
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนครพนม  ภาค ๑๐

ส่งสอบ ๗,๑๕๙ คน ขาดสอบ ๑,๓๕๖ คน คงสอบ ๕,๘๐๓ คน สอบได้ ๒,๔๒๒ คน สอบตก ๓,๓๘๑ คน (๔๑.๗๔%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๖๐/๐๐๐๑
เด็กหญิงชาริตา อ่อนภูธร

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๐๒
เด็กหญิงอริศรา บุดดีวงษ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๐๓
เด็กหญิงณัฐชลิดา นนทะวงค์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๐๔
เด็กหญิงอริศรา โสวรรณา

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๐๕
เด็กหญิงสุชานันท์ สิมมาลา

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๐๖
เด็กชายวรเดช โพชราษฎร

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๐๗
เด็กชายรุ่งเกียรติ กองวงค์

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๐๘
เด็กชายคฑาทรัพย์ คุ้มศรีษะ

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๐๙
เด็กชายภูรินทร์ บุญยานนท์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๑๐
เด็กหญิงพัชรินทร์ ทองสิงห์

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๑๑
เด็กหญิงนำเปล่า ลุนลาน

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๑๒
เด็กหญิงสุชาดา มุขทอง

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๑๓
เด็กหญิงพัชรินทร์ พลรัตน์

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๑๔
เด็กหญิงสุชาดา นนทะศรี

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๑๕
เด็กชายชนกชนม์ ชลคีรี

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๑๖
เด็กชายคุณธนากร หงษ์อินทร์

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๑๗
เด็กชายรัฐศาสตร์ ราบเรียบ

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๑๘
เด็กชายรัฐนนท์ คำบัว

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๑๙
เด็กชายณภัทร หลอดเงิน

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๒๐
เด็กหญิงเขมิกา ราปน

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๒๑
เด็กหญิงศิริประภา สารีพันธุ์

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๒๒
เด็กหญิงวีรยา ใสส่อง

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๒๓
เด็กหญิงลุดี เอ็ฟวา

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๒๔
เด็กหญิงสุทธิดา อุนาพรม

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๑ / ๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๖๐/๐๐๒๕
เด็กหญิงกัณฐิกา ยาปญ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๒๖
เด็กหญิงวิภาพร วดีศิริศักดิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๒๗
เด็กหญิงจิรัชยา แสงรัตน์

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๒๘
เด็กหญิงปนัดดา ชมภูงาม

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๒๙
เด็กหญิงสุนันทา เสนาพรม

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๓๐
เด็กหญิงภัทรนันท์ บำรุงหงษ์

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๓๑
เด็กหญิงธนัชพร ลีโคตร

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๓๒
เด็กหญิงต้นฝน ก้อนหมืน

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๓๓
เด็กชายพรประเสริฐ เครือวาคำ

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๓๔
เด็กหญิงเอริกา วงค์โพนทอง

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๓๕
เด็กหญิงญาณิศา ชาลีพล

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๓๖
เด็กชายศิริวัฒน์ คำภูมี

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๓๗
เด็กชายภาณุวัช วงค์กรม

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๓๘
เด็กหญิงวิภาดา วงค์เวียน

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๓๙
เด็กหญิงนภัสสร มาลาศรี

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๔๐
เด็กชายพชรพล สีกุดเรือ

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๔๑
เด็กหญิงสุนันทินี ขันทสอน

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๔๒
เด็กหญิงณัฐณิชา

จันทร์ดาประดิษฐ์ ๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๔๓
เด็กหญิงธันยพร จันทร์อบ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๔๔
เด็กชายณัชพล สอดสี

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๔๕
เด็กชายเจตนิพัทธ์ คลังกลาง

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๔๖
เด็กหญิงชนิดาภา โคตรวงศ์

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๔๗
เด็กหญิงพัชริยา คำภา

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๔๘
เด็กหญิงภนิดา ขุนวงษา

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๔๙
เด็กหญิงวรุณยุพา บัวสา

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๕๐
เด็กชายปณณธร ราษชะ

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๕๑
นางปนัฏดา ปทุมมาสมุทร

๒๘/๑๐/๒๕๑๒

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๕๒
นางสาววัชรา บุญไตร

๑๒/๐๕/๒๕๓๔

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๕๓
นายภูมินทร์ นามลม

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๕๔
นายชนิตพล ฉายเรือง

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๕๕
นายวรเทพ หมืนต่างใจ

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๕๖
นายแสงมณี คณะวาป

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๕๗
นายธวัชชัย พาสุข

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๕๘
นายชินวัตร พันธัง

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๕๙
นายวรินทร คำพิมพ์

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๒ / ๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๖๐/๐๐๖๐
นายศรายุทธ เผือกทับ

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๖๑
นางสาวกาญจนา หล้าจบ

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๖๒
นางสาวปยะธิดา โยลัย

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๖๓
นางสาวพัชริดา ไชยสุระ

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๖๔
นางสาวมิลทาดา หล้าจบ

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๖๕
นางสาวสุทธิดา พิมมีลาย

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๖๖
นางสาวอัญมณี เกิดเมือง

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๖๗
นางสาวจันทร์สุดา หมายยอดกลาง

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๖๘
นางสาวจิรวดี ตันนาดี

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๖๙
นางสาวนนรดา สุทธิผาย

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๗๐
นางสาวปลิตรา ทัดมาลา

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๗๑
นางสาวปยะกมล สายตา

๐๓/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๗๒
นางสาวพัชราพรรณ์ อุทัยแสน

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๗๓
นางสาวสุชาดา พรรณศิลป

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๗๔
นางสาวอชิรญา พิมพ์พงษ์

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๗๕
นางสาวอรัญญา นูนวน

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๗๖
นางสาวปนัดดา ระตีเดช

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๗๗
นางสาวมิลตา แสงจันทร์

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๗๘
นายมัลลิกา สิมมา

๒๒/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๗๙
นางสาวรัตติญากรณ์ บุรีขันธ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๘๐
นางสาวอริยากร โพธิสัตย์

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๘๑
นางสาวเจตสุภา ทิพย์โกมล

๒๖/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๘๒
นางสาวกันนิกา หอมกลิน

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๘๓
นายจิราภัทร มานะศรี

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๘๔
นางสาวธิดา ก่อเกือ

้

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๘๕
นางสาวนภารัตน์ ยาปญ

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๘๖
นางสาวพัชรา ยนยิง

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๘๗
นายสุทธิพจน์ อ้วนทุม

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๘๘
นางสาวธิติมา แดนกาไสย

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๘๙
นางสาวลลิดา ไชยสัตย์

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๙๐
นางสาวลลิตา ไชยสัตย์

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๙๑
นายศิทธิศักดิ

์

ซามาตร์
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๙๒
นางสาวภัครมัย คนหาญ

๒๔/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๙๓
นางสาวภัทราภรณ์ จำพล

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๙๔
นางสาววายามินทร์ ปทุมวัน

๐๘/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๓ / ๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๖๐/๐๐๙๕
นางสาวสุธิตรา ศรีบุญเรือง

๐๗/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๙๖
นางสาวมนธิรา ศรีแก้ว

๐๗/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๙๗
นางสาวญาดา รอดฮ้อย

๐๓/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๙๘
นางสาวพรทิพย์ เคนคม

๑๓/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๐๙๙
นางสาวสงกรานต์ ขันธวัช

๑๓/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๑๐๐
นางสาวรติกานต์ คะตา

๒๙/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๑๐๑
นางสาวฐิติญาพร ไมตรี

๐๒/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๑๐๒
นายฉัตรชัย วงศ์แสง

๐๕/๐๕/๒๕๓๘

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๖๐/๐๑๐๓
นางดวงจันทร์ วรรณศรี

