็กชายพิชุตม์ ปวนพินิจ

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๔๔

เด็กหญิงพิชญ์พิมล ติธรรม

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๔๕

เด็กหญิงพิยดา จู่มา
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๔๖

เด็กหญิงภานุชนารถ มะกระทัศ

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๔๗

เด็กหญิงมริสา อุปรี
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๔๘

เด็กหญิงมุชลิน เมืองซอง
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๔๙

เด็กหญิงยมลภัทร แพงมาพรหม
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๕๐

เด็กหญิงรัชฎาวรรณ ผาลี
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๕๑

เด็กชายรัชภูมิ รุ่งจินดารัตน์
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๕๒

เด็กชายรัตพงษ์ อภัยโส
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๕๓

เด็กหญิงรุธจิรา บุตรบุญ
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๕๔

เด็กชายรุ่งสุริยา เจริญวงศ์
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๕๕

เด็กหญิงวรรณวิษา อนุรักษ์วัฒนา
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๕๖

เด็กชายวัชระ อุปเสน

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๕๗

เด็กหญิงวันวิสาข์ อุปเสน
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๕๘

เด็กหญิงวิภาดา ผาลี
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๕๙

เด็กหญิงวิภาพร อ่อนสีดา
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๖๒ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๖๐

เด็กชายวิวัฒน์ ชัยแสง
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๖๑

เด็กชายวุฒิชัย กมลเดช
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๖๒

เด็กหญิงศดานันท์ ทรัพย์มีมหาศาล
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๖๓

เด็กชายศรนรัตน์ ผาลี
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๖๔

เด็กชายศราวุฒิ ทวิวรรณ
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๖๕

เด็กหญิงศศิธร จู่มา
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๖๖

เด็กหญิงศิริพร อภัยโส
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๖๗

เด็กหญิงสาริน สมนึก

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๖๘

เด็กชายสิทธิโชค แข็งกล้า
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๖๙

เด็กชายสิรภพ ทองพันธ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๗๐

เด็กชายสิรภัส จารุพงศ์
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๗๑

เด็กชายสิริโยธิน กองชา
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๗๒

เด็กหญิงสุชาดา หิมะโส
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๗๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ ธรรมใจ
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๗๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ หันบัง
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๗๕

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ศิริผลา
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๗๖

เด็กหญิงสุวนันท์ วงษา
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๗๗

เด็กหญิงหทัยชนก เสนเพ็ง
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๗๘

เด็กชายอดิศร เจริญศิริ
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๗๙

เด็กหญิงอนุธิดา จันดาวัน
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๘๐

เด็กชายอนุลักษณ์ หลวงจันทร์
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๘๑

เด็กหญิงอภัสรา ศิลาลาย
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๘๒

เด็กหญิงอรปรีญา ผาสีดา
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๘๓

เด็กหญิงอรพรรณ ภาโสม
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๘๔

เด็กหญิงอรอนงค์ พุทธกัง
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๘๕

เด็กหญิงอริยา อุดมกัน
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๘๖

เด็กชายอัครพล คำธิ
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๘๗

เด็กหญิงอารียา คูสกุลธรรม
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๘๘

เด็กชายอิทธิพล พลีจันทร์
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๘๙

เด็กหญิงอุไรพร ผาลี

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๙๐

เด็กชายเจษฎา เชือดวงผุย

้

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๙๑

เด็กชายเจษฎาพร เผือนโสภา

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๙๒

เด็กชายเดชาวุธ ทีระฆัง
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๙๓

เด็กหญิงเนตรชนก เขียวเล็ก
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๙๔

เด็กหญิงเปรมฤดี โมธรรม
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๖๓ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๙๕

เด็กชายเสรี ศรีแก่น
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๙๖

เด็กชายเอกราช สาสอน
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๙๗

เด็กหญิงกรรณิกา บุญรักษ์
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๙๘

เด็กหญิงกวิสรา อิมบุญ

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๖๙๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ แพงคำดี
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๐๐