๐๑/๐๒/๒๔๙๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

วัดน้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๐๑๐๔
นางสาวรุจิราภา จันทโชติ

๐๓/๐๔/๒๕๑๔ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

วัดน้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๐๑๐๕
นางเกตุมณี แซงบุญเรือง

๐๔/๐๒/๒๕๑๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

วัดน้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๐๑๐๖
นางสาวมนตกานต์ จิตชาตรี

๐๕/๐๗/๒๕๒๔ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

วัดน้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๐๑๐๗
นางสาวจิณห์นิภา วุฒิพัฒนชัย

๐๖/๐๘/๒๕๒๕ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

วัดน้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๐๑๐๘
นางสาวจุฑารัตน์ น้อยสา

๐๗/๐๙/๒๕๓๕ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

วัดน้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๐๑๐๙
เด็กชายสุรศักดิ

์

สำราญ
๐๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

วัดน้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๐๑๑๐
เด็กชายภูรีพงศ์ ไวยพัฒน์

๒๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

วัดน้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๐๑๑๑
เด็กชายไกรวิชญ์ อุนาราช

๓๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

วัดน้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๐๑๑๒
เด็กชายจักรพรรดิ ยังอยู่

๐๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

วัดน้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๐๑๑๓
เด็กชายภคพล ปญญาวุธ

๐๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

วัดน้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๐๑๑๔
เด็กหญิงกฤตยา ศุขวัฒน์

๐๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

วัดน้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๐๑๑๕
เด็กหญิงปวริศา เกษโกมล

๑๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

วัดน้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๐๑๑๖
เด็กหญิงวริยา ขุนจันทร์ดี

๒๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

วัดน้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๐๑๑๗
เด็กหญิงกนกลักษณ์ ทองเฟอง

๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

วัดน้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๐๑๑๘
เด็กหญิงธันย์ชนก กีกาศ

๒๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

วัดน้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๐๑๑๙
เด็กหญิงจุฑามาศ พลจารย์

๑๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

วัดน้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๐๑๒๐
เด็กหญิงนันทิภา ตุ่ยไชย

๐๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

วัดน้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๐๑๒๑
เด็กหญิงปภาวี พูลกิจวัฒนา

๑๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

วัดน้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๐๑๒๒
เด็กหญิงศศินิภา บัวเคน

๓๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

วัดน้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๐๑๒๓
เด็กหญิงจริยา จันทร์หล้า

๐๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

วัดน้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๐๑๒๔
เด็กหญิงมีนัชชา สาริวงสา

๑๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

วัดน้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๐๑๒๕
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ หลาบเงิน

๓๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

วัดน้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๐๑๒๖
เด็กหญิงพรลภัส ศรีสว่าง

๓๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

วัดน้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๐๑๒๗
เด็กหญิงภัทรธิดา ลุนลาน

๒๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

วัดน้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๐๑๒๘
เด็กหญิงลักษิกา สายตา

๑๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

วัดน้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๐๑๒๙
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ วะลัยสุข

๓๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

วัดน้อยโพธิคำ

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๔ / ๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๖๐/๐๑๓๐
เด็กชายนภสินธุ์ อาษาวัง

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๖๐/๐๑๓๑
เด็กหญิงขวัญชีวา มันจิตต์

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๖๐/๐๑๓๒
เด็กหญิงศรันภัทร น่วมจิตร

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๖๐/๐๑๓๓
เด็กหญิงอภิญญา สังจตุรัส

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๖๐/๐๑๓๔
เด็กชายจิรโรจน์ วงศ์พนารัตน์

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๖๐/๐๑๓๕
เด็กชายเจษนัยษ์ วงศ์เลิศ

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๖๐/๐๑๓๖
เด็กชายชินวัตร เหล่าเกียรติ

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๖๐/๐๑๓๗
เด็กชายถิรวุฒิ สิมตะมะ

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๖๐/๐๑๓๘
เด็กหญิงกานต์รวี ทวีกุล

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๖๐/๐๑๓๙
เด็กหญิงชุติกาญจน์ สุทธิสาร

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๖๐/๐๑๔๐
เด็กหญิงณฌา เหมเมือง

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๖๐/๐๑๔๑
เด็กหญิงบุญนิษา สมตน

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๖๐/๐๑๔๒
เด็กหญิงพชรพร พุทธาผา

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๖๐/๐๑๔๓
เด็กชายชินวัตร แก้วทองสุข

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๖๐/๐๑๔๔
เด็กชายพชร นึกชม

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๖๐/๐๑๔๕
เด็กหญิงณัฐณิชา รัตโน

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๖๐/๐๑๔๖
เด็กหญิงปภาวี โรจน์กิจวิมล

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๖๐/๐๑๔๗
เด็กหญิงรวิสรา ศรีมันตะ

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๖๐/๐๑๔๘
เด็กชายรชต สุวรรณไตรย์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๖๐/๐๑๔๙
เด็กหญิงศจิษฐา ไขลายหงษ์

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๖๐/๐๑๕๐
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ สิงห์สี

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๖๐/๐๑๕๑
เด็กหญิงสวิชญา พันธุโพธิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๖๐/๐๑๕๒
เด็กหญิงเสาวคล ส่งคุณธรรม

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๖๐/๐๑๕๓
เด็กหญิงกมลทิพย์ คงชะสิงห์

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๖๐/๐๑๕๔
เด็กหญิงอรัญญา พ่อบำรุง

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๖๐/๐๑๕๕
เด็กหญิงชญาน์นันท์ สุโพเคน

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๖๐/๐๑๕๖
เด็กหญิงฟาปภาทิพย์ คงธนชโยพิทย์

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๖๐/๐๑๕๗
เด็กชายวิธวิทย์ จีนบุตร

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๖๐/๐๑๕๘
เด็กชายนิติพัชรพงศ ศิริตัน

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๖๐/๐๑๕๙
เด็กชายวชิรวิทย์ หอมอ่อน

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๖๐/๐๑๖๐
เด็กชายอนันตา ใจสุข

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๖๐/๐๑๖๑
เด็กหญิงชลิตา อภิสกุลชาติ

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๖๐/๐๑๖๒
เด็กหญิงนัฐวดี เขียวไกร

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๖๐/๐๑๖๓
เด็กหญิงปรีณาพรรณ สุขสันติชัย

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๖๐/๐๑๖๔
เด็กหญิงญาณิศา ไข่มุกข์

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๕ / ๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๖๐/๐๑๖๕
เด็กหญิงฐิติรัตน์ นนเลาพล

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๖๐/๐๑๖๖
เด็กหญิงฐิติรัตน์ มงคลเกตุ

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๖๐/๐๑๖๗
เด็กหญิงระเบียบรัตน์ อนุรักษ์จินดา

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๖๐/๐๑๖๘
เด็กหญิงชวัลลักษณ์ ตักโพธิ

์

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๖๐/๐๑๖๙ เด็กหญิงประวรรณรัตน์
บุสุวะ

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๖๐/๐๑๗๐
เด็กหญิงกฤตยพร พิมพิชัย

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๖๐/๐๑๗๑
เด็กหญิงจิรสุดา นาโสก

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๖๐/๐๑๗๒
เด็กชายธนบดี บัวริ

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๖๐/๐๑๗๓
เด็กหญิงอนันตญา โพนไชยา

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๖๐/๐๑๗๔
เด็กหญิงชลธิชา วงค์ศรีทา

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๖๐/๐๑๗๕
เด็กหญิงวันวิสาข์ แคมชัยสงค์

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๖๐/๐๑๗๖
เด็กหญิงปรางวลัย เพชรอุเทน

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๖๐/๐๑๗๗
เด็กหญิงพัชรวลัย รุจิรเสรี

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๖๐/๐๑๗๘
เด็กหญิงปยมาศ สุระโคตร

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๖๐/๐๑๗๙
เด็กหญิงสุชา เสนาสี

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๖๐/๐๑๘๐
เด็กหญิงมาลินี จันทระ

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๖๐/๐๑๘๑
เด็กชายกรกต กวดไทย

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๖๐/๐๑๘๒
เด็กหญิงวรรณภา ลาพิมพ์

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๖๐/๐๑๘๓
เด็กหญิงเมทินี ดวงสา

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๖๐/๐๑๘๔
เด็กหญิงธนพร บุตรศรีรักษ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๖๐/๐๑๘๕
เด็กหญิงนฤภร โพธิน

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๖๐/๐๑๘๖
เด็กหญิงพรนภา หอมกลิน

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๖๐/๐๑๘๗
เด็กหญิงจันทร์จิรา สมศิริ

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๖๐/๐๑๘๘
เด็กชายยุทธภูมิ ชัยมาตย์

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๖๐/๐๑๘๙
นางสาวพีรดา พิมพา

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๖๐/๐๑๙๐
นางสาวหิมาลัย ไสยะมานนท์

๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๖๐/๐๑๙๑
นางทิชากร สำราญชลารักษ์

๒๓/๐๙/๒๕๑๒

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๖๐/๐๑๙๒
นางนุชรี คำประสังข์

๒๘/๐๓/๒๕๒๑

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๖๐/๐๑๙๓
นางสุวรรณา ธานี

๒๐/๐๖/๒๕๑๑

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๖๐/๐๑๙๔
เด็กชายไชยา อ่อนตา

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๖๖๐/๐๑๙๕
เด็กหญิงอาทิตยา อินทร์แก้ว

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๖๖๐/๐๑๙๖
เด็กหญิงอริศรา งามขำ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๖๖๐/๐๑๙๗
เด็กชายวิชาญ สายสะอาด

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๖๖๐/๐๑๙๘
เด็กชายทศพร จันทร์เขียว

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๖๖๐/๐๑๙๙
เด็กชายธีระพล อ้นมา

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๖ / ๗๐

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๖๐/๐๒๐๐
เด็กชายภคพงษ์ คำมา

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๐๑
เด็กหญิงปภาวี คำผาง

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๐๒
เด็กหญิงดวงฤทัย หงษ์สมดี

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๐๓
เด็กหญิงศรีสุดา จูมศรี

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๐๔
เด็กหญิงกิติมา พลวาป

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๐๕
เด็กชายรสริน แพงด้วง

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๐๖
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ เทือกตาถา

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๐๗
เด็กหญิงธัญนาฎ สีดี

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๐๘
เด็กหญิงอรณี โสภา

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๐๙
เด็กหญิงสุดารัตน์ แก่นนาดี

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๑๐
เด็กชายสุริยะ คุณขยัน

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๑๑
เด็กหญิงลลิตา อ่อนทา

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๑๒
เด็กชายอภิสิทธิ

์

แก้วหาวงค์
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๑๓
เด็กชายชนะชัย หงษ์สมดี

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๑๔
เด็กชายภานุเดช สีงาม

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๑๕
เด็กหญิงหฤทัย คำผาง

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๑๖
เด็กหญิงทิพย์สุดา ลาโขง

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๑๗
เด็กหญิงธิดา สุขสบาย

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๑๘
เด็กหญิงจิราภรณ์ แพงด้วง

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๑๙
เด็กหญิงสุพรรษา แพงด้วง

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๒๐
เด็กหญิงบุษกร เสนหยอด

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๒๑
เด็กหญิงวริศรา แสนดี

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๒๒
เด็กชายสุทธิกานต์ สุขศรี

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๒๓
นายชัยยันต์ เสนหยอด

๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๒๔
เด็กหญิงทิพย์พมาศ กีรัตน์

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๒๕
เด็กหญิงกุลยา สบายพร

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๒๖
เด็กหญิงณิชกานต์ วงค์ปนตา

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๒๗
เด็กหญิงพรนภา คำสอน

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๒๘
เด็กหญิงมนัสนันต์ จันทวงค์

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๒๙
เด็กหญิงมัลลิกา ก่าเรือน

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๓๐
เด็กหญิงวิภา ลัดดา

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๓๑
เด็กหญิงศศินภา ลาดี

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๓๒
เด็กหญิงสุพิชชา แสนเขือน

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๓๓
เด็กหญิงสุภาวดี โคตรที

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๓๔
เด็กชายวีรภัทร นันสา

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๗ / ๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๖๐/๐๒๓๕
เด็กหญิงนิยากร ชุดชา

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๓๖
เด็กหญิงดวงลัดดา อุดสุข

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๓๗
เด็กหญิงพรภิรมย์ ตาดี

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๓๘
นายภูวดล อุปลี

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๓๙
นางสาวณัฐธิดา ผางจันทะ

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๔๐
เด็กหญิงสุนิตา วงศ์พบุตร

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๔๑
นางสาวปริยดา โคตรภู

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๔๒
นายบุณยกร โพธิตา

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๔๓
นายเมธา ปารีสร้อย

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๔๔
นางสาวชนนิกานต์ พลดี

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๔๕
นางสาวศิริพร โฉมเฉลา

๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๔๖
นางสาวอภิณญา แพงแยง

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๔๗
นางสาวปานทิพย์ แสงสุวรรณ์

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๔๘
นางสาวรักษิณา ทีมอย

๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๔๙
นางสาวสุพัตรา ปดตา

๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๕๐
นางสาวจันทวรรณ สิญญานันท์

๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๕๑
นายธนบูรณ์ ต้นเคน

๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๕๒
นางสาวจิตรลดา คำคู

๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๕๓
นายชนาธิป โทนแก้ว

๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๕๔
นายมนัส ลัดลา

๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๕๕
นางสาวนีรนุช ศรีพุทธรินทร์

๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๕๖
นายรติพงษ์ ดีผาง

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๕๗
นางสาวนิตยา ทองสะอาด

๒๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๕๘
นางสาวปยะภร วงษ์ศรีลา

๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๕๙
นางสาววราพร สามี

๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๖๐
นางสาวสุภาพร บริบูรณ์

๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๖๑
นายศิริศักดิ

์

ทุ่มเท
๐๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๖๒
นางสาวธิสุดา แอ็ดผุย

๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๖๓
นางสาวภาวิณี คำด่อน

๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๖๔
นางสาวสุกัญญา ล้านเอ๊ะ

๐๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๖๕
นางสาวอริศรา แสงรุ่งรัตน์

๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๖๖
เด็กชายนฐนน ภาษา

๑๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๖๗
เด็กหญิงพรทิพย์ คำมงคล

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๖๘
เด็กหญิงพิมใจ ชัยหา

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๖๙
เด็กหญิงจันทัปปภา บุตรี

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๘ / ๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๖๐/๐๒๗๐
เด็กหญิงสุนิสา โพธิชัย

์

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๗๑
เด็กหญิงปตติยา จันทะเสน

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๗๒
เด็กหญิงปวีณ์สุดา สุขสบาย

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๗๓
เด็กหญิงนิสิต นาคดี

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๗๔
เด็กชายอานุภาพ อุนาภาค

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๗๕
เด็กชายอินทปน น้อยเหล็กดี

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๗๖
เด็กชายวุฒิชัย เหวยยะไทย

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๗๗
เด็กชายกิตติภพ มูลสิงห์

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๗๘
เด็กหญิงชลธิชา ดาวเรือง

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๗๙
เด็กชายณัฐวร วันลี

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๘๐
เด็กชายเปรมณรงค์ จันทร์ดี