เด็กชายกิตติพล หมายวี
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๐๑

เด็กชายกิตติภูมิ ยวนจิตร์
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๐๒

เด็กหญิงกุลธิดา จิตกุมาลย์
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๐๓

เด็กชายคมกริช เครือแวงมล

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๐๔

เด็กชายครรชิต ภาโสม
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๐๕

เด็กชายจักรกฤษณ์ น้อยกัณหา
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๐๖

เด็กชายจักรกฤษณ์ วาริปญโญ
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๐๗

เด็กหญิงจิตรา พลีจันทร์
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๐๘

เด็กหญิงจินตนา ปุณริบูรณ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๐๙

เด็กหญิงจิรัชยา รักจรรยา
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๑๐

เด็กหญิงจิรัญญา จู่มา
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๑๑

เด็กหญิงจีรนันท์ ศรีแพง
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๑๒

เด็กชายจีรศักดิ

์

อุปเสน
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๑๓

เด็กหญิงชยาภรณ์ อนุวรรณ
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๑๔

เด็กหญิงชลธิชา อภัยโส
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๑๕

เด็กหญิงชลิตา เรียมแสน
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๑๖

เด็กชายชัชวาลย์ อุปทอง
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๑๗

เด็กชายชินวัตร สีหา
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๑๘

เด็กชายชินวัตร อภัยโส
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๑๙

เด็กหญิงชุติมา เทพเศรษฐา
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๒๐

เด็กชายณัฐชัย จู่มา
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๒๑

เด็กหญิงณัฐดา บุญสง่า
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๒๒

เด็กชายณัฐตพงศ์ ปะมาคะมา
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๒๓

เด็กหญิงณัฐติกา โนนริบูรณ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๒๔

เด็กหญิงณัฐนิกา สีเมืองเฮ้า
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๒๕

เด็กชายณัฐวุฒิ อุปริศร
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๒๖

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ทึงอวน
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๒๗

เด็กหญิงดลยา จังคุณดี
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๒๘

เด็กหญิงตรีลักษณ์ เจริญวงศ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๒๙

เด็กชายตะวัน มาตย์สุวรรณ
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๖๔ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๓๐

เด็กหญิงทัศมาพร นาถเหนือ

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๓๑

เด็กชายทินกร ย่อยไธสงค์
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๓๒

เด็กชายธนดล อิฐจันทร์
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๓๓

เด็กชายธนภัทร อุปเสน
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๓๔

เด็กชายธรรมรัตน์ แพงมาพรหม
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๓๕

เด็กชายธัชพล สืบชา

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๓๖

เด็กหญิงธัญชนก ไกรยะฝาย
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๓๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ อุดมมา
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๓๘

เด็กชายธีระพัฒน์ แก้วคำแพง

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๓๙

เด็กชายธีระเทพ ไชยภูวงษ์
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๔๐

เด็กชายนนทวัฒน์ ภู่สกุล
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๔๑

เด็กชายนพนันท์ ศรีกู่กา
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๔๒

เด็กชายนรเศรษฐ์ แพงโสม
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๔๓

เด็กหญิงนวรัตน์ เมืองซอง
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๔๔

เด็กหญิงนุสรา พาชัย
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๔๕

เด็กหญิงนำทิพย์ บาล
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๔๖

เด็กหญิงนำผึง

้

มีฤทธิ

์

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๔๗

เด็กชายปฎิพัทธ์ อุปเสน
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๔๘

เด็กหญิงปนัดดา สุกใส
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๔๙

เด็กหญิงปภาวี ไกรสิน

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๕๐

เด็กชายปยวัฒน์ อุตถะศรี
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๕๑

เด็กชายปยะ พรมดี
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๕๒

เด็กชายพงศกร พรหมสี
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๕๓

เด็กหญิงพรนภัส อ้วนดี
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๕๔

เด็กหญิงพรรณิสา ชัยเทศ
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๕๕

เด็กชายพลกฤต อ่วมม้วน
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๕๖

เด็กหญิงพัชรี กำเสริฐ
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๕๗

เด็กหญิงพัณณิตา อุตตะ
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๕๘

เด็กหญิงพิจิตรา บัวใหญ่รักษา
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๕๙

เด็กชายพิชชากร ประสิทธิ

์

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๖๐

เด็กหญิงพิมพ์ชนก วงค์จูม
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๖๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก โคตะมี
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๖๒

เด็กหญิงพุทธชาด พลอาวุธ
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๖๓

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ อุปเสน
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๖๔

เด็กชายภาณุวัฒน์ กันยุตะ
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๖๕ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๖๕

เด็กชายภานุวัฒน์ แซ่ลี

้

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๖๖

เด็กชายภานุเดช สวัสดี
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๖๗

เด็กหญิงภาวดี อุดานนท์

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๖๘

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

มาวาลย์
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๖๙

นางสาวมูลี มนตรี
๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๗๐

เด็กหญิงรมิตา โสมหา

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๗๑

เด็กหญิงรวงข้าว บัวแสน
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๗๒

เด็กหญิงรัชดา สุวรรณมาโจ
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๗๓

เด็กชายรัชพล ประมุงคุณ
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๗๔

เด็กหญิงรุ่งนภา คำธิ
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๗๕

เด็กหญิงวงเดือน บัวทอง
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๗๖

เด็กหญิงวนัชพร สุณาวงค์
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๗๗

เด็กชายวรกิจ สีหา
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๗๘

เด็กชายวรรณชัย สร้อยเพชร
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๗๙

เด็กชายวรวุฒิ แก้วนำ
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๘๐

เด็กชายวิชยุตม์ วิเศษจอมเขา
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๘๑

เด็กหญิงวิยะดา ปกแก้ว
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๘๒

เด็กชายวีรยุทธ ทวีพัฒนา
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๘๓

เด็กหญิงศรีสุดา สุวรรณใจ
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๘๔

เด็กหญิงศิริการดา แพงสาร
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๘๕

เด็กหญิงศิริธิดา อุดมกัน
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๘๖

เด็กชายศุภรัตน์ อุปเสน
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๘๗

เด็กชายสิรภัทร อุดมกัน
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๘๘

เด็กหญิงสิริญากร ไชยนุ
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๘๙

เด็กหญิงสุกัญญา เกษมสินธุ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๙๐

เด็กหญิงสุชาดา กลางโคตร
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๙๑

เด็กชายสุรชาติ สุกใส
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๙๒

เด็กหญิงหทัยรัตน์ ภูเดช
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๙๓

เด็กชายอดิศักดิ

์

ดีโคตร์
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๙๔

เด็กหญิงอทิตติยา โคตรบัว
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๙๕

เด็กชายอนุชิต ทุมพิลา
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๙๖

เด็กชายอนุวัฒน์ อ้วนแก้ว
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๙๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ปลาคำ
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๙๘

เด็กหญิงอลงกรณ์ บริบูรณ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๗๙๙

เด็กชายอัครพล ปองดก
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๖๖ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๐๐

เด็กหญิงอัญชลิดา ไชยภูวงษ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๐๑

เด็กหญิงอัญธิชา เจริญชัย
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๐๒

เด็กหญิงเกษราภรณ์ มะลิงาม

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๐๓

เด็กชายเกือกูล

้

นันวิสุ
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๐๔

เด็กชายเจษฎาภรณ์ ประสงค์ดี
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๐๕

เด็กชายเอกขจร กาศบำรุง
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๐๖

เด็กหญิงกัญญาภัค แสงจันทร์
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๐๗

เด็กชายจักรภัทร มาตรกูล
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๐๘

เด็กชายณัฐพงษ์ สันติวีรยุทธ
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๐๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ผงชานัน
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๑๐