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๘๑
เด็กชายวรพล ต้นสวรรค์

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๘๒
เด็กชายชินกร วงษ์เสือ

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๘๓
เด็กหญิงปยะฎา มหาธิราช

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๘๔
เด็กหญิงเนตรนภา แสงอรุณ

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๘๕
เด็กหญิงทิพรัตน์ จันศักดิ

์

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๘๖
เด็กชายทวีทรัพย์ โลสันตา

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๘๗
เด็กชายบูรพา ตุปนนา

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๘๘
เด็กชายธนากร ลมบัวลอด

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๘๙
เด็กหญิงชลดา นาบุญ

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๙๐
เด็กหญิงนารีรัตน์ วงค์สาต

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๙๑
เด็กหญิงอมรทัย ยาปญ

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๙๒
เด็กหญิงบุษบา แสงเขียว

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๙๓
เด็กชายพีรพัฒน์ พ่อสีชา

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๙๔
เด็กชายธีรภัทร มาตขาว

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๙๕
เด็กชายเอกภพ มูลสุรินทร์

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๙๖
เด็กชายรุ่งเรือง แสนสร้อย

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๙๗
เด็กชายจารุเดช แสนราษฎร์

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๙๘
เด็กชายไชยา สายตา

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๖๖๐/๐๒๙๙
เด็กชายปรเมทย์ ศักดิดา

์

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๐๐
เด็กหญิงพัชรีพร แดงศรี

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๐๑
เด็กหญิงอริษา พะพันทาง

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๐๒
เด็กหญิงโยษิตา สามสี

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๐๓
เด็กหญิงสุพรรษา ทองใบ

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๐๔
เด็กชายวรวิทย์ แสนลัง

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๙ / ๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๖๐/๐๓๐๕
นางสาวเพ็ญพจน์ มนเทียน

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๐๖
เด็กชายสิทธินนท์ ต้นกันยา

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๐๗
เด็กชายจิรวัฒน์ มาลาศรี

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๐๘
เด็กหญิงจารุวรรณ สำรี

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๐๙
เด็กหญิงธัญพร ฝาระมี

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๑๐
เด็กหญิงวันวิษา โยตะสิงห์

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๑๑
เด็กหญิงมินตรา เครือแสง

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๑๒
เด็กหญิงภัทรธร อินทะเนตร

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๑๓
เด็กชายธนากร มาดา

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๑๔
เด็กชายสุริยา ทินจันทร์

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๑๕
เด็กหญิงศิลารัตน์ จางวางแก้ว

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๑๖
เด็กหญิงพิมพิไล ปะลาชาสุ

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๑๗
เด็กหญิงประภัสรา เภาแพง

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๑๘
เด็กหญิงสาวิตรี เภาแพง

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๑๙
เด็กหญิงอุษา เทพล

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๒๐
เด็กหญิงจุฑารัตน์ สว่าง

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกกไฮ วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๒๑
เด็กหญิงพิมพ์นิภา วิเศษทรัพย์

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกกไฮ วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๒๒
เด็กหญิงธันยพร สิงห์เสือ

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกกไฮ วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๒๓
เด็กหญิงพรกนก คำมุน

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกกไฮ วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๒๔
เด็กชายธนัท หลีแก้วเครือ

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลางน้อย วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๒๕
เด็กชายรพีภัทร พิลาสุข

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางน้อย วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๒๖
เด็กชายณัฐพงศ์ บุญทศ

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางน้อย วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๒๗
เด็กชายสรศักดิ

์

พิมกลาง
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลางน้อย วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๒๘
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ทันหอ

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๒๙
เด็กหญิงญานิศา วงค์แสงคำ

๐๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๓๐
เด็กหญิงลักษิกา ทันโส

๐๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๓๑
เด็กหญิงศวิตา สุนา

๑๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๓๒
เด็กหญิงธิดาพร ขุนจร

๑๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๓๓
เด็กหญิงนิศามล เทนไธสง

๒๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๓๔
เด็กหญิงวรรณิศา ทำเนาว์

๒๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๓๕
เด็กหญิงธันยพร ลามุงคุณ

๐๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๓๖
เด็กหญิงวิภาพร คำสอน

๒๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๓๗
เด็กชายกิตติพด มูลทรัพย์

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยอ วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๓๘
นางสาวสลิลทิพย์ สุริยะวรรณ

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๓๙
นางสาวกนกพร นุชอิม

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๐ / ๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๖๐/๐๓๔๐
นางสาวจิตสุภา พลจันทร์

๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๔๑
นางสาวฉรีวรรณ์ เสนสอน

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๔๒
นางสาวอัญมณี เกตุไกร

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๔๓
เด็กหญิงจันทนา หอมยา

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๔๔
เด็กหญิงศรัญญา เฮ้าสา

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๔๕
เด็กหญิงวิภาดา อินแสงแวง

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๔๖
เด็กหญิงกุลธิดา มังสี

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๔๗
เด็กหญิงจิดาภา หอมยา

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๔๘
เด็กหญิงปนัดดา อินแสงแวง

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๔๙
นายธีรภัทร สิมลี

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๕๐
นายบูรพา ปาวัน

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๕๑
นางสาวชลลดา อินแสงแวง

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๕๒
เด็กหญิงชลิตา อนุญาหงษ์

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๕๓
นางสาวปรียารัตน์ สีบัว

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๕๔
เด็กหญิงสุนิษา พิมพา

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๕๕
เด็กหญิงอภิญญา นูนวน

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๕๖
นายกฤติชัย แสงดี

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๕๗
นายณัฐวุฒิ ไกรสมดี

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๕๘
เด็กหญิงจิระภา บุญมาแสงวงค์

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๕๙
เด็กหญิงจีรวรรณ ลุนลาน

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๖๐
เด็กหญิงชญาดา อินแสงแวง

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๖๑
เด็กหญิงณัฐธิดา แปทา

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๖๒
นางสาวณัฐธิดา วารี

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๖๓
นางสาวรติการต์ ทองมหา

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๖๔
เด็กหญิงณิชากร สิมลี

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๖๕
นายณัฐวุฒิ ถาลี

๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๖๖
นายธนพล สิมลี

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๖๗
นายธนัชชา พาบัว

๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๖๘
นายยุทธนา ชะชิกุล

๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๖๙
นางสาวเกวลิน จูมศรี

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๗๐
นางสาวจุฑามาศ วัดแผ่นลำ

๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๗๑
นางสาวเนือทอง

้

ทุมกิง

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๗๒
นางสาวพรนภา ใจหาญ

๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๗๓
นางสาวพัชธิดา หาใหญ่

๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๗๔
นางสาวอรญา ทุมกิง

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๑ / ๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๖๐/๐๓๗๕
นางสาวอาทิตยา หาได้

๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๗๖
นางสาวทิวาภรณ์ จัตวัฒนกุล

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๗๗
นางสาวรุจิรา เสนศรี

๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๗๘
นางสาววธิดา จันตา

๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๗๙
นางสาวศิริมา ไกรสมดี

๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๘๐
นางสาวสุจิตรา นูนวน

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๘๑
นายทิวากร ทองห่อ

๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๘๒
นายนนทวัฒน์ อุดหนุน

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๘๓
นางสาวกนกลดา สุขมอญ

๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๘๔
นางสาวชลดา เหลาศรี

๒๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๘๕
นางสาวนันฐวรรณ ทุมเทียง