เด็กหญิงธนัญชญา ทาวอแวง
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๑๑

เด็กหญิงธัญญามัย ขวัญสุข
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๑๒

เด็กหญิงนฤมล มาซาว

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๑๓

เด็กหญิงปนัดดา ศรีนันทา
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๑๔

เด็กหญิงพรชิตา ติธรรม
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๑๕

เด็กชายพินิจ แวงธิสาร
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๑๖

เด็กหญิงภัทรธิดา เนตรพลับ
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๑๗

เด็กชายยศดนัย โสภา
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๑๘

เด็กชายรพีภัทร รัตน์พนา
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๑๙

เด็กหญิงวิชาดา ขันรักษา
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๒๐

เด็กชายวุฒิชัย แสงเพ็ชร
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๒๑

เด็กหญิงศิวะภรณ์ วงษาเนาว์
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๒๒

เด็กหญิงอัจฉริยา ชนะเคน
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๒๓

เด็กหญิงอิษยา ทาวอแวง
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๒๔

เด็กหญิงกนกวรรณ มีพรม
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๒๕

เด็กชายกฤษศักดิดา

์

ปะนะภูเต
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๒๖

เด็กชายครองพล ต้นศรี
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๒๗

เด็กชายณัฐพล แสงศรี
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๒๘

เด็กชายณัฐพล ไชยนาน
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๒๙

เด็กชายนพพล จันทร์ทอง
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๓๐

เด็กหญิงนันทิยา สมรฤทธิ

์

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๓๑

เด็กชายนิรณัย ใชยศล
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๓๒

เด็กชายนิรัช ทาวอแวง
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๓๓

เด็กชายบูรพา วงรัตน์
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๓๔

เด็กหญิงรุ่งอรุณ ทาวอแวง
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดปทุมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๖๗ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๓๕

เด็กชายวุฒิไกร ดวงบุ
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๓๖

เด็กชายศราวุธ ผันผ่อน

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๓๗

เด็กหญิงสุชานรีย์ ทุมสุด
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๓๘

เด็กชายสุทธิเกียรติ สาที
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๓๙

เด็กชายอานุภาพ ติธรรม
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๔๐

เด็กหญิงกระมลพร ผันผ่อน
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๔๑

เด็กหญิงกุลนัส น้อยนาง
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๔๒

เด็กหญิงจิดาภา มูลพงศ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๔๓

เด็กหญิงจิรารัตน์ วงศ์เหง้า
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๔๔

เด็กหญิงชนัญญา ไชยนาน
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๔๕

เด็กหญิงณัฐฐิรา สุ่มเสียง
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๔๖

เด็กชายธนากรณ์ หอมหวล
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๔๗

เด็กหญิงธัญลักษณ์ โพทะโสม
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๔๘

เด็กชายนพรัตน์ ศรีโคตร

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๔๙

เด็กชายนิรัตน์ ศรีชนะ
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๕๐

เด็กชายปรัชญา ไชยนาน
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๕๑

เด็กชายภราดร อุปเสน
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๕๒

เด็กชายภูริทัศน์ ไชยนาน
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๕๓

เด็กหญิงยอแสง สุขนา

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๕๔

เด็กหญิงศศิกานต์ สุพร
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๕๕

เด็กหญิงศิริวรรณภา พุทธาระ
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๕๖

เด็กหญิงสรินยา ลาเดิน

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๕๗

เด็กหญิงสุปรียา ผาพรหม

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๕๘

เด็กชายอนุวัฒน์ แก้วใหญ่
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๕๙

เด็กชายอะนุชา ศรียุธ
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๖๐

เด็กหญิงเอมิกา แก้วหล่อ
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๖๑

เด็กชายกลทีป ศรีแก้ว
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๖๒

เด็กหญิงกวินณา นำเงิน
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๖๓

เด็กหญิงกันต์กมล อรัญทอง
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๖๔

เด็กหญิงกาญจนา ชัยกิจตระกูล
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๖๕