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๘๖
นางสาวปฐมพร ก้อนหมืน

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๘๗
นางสาวประภาพร โสมี

๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๘๘
นางสาวมุกดารัตน์ นูนวน

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๘๙
นางสาวสุพัตรา อินแสงแวง

๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๙๐
นางสาวสุภาพร ทุมกิง

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๙๑
นางสาวอชิรญา อ้นมา

๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๙๒
นางสาวอพินญา ขุนศรี

๑๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๙๓
นายเนติพงษ์ จันดา

๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๙๔
นายอนุชา จะมังศรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๙๕
นางสาวกนกกร เทพจิตร

๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๙๖
นางสาวเนตรชนก สิงหา

๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๙๗
นางสาวพลอยไพลิน ตะวงค์

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๙๘
นางสาวฤทัยรัตน์ อินแสงแวง

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๓๙๙
นางสาวอรวรรณ สว่างเมฆ

๑๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๐๐
นายธนพล เหลาศรี

๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๐๑
นางสาวสาวิตรี สุครีพ

๐๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๐๒
นางสาวสุนันทา นามสม

๒๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๐๓
นางสาวอรปรียา โสบุญ

๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๐๔
เด็กชายณัตธพล ไชยสุระ

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๐๕
เด็กชายทีปกร ธานีสอน

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๐๖
เด็กชายชนานน ยะวงศรี

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๐๗
เด็กชายคุณากร สุโพธิเคน

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๐๘
เด็กชายพีรวัส วะสุรี

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๐๙
เด็กหญิงอัญชริกา ไชยสุระ

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๒ / ๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๖๐/๐๔๑๐
เด็กหญิงพรเทวา มณีวรรณ์

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๑๑
เด็กหญิงณิชมน ภะวะ

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๑๒
เด็กหญิงบุรัสกร มณีรัตน์

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๑๓
เด็กหญิงกออ้อ เทพกัลยา

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๑๔
เด็กหญิงอรอุมา ขวกภูเขียว

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๑๕
เด็กหญิงณัฐิดา สีทอง

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๑๖
เด็กชายธราเทพ ยะสา

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๑๗
เด็กหญิงสุพรรษา เกษมสินธุ์

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๑๘
เด็กชายสรวิชญ์ ยืนยัง

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๑๙
เด็กชายกฤษณะ วะตะมะ

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๒๐
นายปางเทพ วดีศิริศักดิ

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอุเทนพัฒนา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๒๑
เด็กหญิงวันวิสาข์ สุรินาม

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๒๒
เด็กหญิงศศิกานต์ ทองสะอาด

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๒๓
เด็กหญิงศศิวิมล ทองสะอาด

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๒๔
เด็กหญิงสุภิญญา มหาไธสง

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๒๕
เด็กหญิงถิรพร ศิลปชัย

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๒๖
นางสาวกุลนิษฐ์ คนองเพ็ชร

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๒๗
นางสาวฐิติรัตน์ ไชยริบูรณ์

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๒๘
นางสาวดวงฤทัย โอกละคร

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๒๙
นางสาวธิชา ไชยริบูรณ์

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๓๐
นางสาวภัสสร คำใบ

๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๓๑
นางสาวสิริยากร ศรีนันทา

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๓๒
นางสาวอนุธิดา ภักดีบุรุษ

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๓๓
เด็กหญิงอริศรา โทมนตรี

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๓๔
นางสาวอัชริญา ศรีวรสาร

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๓๕
นางสาวพรชิตา ทุมสี

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๓๖
นางสาวรุจิรา แสงทอง

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๓๗
นางสาวสุดารัตน์ สอนสิน

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๓๘
นางสาวสุดารัตน์ เสนากัง

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๓๙
นางสาวนภาพร บุญคา

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๔๐
นางสาวนิตยา สุรินาม

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๔๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ ตาสี

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๔๒
นายปวัน มะแก้ว

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๔๓
นายวณัฐพงศ์ ใจไหมคร้าม

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๔๔
นางสาวจุฬารัตน์ กรมสร้อย

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๓ / ๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๖๐/๐๔๔๕
นางสาวศิริลักษณ์ บัวชูก้าน

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๔๖
นางสาวสุริมล นามพทาย

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๔๗
นางสาววนิสา กองเสลา

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๔๘
นางสาวกวินธิดา แก้วจำลอง

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๔๙
นางสาวพุทธภรณ์ พุทธรักษา

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๕๐
นายเกรียติศักดิ

์

แสงมา
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๕๑
นางสาวอินชุอร สุขภูวงค์

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๕๒
นายณัฐนนท์ ผาโม้

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๕๓
เด็กหญิงญดาวรรณ แซ่จู

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๕๔
นางสาวนภัสวรรณ หลาบคำ

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๕๕
นางสาวใหม่สุดา ชอบเสียง

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๕๖
นางสาวอุไรทิพย์ กืกทอง

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๕๗
นางสาวรจนา ริยะบุตร

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๕๘
เด็กชายจักรภพ เสนาสี

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๕๙
นายฐิติกร ใจไหมคร้าม

๒๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๖๐
นายณัฐดนัย สุขวัน

๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๖๑
นางสาวกมลชนก ศิริดวงใจ

๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๖๒
นางสาวกาญจนา ไชยริบูรณ์

๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๖๓
นางสาวธิญาดา สุ่มมาตย์

๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๖๔
นางสาวนภัสสร อุ่นสา

๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๖๕
นางสาวนันทิพร ถานัน

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๖๖
นางสาวนำทิพย์ สงวนพันธ์

๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๖๗
นางสาวปภาณิน ปองบุญมี

๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๖๘
นางสาวพิชญ์สินี นัยวิกุล

๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๖๙
นางสาววิลัยรัตน์ พุทธกัง

๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๗๐
นางสาวศิริลักษณ์ ดงภูธร

๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๗๑
นางสาวอธิติยา ดงภูธร

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๗๒
นางสาวอรัตชา ศรีวรสาร

๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๗๓
นางสาวอริศมาศ ตรงธิ

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๗๔
นางสาวอาทิตยา โทมนตรี

๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๗๕
นางสาวปนัดดา หว่างพันธ์

๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๗๖
นางสาวรุ่งพิวา พรมวงษ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๗๗
นางสาวศิริรัตน์ ทุมสี

๑๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๗๘
นางสาวสาวิตรี นาโสก

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๗๙
นางสาวอริยา นิรอรัมย์

๐๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๔ / ๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๖๐/๐๔๘๐
นางสาวจิราภรณ์ เชือคำฮด

้

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๘๑
นางสาวณัฐกานต์ มะลิเลิศ

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๘๒
นางสาวสรวงสุดา คำมูลมี

๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๘๓
นายพูนทรัพย์ ตาสี

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๘๔
นางสาวทิพย์สุดา สุพรรณ

๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๘๕
นางสาวเนือทอง

้

จันทะโส
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๘๖
นางสาวรินดา กาญจนดุลย์

๒๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๘๗
นางสาวกาญจนา ไชยริบูรณ์

๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๘๘
นางสาวธมนวรรณ เยาวศรี

๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๘๙
นางสาวรัชนีกร ละกังถา

๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๙๐
นางสาวอารียา แซ่ตัง

้

๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๙๑
นายพิพัฒน์ นามโคตร

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๙๒
นางสาวสุภาพร สืบมา

๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๙๓
นายจตุพล ทุมสี

๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๙๔
นายธนพล ทนุธรรมวงศ์

๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๙๕
นายนุติพงษ์ พรมคำ

๑๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๙๖
นางสาวชมพูนุช ประหยัด

๐๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๙๗
นางสาวทัศนีพร แวงดา

๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๙๘
นางสาวธัญญาลักษณ์

พิบูลรังสรรค์
๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๔๙๙
นางสาวธัญธิวา โปปด

๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๐๐
นางสาวนวรัตน์ วิบูลย์

๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๐๑
นางสาวนันทิดา ไชยสุระ

๑๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๐๒
นางสาวนิรมล พรมวงศ์ษา

๑๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๐๓
นางสาวปรานี รูปงาม

๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๐๔
นางสาวพัชรินทร์ ปนทอง

๐๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๐๕
นางสาวศศิพิมพ์ ไชยนาน

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๐๖
นางสาวศิริเทพ อินทรวิชะ

๒๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๐๗
นางสาวอรปรียา สีหา

๑๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๐๘
นางสาวอุไรรัตน์ วงค์พุทธา

๐๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๐๙
นายอภิสิทธิ

์

ช่องคันปอน

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๑๐
นางสาวไพรินทร์ บุญเรือง

๐๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๑๑
นางสาวรัชนีกร บุษบา

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๑๒
นางสาวสิราวรรณ สุรินทร

๒๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๑๓
นางสาวนิภาภรณ์ อินธิราช

๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๑๔
นางสาวสุภัทรา อินตา

๐๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๕ / ๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๖๐/๐๕๑๕
นางสาวอุไรวรรณ เสนพันธ์

๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๑๖
นายฐิติศักดิ

์

ธูปแจ่ม
๑๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๑๗
นางสาวจันทร์ธิดา อุทมล

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๑๘
นางสาวณัชชา หอมจำปา

๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๑๙
นางสาวปยะเนตร มาละมิง

่

๓๑/๐๓/๒๕๒๙

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๒๐
นางสาวอัญชลี นาพินิจ

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๒๑
เด็กชายธนพงษ์ กุลจู

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๒๒
เด็กชายภัทรพล ผายทอง

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๒๓
เด็กชายศุภณัฐ บรรเทา

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๒๔
เด็กชายอมรเทพ ยิมดี

้

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๒๕
เด็กชายเพชรแท้ กระดังงา

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๒๖
เด็กหญิงแคทรีน ชัวร์

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๒๗
เด็กหญิงช่อผกา แซ่ฟุง

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๒๘
เด็กหญิงปาณิสรา โรจน์วิรัตน์

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๒๙
เด็กหญิงแกรมแก้ว ประสมทรัพย์

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๓๐
เด็กชายวรวัฒน์ ต้นสวรรค์

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๓๑
เด็กชายอภิเชษฐ์ เดชบรรทม

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๓๒
เด็กหญิงกนกวรรณ จำปเรือง

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๓๓
เด็กหญิงจารุดา ไชยพร

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๓๔
เด็กหญิงทิพย์สุดา เมตุลา

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๓๕
เด็กหญิงธิติญา คำเปลือง

้

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๓๖
เด็กหญิงนวลจันทร์ เมตุลา

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๓๗
เด็กชายณัฐวุฒิ พงไธสงค์

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๓๘
เด็กชายณัฐวุฒิ เนตรคุณ

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๓๙
เด็กชายธนพัฒน์ พรหมขุนทอง

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๔๐
เด็กชายธนาคาร อรรคศรีวร

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๔๑
เด็กชายธีรวัฒน์ อรรคศรีวร

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๔๒
เด็กหญิงสิริภรณ์ วังกะธาตุ

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๔๓
เด็กหญิงธัญญารัตน์ แสนจันทะ

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๔๔
เด็กหญิงปยมาฑ วงษ์ฝายแดง

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๔๕
เด็กหญิงพรนิตา อ่วมสุข

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๔๖
เด็กหญิงพิไลพร บุตรตา

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๔๗
เด็กหญิงภักดีพร ปาลจิณ

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๔๘
เด็กหญิงภัคมัย สามิลา

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๔๙
เด็กหญิงลลิตา ยงโพธิ

์

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๖ / ๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๖๐/๐๕๕๐
เด็กหญิงวราภรณ์ เรียบร้อย

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๕๑
เด็กหญิงวิมลสิริ ประวัง

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๕๒
เด็กหญิงศศิธร ภักภูมิล

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๕๓
เด็กหญิงศศิธร ลำลอง

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๕๔
เด็กหญิงศิริญาภา ทนทาน

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๕๕
เด็กหญิงเบญญาภา หมืนมนตรี

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๕๖
เด็กชายชัยวัฒน์ บุตรวร

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๕๗
เด็กชายธีระพัฒน์ มหาโคตร

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๕๘
เด็กชายภาณุวัฒน์ ผลเพ็ชร

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๕๙
เด็กชายรัฐกิจ กากำดวน

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๖๐
เด็กชายราชภูมิ จิตตะพานิช

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๖๑
เด็กชายวรพงษ์ ถาวร

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๖๒
เด็กชายสหรัฐ ธเนศสุนทร

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๖๓
เด็กหญิงกนกพร พรหมคนซือ

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๖๔
เด็กหญิงชนน์นิภา สุขวัน

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๖๕
เด็กหญิงชมพูนุช คนหมัน

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๖๖
เด็กหญิงชลธิชา แสงครุฑ

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๖๗
เด็กหญิงดลยา วงค์คะสุ่ม

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๖๘
เด็กหญิงบุษยมาศ จันทะนะ

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๖๙
เด็กหญิงมณีกาญจน์ บัวเลิง

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๗๐
เด็กหญิงมนัญญา โคตะ

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๗๑
เด็กหญิงวราภรณ์ ศรีสุระ

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๗๒
เด็กหญิงสุภาพร บุปผาชาติ

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๗๓
เด็กหญิงเบญจพร ผูกจิตร

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๗๔
เด็กหญิงแพรวา ฮวง

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๗๕
เด็กชายกฤษฎา อรรคนิตย์

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๗๖
เด็กชายคฑาวุฒิ สุภาทอง

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๗๗
เด็กชายจักรกริช สุภาวัน

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๗๘
เด็กชายจักรพรรดิ

์

ลำทอง
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๗๙
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีกาลังค์

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๘๐
เด็กชายทินกร พรหมอารักษ์

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๘๑
เด็กชายนภัส เมืองซ้าย

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๘๒
เด็กชายพิพัฒน์ รินทร์อุดมผล

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๘๓
เด็กชายพิเชฐ พันธ์ครู

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๘๔
เด็กชายวรวัตร รัตนสินโพธิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๗ / ๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๖๐/๐๕๘๕
เด็กชายวิริทธิพล

์

จุลทอง
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๘๖
เด็กชายศุภชัย คำปตะ

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๘๗
เด็กชายศุภสิทธิ

์

มุมกลาง
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๘๘
เด็กชายอภิชิต พรหมอารักษ์

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๘๙
เด็กหญิงกมลชนก กาญจนศร

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๙๐
เด็กหญิงณัฐวิภา สมอินอ้อย

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๙๑
เด็กหญิงนลินี อุ่นชัย

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๙๒
เด็กหญิงนิชากร คำมุก

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๙๓
เด็กหญิงราตรี จันทะบาน

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๙๔
เด็กหญิงศุภนิดา แซ่ตัน

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๙๕
เด็กหญิงสุทธิยา ไชยโส

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๙๖
เด็กหญิงสุธิดา ปองดี

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๙๗
เด็กหญิงอัญดา ใจรัศมี

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๙๘
เด็กหญิงเกวลิน จันทะบาน

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๕๙๙
เด็กหญิงไพลิน เรือนมูล

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๐๐
เด็กชายคฑาเทพ ทีระฆัง

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๐๑
เด็กชายจิระวัฒน์ ทัศคร

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๐๒
เด็กชายณัชพัชร์ นรารุจนันท์