เด็กหญิงกิงกมล

่

วะบุตร
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๖๖

เด็กชายกุลทัตพร กุลโท
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๖๗

เด็กหญิงขวัญพิชชา วันทา
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๖๘

เด็กหญิงชนิษฐา ภูมิลา
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๖๙

เด็กชายชาญชัย วงค์เหง้า
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๖๘ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๗๐

เด็กหญิงณัฐณิชา เตโช
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๗๑

เด็กหญิงนริศรา ศรีเมืองแมน
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๗๒

เด็กหญิงนลิตา สุพรรณ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๗๓

เด็กหญิงปวีณา แวงธิสาร
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๗๔

เด็กชายปติพงษ์ ชิณสาร
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๗๕

เด็กหญิงพรพิมล โคตรศรีเมือง
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๗๖

เด็กหญิงพิจิตรา รัตนะ
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๗๗

เด็กชายมนตรี สารสัย
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๗๘

เด็กหญิงรจนา ทาวอแวง
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๗๙

เด็กชายรชานนท์ นนทะนำ
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๘๐

เด็กหญิงวราพร จันทะรินทร์
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๘๑

เด็กหญิงวันวิสา พาหุจินดา
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๘๒

เด็กหญิงวิรุณเนตร อุ่นแก้ว
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๘๓

เด็กชายศรัญู อุทัยสาน
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๘๔

เด็กหญิงศรัณย่า สุธรรม
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๘๕

เด็กชายสงัด ติยะบุตร
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๘๖

เด็กชายสรศักดิ

์

วงษ์ตา
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๘๗

เด็กหญิงสิรีธร เผ่าศรี
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๘๘

เด็กหญิงสุชัญญา แพงสาร
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๘๙

เด็กหญิงสุพัฒตรา พันโกฏ
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๙๐

เด็กชายสุรเชษฐ ชุมปญญา
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๙๑

เด็กหญิงอณัญญา มูลพงศ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๙๒

เด็กหญิงอาภรณ์ อุ่นศรี
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๙๓

เด็กหญิงอุทุมพร มาชาว
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๙๔

เด็กชายเกศริน กาฬพันธ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๙๕

เด็กชายเจษฎาพล อาจปรุ

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๙๖

เด็กหญิงเพ็ญนภา บุตทศ
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๙๗

เด็กหญิงเอเชีย แวงดา
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๙๘

เด็กชายกิตติธัช วงษา
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๘๙๙

เด็กหญิงกิตติยา ขอภักดี
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๐๐

เด็กหญิงฐิติพร เจียมมะเริง
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๐๑

เด็กชายธนพงศ์ ธุพา

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๐๒

เด็กชายธวัชชัย วะทาแก้ว
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๐๓

เด็กหญิงธิดาวดี สิงห์ลอ
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๐๔

เด็กหญิงนภาพร จิตไธสง
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๖๙ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๐๕

เด็กหญิงนริศรา สิทธิมณี
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๐๖

เด็กชายนันทวัตร อรมัย
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๐๗

เด็กหญิงนุชจิรา ทาวอแวง
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๐๘

เด็กชายปฏิภาณ เครือสุวรรณ
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๐๙

เด็กชายปฏิวัติ เครือสุวรรณ
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๑๐

เด็กหญิงปภัสสร อุ่นศรี
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๑๑

เด็กชายประชา พันธุระศรี
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๑๒

เด็กหญิงพัชรพร ภูมิลา
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๑๓

เด็กชายพายุ ติธรรม
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๑๔

เด็กชายภูมิเมศร์ ชวนสำราญ
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๑๕

เด็กชายภูวดลย์ เหล่าธง
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๑๖

เด็กชายมินทาดา ภักดี
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๑๗

เด็กหญิงยุพารัตน์ ทีสุกะ
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๑๘

เด็กชายรุ่งสุริยา เสนเพ็ง
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๑๙