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๐๓
เด็กชายพิชัย พันธ์ครู

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๐๔
เด็กชายวรัญู งามขำ

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๐๕
เด็กชายสิทธิชัย ทองปุม

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๐๖
เด็กชายอัษฎา อนุ

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๐๗
เด็กชายเจษฎากร อุ่นเริง

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๐๘
เด็กชายกมลชนก จันทร์หลอด

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๐๙
เด็กหญิงจิราพัชร์ เจริญศรีสกุล

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๑๐
เด็กหญิงชฎาพร กรุณา

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๑๑
เด็กหญิงนริศรา กองเมือง

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๑๒
เด็กหญิงปวีณา สุภาวงศ์

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๑๓
เด็กหญิงพัชรินทร์ ธ .น. อวน

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๑๔
เด็กหญิงวรินยุพา คำปอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๑๕
เด็กหญิงศศิพิมพ์ ฉิมพาลี

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๑๖
เด็กหญิงสกุลตลา สิทธิสูงเนิน

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๑๗
เด็กหญิงอรัญญา ติธรรม

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๑๘
เด็กหญิงอริยา ธ.น.เรือง

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๑๙
เด็กหญิงแก้วตา ทิวะกะริน

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๘ / ๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๖๐/๐๖๒๐
เด็กหญิงแพรวา โพธิทอง

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๒๑
เด็กชายนัฐพล แพงน้อย

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๒๒
เด็กชายปยะราช โพธิประสาร

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๒๓
เด็กชายพงศธร ไชยราช

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๒๔
เด็กชายสนัน

่

สายเสมา
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๒๕
เด็กหญิงจารุวรรณ แสงสุวรรณ

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๒๖
เด็กหญิงชนากานต์ บุญคำ

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๒๗
เด็กหญิงผการัตน์ เสียงเพราะ

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๒๘
เด็กหญิงมะปรางค์ ภูมี

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๒๙
เด็กหญิงธนิดา นวลฝาย

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๓๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ แสงศาลา

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๓๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ แสงสุวรรณ

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๓๒
เด็กหญิงผกามาศ มิชา

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๓๓
เด็กหญิงพรรณพัชร สุวรรณศรี

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๓๔
เด็กหญิงวิลาสินี ชมวงษ์

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๓๕
เด็กหญิงหญิง นุราช

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๓๖
เด็กหญิงอัจจิมา มิควาฬ

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๓๗
เด็กหญิงเหมรัตน์ วัตโส

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๓๘
เด็กชายชลชาติ วัฒนสุระ

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๓๙
เด็กชายณัฐวุฒิ ผ่องทอง

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๔๐
เด็กชายปติพงษ์ ศิลา

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๔๑
เด็กชายพัทธพล ดาเพ็ง

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๔๒
เด็กชายภัทรพล คำมูล

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๔๓
เด็กชายวีรภพ ประวัง

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๔๔
เด็กชายอานนท์ จันอำพร

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๔๕
เด็กชายอินทร์นุวัตร ไชยนคร

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๔๖
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สินธนู
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๔๗
เด็กชายเกริกชัย วิชัยโย

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๔๘
เด็กชายกฤษฎีกา แสนตอง

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๔๙
เด็กหญิงรักษ์สุดา แซงดาว

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๕๐
เด็กหญิงรัตนาวลี ถาวร

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๕๑
เด็กหญิงสรารัตน์ เพ็งสว่าง

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๕๒
เด็กหญิงวิชาดา นวลฝาย

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๕๓
เด็กหญิงสุดารัตน์ วรรณวงษ์

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๕๔
เด็กหญิงเสาวณี หลวงพล

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๙ / ๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๖๐/๐๖๕๕
เด็กหญิงศิริวัฒน์ พ่อยันต์

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๕๖
เด็กหญิงรุ่งอรุณ จันทพรม

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๕๗
เด็กหญิงกิตติยา อยู่มัน

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๕๘
เด็กชายวีรสิทธิ

์

ศรีจันทร์
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๕๙
นายนนทกร ปุณทวนิช

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๖๐
เด็กชายฉัตรมงคล ไชยมนตรี

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๖๑
นายพิจิตร ธรรมจักร์จิตร

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๖๒
เด็กชายกิตติภัทร วาทะวัฒนะ

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๖๓
นายจิรายุ ถาวร

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๖๔
เด็กชายต่อตระกูล แก้วดี

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๖๕
นายเจษฎา สุดชารี

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๖๖
เด็กหญิงจิราวรรณ คำกอง

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๖๗
เด็กหญิงธัณพร ศรีไพร

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๖๘
เด็กหญิงอาทิตยา กุมลา

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๖๙
นางสาวบุษยพรรณ วัตตะโส

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๗๐
นางสาวมุทิตา พลโลกา

๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๗๑
เด็กหญิงนวพร ลัษณ์ไชยาพร

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๗๒
นายกิตติพันธ์ คำมุงคุณ

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๗๓
นายพัธกานต์ ฮาดวิเศษ

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๗๔
นายธีรเดช เอกสวรรค์

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๗๕
นายอัศนี พลราชม

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๗๖
เด็กหญิงณัชธิชา พรหมอารักษ์

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๗๗
นางสาวศตรัศมี ศรีหาตา

๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๗๘
เด็กหญิงพิมพิมาดา

์

มหาชัย
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๗๙
เด็กหญิงพิมสุดา คำมุงคุณ

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๘๐
นางสาวสุภัทรษร เหมนนท์

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๘๑
นางสาวศศิกานต์ พ่อธานี

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๘๒
เด็กหญิงพุธิตา อรรคนิตย์

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๘๓
เด็กหญิงศิรินันต์ พ่อบาล

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๘๔
นางสาววรินดา เจริญมี

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๘๕
นางสาวธนาภรณ์ สมิตร

๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๘๖
นางสาวกัญญาภัค ผลเพ็ชร

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๘๗
นางสาวสุณิสา กินรา

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๘๘
นายปุณยวีร์ จันทอน

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๘๙
นายกิตติพงษ์ โคตวงษ์

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๐ / ๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๖๐/๐๖๙๐
นายอากาศ อุบลบาน

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๙๑
นายพงค์รวิชญ์ เจนวิชา

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๙๒
นายภัทรจักรี ประขุนิงค์

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๙๓
นายธีรภัทร์ เดชสท้าน

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๙๔
นายอภิรักษ์ ศรีสุข

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๙๕
นายอดิศักดิ

์

เขียวแก้ว
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๙๖
เด็กชายปฤษฎิ

์

วะชุม
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๙๗
นางสาวธันยลักษณ์ บุญสิริเกียรติ

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๙๘
นางสาวปภาวรินท์ สมศักดิ

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๖๙๙
นางสาวสุดารัตน์ สอยโว

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๐๐
นางสาวเยาวลักษณ์ โพธิตะนัง

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๐๑
นางสาวกานติมา คำมุก

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๐๒ นางสาวกัญญาลักษณ์
แสงฉาย

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๐๓
นางสาววิลาวรรณ งามขำ

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๐๔
เด็กหญิงสิริลักษณ์ ยงโพธิ

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๐๕
นางสาวอารียา ครทน

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๐๖
นางสาวอารียา จันทร์ไตรรัตน์

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๐๗
เด็กหญิงพิชญ์สินี สีคล้าย

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๐๘
นางสาวเบญจพร ยาทองไชย

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๐๙
นางสาวศิริประภา บุรีพิพิธ

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๑๐
นางสาวพัชรพร แหมสุงเนิน

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๑๑
นางสาวสโรชา ยาหัส

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๑๒
นางสาวศิริพร อรรคศรีวร

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๑๓
เด็กชายธนพล กวนสี

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๑๔
นายพัชระ เขียวสอาด

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๑๕
นางสาวภัทราวรรณ จำปเรือง

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๑๖
เด็กหญิงมนัชญา พาอ่อนตา

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๑๗
นางสาวปนัดดา สุขวัน

๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๑๘
นางสาวณิชาภัทร สีทองเท

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๑๙
เด็กหญิงสุจิตรา พันเสาขวา