เด็กหญิงวาสนา วงไชยา
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๒๐

เด็กหญิงศศิกานต์ วิเศษทรัพย์
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๒๑

เด็กหญิงศิรินดา มัยวงค์
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๒๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ ติยบุตร
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๒๓

เด็กชายศิวกร หาญมนตรี
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๒๔

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ไพใหม่
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๒๕

เด็กหญิงสุกัญญา บุญกอ
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๒๖

เด็กหญิงสุจิตรา จองไว
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๒๗

เด็กหญิงอนุชญา ติธรรม

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๒๘

เด็กหญิงอรอุมา เทพโยทา
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๒๙

เด็กหญิงอริยา ไชยศล
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๓๐

เด็กชายอัครพนธ์ อารมณ์รัก
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๓๑

เด็กหญิงอาริยา แวงดา
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๓๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แวงดา

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๓๓

เด็กหญิงเจนจิรา รงค์ทอง
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๓๔

เด็กหญิงเยาวเรศ รังสีรี
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๓๕

เด็กชายไกรวิทชญ์ ราชกิจ
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๓๖

เด็กชายกุมภา นันทะวงศ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๓๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ ศรเพชร
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๓๘

เด็กหญิงชนาภา ศรีรักษา
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๓๙

เด็กหญิงชมพูนุช เจริญผ่อง
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๗๐ / ๓๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๔๐

เด็กหญิงทัศนีย์ แสนศรี
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๔๑

เด็กหญิงพิชญา แสนสี
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๔๒

เด็กชายภาณุวัฒน์ สาบก
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๔๓

เด็กหญิงมนัสสา ไชยคำ
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๔๔

เด็กชายวรฤทธิ

์

ศรีเมือง
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๔๕

เด็กชายศรายุทธ บ่อแก้ว
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๔๖

เด็กหญิงสุชานันท์ สูบพลกรัง
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๔๗

เด็กชายสุทธิพงษ์ จันทร์ขัน
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๔๘

เด็กหญิงสุพัตรา สุธรรมมา

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๔๙

เด็กชายอธิบดินทร์ นะคะจัด
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๕๐

เด็กชายอนุชา พรมมี
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๕๑

เด็กหญิงอารียา นันทะวงศ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๕๒

เด็กหญิงเขมจิรา ขวาวงษา
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๕๓

เด็กชายเจษฎา สิมนา
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๕๔

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ดอนปราบ
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๕๕

เด็กหญิงกสินา หันจรัส
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๕๖

เด็กชายกิตติวัฒน์ สีบุญเรือง
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๕๗

เด็กชายกิติพงษ์ คุ้มม่วง
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๕๘

เด็กหญิงจิรนันท์ แพงเนตร
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๕๙

เด็กหญิงจิรภิญญา ไชยคำ
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๖๐

เด็กชายณัฐพล ปญจรักษ์
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๖๑

เด็กหญิงนภัสสร พิลา
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๖๒

เด็กหญิงนาลิณี วันทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๖๓

เด็กหญิงนุชจรี แพงเนตร
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๖๔

เด็กชายพลากร อุดมกัน
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๖๕

เด็กชายพีรวัส วงศ์ศรีชา
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๖๖

เด็กหญิงวนิดา แสนออม

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๖๗

เด็กชายวีรภัทร ดาเกษ
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๖๘

เด็กชายวีรวุฒิ ชาศรี
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๖๙

เด็กชายวีระพงษ์ ศรีวิเศษ

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๗๐

เด็กหญิงศิรประภา สาบก
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๗๑

เด็กชายศิริมงคล สีทา
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๗๒

เด็กหญิงสุทธิดา อุดมกัน
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๗๓

เด็กหญิงสุพรรษา รัตนชัย
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๗๔

เด็กหญิงสุพัฒตรา ไชยนาน
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๗๑ / ๓๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๗๕

เด็กหญิงอมรรัตน์ สุพร
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๗๖

เด็กชายอัษฎาวุฒิ ทาคำแสน
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๗๗

เด็กหญิงกนกวรรณ โมธรรม
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๗๘

เด็กหญิงณัฐพร จันทะฤทธิ

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๗๙

เด็กชายตะวัน สีหา
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๘๐

เด็กชายทักษิณ บุตรบุญ
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๘๑

เด็กชายทักษิณ ศรีมงคล
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๘๒

เด็กชายธนาวุธ ไชยนาน
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๘๓

เด็กชายธันวา นันทะวงศ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๘๔

เด็กหญิงนิภาพร แก้วนำ
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๘๕

เด็กหญิงบุษยา แก้วกัลยา
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๘๖

เด็กชายพรพิชัย วรรณะ
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๘๗

เด็กหญิงพัชริดา เสนาสี
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๘๘

เด็กชายพิพัฒน์ วงษ์ประจักร
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๘๙

เด็กชายมีชัย สุธัมมา
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๙๐

เด็กหญิงรัตนา รัตนะ
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๙๑

เด็กชายศุภฤทธิ

์

สาบก
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๙๒

เด็กหญิงอธิติยา จะรีศรี
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๙๓

เด็กหญิงอภิชญา ภาโสม

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๙๔

เด็กหญิงอริศา โสมหา
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๙๕

เด็กหญิงอังสุดา พุทธา
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๙๖

เด็กหญิงอัญชลี ทัพศิลา

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๙๗

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ไชยคำ
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๙๘

นางสาวขวัญสุดา เกิดชาวนา
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๒๙๙๙

นายดนุเดช สีสงค์
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๓๐๐๐

นางสาวนุชรี พรหมศรี
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๓๐๐๑

นางสาวปนัดดา แสนศรี
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๓๐๐๒

นางสาวรุ่งฤดี มุละชิวะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๓๐๐๓

นางสาววิมลมณี ต้นน้อย
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๓๐๐๔

นางสาวหฤทัย สิทธิโส

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๓๐๐๕

นางสาวอภิวรรณ พนมกุล
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๓๐๐๖

นางสาวอรรถญาพร แสบงบาน
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๓๐๐๗

นายทนงศักดิ

์

นางาม
๒๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๓๐๐๘

นางสาวปยะฉัตร แพงเนตร
๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๓๐๐๙

นางสาววราลักษณ์ ศรีแนน
๐๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๗๒ / ๓๗๓
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๕๙/๑๓๐๑๐

นางสาวสุกัญญา เหง้าน้อย
๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๓๐๑๑

นางสาวสุทธิดา จันทรขันธ์
๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๓๐๑๒

นางสาวสุภาภรณ์ พุทธกัง
๐๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๓๐๑๓

นายอรรครินทร์ ภูผานา
๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๓๐๑๔

นายโสภณ จันเชียน

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๓๐๑๕

นายกฤษณชัย สมมะโน
๐๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๓๐๑๖

นายกิตติกร แสนศรี
๐๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๓๐๑๗

นางสาวฐานิกา กสิพร้อง

๑๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๓๐๑๘

นางสาวพิมนภา สิงห์สุ
๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๓๐๑๙

นางสาววริษา ทับทอง
๑๕/๑๐/๒๕๔๐

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๓๐๒๐

นายสุรินธร จันทะรี
๑๐/๑๐/๒๕๔๐

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๓๐๒๑

นางสาวอภิรักษ์ กงนะ
๑๔/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๓๐๒๒

นายอวยชัย อินทร์ก้อ
๒๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๓๐๒๓

นางสาวอิสราภรณ์ สีหา
๑๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๕๙/๑๓๐๒๔

นายเมธาวี ปองเขียว
๐๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

รับรองตามนี

้

(พระราชวชิรโมลี)

รองเจ้าคณะภาค ๑๐

๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
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