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๒๐
เด็กหญิงปณฑ์ชนิต เพ็ชรกิจ

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๒๑
นางสาวกุลวดี ด้วงลำพันธ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๒๒
นางสาวอมรรัตน์ บุปผาชาติ

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๒๓
นางสาวอรอนงค์ โคตรวงษ์

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๒๔
นางสาวอารีญา พรหมชาติ

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๑ / ๗๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๖๐/๐๗๒๕
นายตุลา ง้าวงาม

๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๒๖
นายจักรพงศ์ แสนพรม

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๒๗
นายนภัสกร นากรณ์

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๒๘
นายพีรพัฒน์ เสโนฤทธิ

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๒๙
นายอรรถพล พลมาตย์

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๓๐
นายชัชชัย วงษ์อินทร์

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๓๑
เด็กชายนฤเบศ คำปอง

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๓๒
เด็กชายตะวันฉาย เมืองสุวรรณ

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๓๓
นางสาวอรอนงค์ เลือนไชย

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๓๔
นางสาวศิริรัตน์ คะสา

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๓๕
นางสาวสุจิตรา สุวงษ์

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๓๖
เด็กหญิงเจนจิราภรณ์

รินทระ
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๓๗
นางสาวภาวิภรณ์ สุทธิจักร์

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๓๘
นางสาวกัญญารัตน์ สุนโท

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๓๙
นางสาวอมรทิพย์ สีหราช

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๔๐
นางสาวพูลศิริ วงศ์คะสุ่ม

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๔๑
นางสาวศศิกาณน์ อรรคศรีวร

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๔๒
นายพัชร ดวงสูงเนิน

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๔๓
นางสาวชญานิศ แสงอรุณ

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๔๔
นางสาวกานดา บุตรวร

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๔๕
เด็กหญิงอรัญรัตน์ กิจสวัสดิ

์

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๔๖
นางสาวปยะธิดา ศิริผลา

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๔๗
นายฉัตรชัย แสงสุวรรณ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๔๘
นายวรายุทธ วัตโส

๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๔๙
นางสาวสุชาดา สิงห์ทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๕๐
นางสาวณัฐชลิตา ชะนะเทพา

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๕๑
นางสาวแก้วตา สุระพล

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๕๒
นางสาวศรีไพร นุคันทัง

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๕๓
เด็กหญิงชนธิชา ต้นสวรรค์

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๕๔
นางสาวภัทรภร ทีระฆัง

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๕๕
นางสาวสุดาทิพย์ จันทนะ

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๕๖
เด็กชายพันธกรณ์ ยนต์ลอย

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๕๗
นางสาววิภาดา นุสาจุฬา

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๕๘
นางสาวญาณัจฉรา ประคำมินทร์

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๕๙
นางสาวไตรรัตน์ ปองคำสิงห์

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๒ / ๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๖๐/๐๗๖๐
นางสาวสิริยากร สุริย์

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๖๑
นางสาวจุฑาทิพย์ มณีนันท์

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๖๒
นางสาววิลาวัลย์ เครือเขือนเพชร

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๖๓
นางสาวอาวัชฎา เอียมใส

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๖๔
เด็กชายนฤเบศร์ จุลทอง

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๖๕
นางสาวกาญจนา ไม้กลินหอม

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๖๖
นางสาวจันทร์จิรา ตะวังทัน

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๖๗
เด็กหญิงฉันทิชย์ เกิดแปน

๐๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๖๘
เด็กชายวุฒิชัย สมศรี

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงก้อม

วัดปาโนนนำคำทรงธรรม

 

นพ ๔๖๖๐/๐๗๖๙
เด็กหญิงรดา สมศรี

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงก้อม

วัดปาโนนนำคำทรงธรรม

 

นพ ๔๖๖๐/๐๗๗๐
เด็กหญิงทิพย์สุดา ตันมูล

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๗๑
เด็กชายคณิศร บริบูรณ์

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๗๒
เด็กหญิงบัณฑิตา เสนารัตน์

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๗๓
เด็กหญิงปาวีณา ลาริมาตย์

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๗๔
เด็กหญิงพัชรินทร์ บริบูรณ์

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๗๕
เด็กหญิงศิรินภา ภูริพันธ์

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๗๖
เด็กหญิงวิชุดา พวงนิล

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๗๗
นางสาวฉัตรชฎา พาลี

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๗๘
นางสาวชลินญา สุกุล

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๗๙
นางสาวปริณดา ยนต์ลอย

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๘๐
นางสาวสวิตตา สมศรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๘๑
นางสาวรสจิรา ด้วงยา

๐๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๘๒
นางสาวกัญญาวีร์ คำกรฤาชา

๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๘๓
นางสาวตติยา อินทร์โสม

๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๘๔
นางสาวทัศนา ธงวิชัย

๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๘๕
นางสาวธิดารัตน์ สุทธนู

๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๘๖
นางสาวสาวิตรี แสนคำ

๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๘๗
นางสาวอาระยา ศึกสงคราม

๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๘๘
นายรังสรรค์ จันละคร

๑๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๘๙
นางสาวปริยดา เชียงชุม

๑๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๙๐
นางสาวพักวิภารัตน์ วงษ์สิงห์

๒๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๙๑
นางสาวสุธิดา ไชยมาตย์

๒๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๙๒
นางสาวพรสุดา คำกรลือชา

๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๙๓
เด็กชายณัฐพล ยนต์ลอย

๒๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)

วัดโคกสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๙๔
เด็กชายธีรภัทร แสนสุข

๑๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)

วัดโคกสว่าง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๓ / ๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๖๐/๐๗๙๕
เด็กชายรัฐภูมิ ประทุมจันดี

๐๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)

วัดโคกสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๙๖
เด็กชายวรรธนัย เขียวคำ

๓๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)

วัดโคกสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๙๗
เด็กชายวสันต์ อุดมดัน

๑๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)

วัดโคกสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๙๘
เด็กหญิงกัญญาณัฐ จัรทร์นนท์

๐๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)

วัดโคกสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๐๗๙๙
เด็กหญิงกัญญาวีร์ พันทะลา

๐๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)

วัดโคกสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๐๐
เด็กหญิงกันยรัตน์ เสนคะ

๒๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)

วัดโคกสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๐๑
เด็กหญิงชุติกาญจน์ คำกรฤาชา

๑๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)

วัดโคกสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๐๒
เด็กหญิงวราลี ศรีขว่าง

๑๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)

วัดโคกสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๐๓
เด็กชายอนุชา สุพรมมา

๐๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)

วัดโคกสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๐๔
เด็กชายปยพล แก้วเหลือง

๐๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยา)

วัดดอนนางหงส์  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๐๕
เด็กหญิงกันต์นิษฐ์ วุฒิมาก

๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยา)

วัดดอนนางหงส์  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๐๖
เด็กหญิงวรรยา จันทะคาม

๒๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยา)

วัดดอนนางหงส์  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๐๗
เด็กหญิงวันวิสา จันทะคาม

๒๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยา)

วัดดอนนางหงส์  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๐๘
เด็กชายชิโนรส รินทะจะกะ

๐๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยา)

วัดดอนนางหงส์  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๐๙
เด็กหญิงสมศิริ น้อยนันตะ

๐๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยา)

วัดดอนนางหงส์  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๑๐
เด็กหญิงธัญวรัตน์ แสนเสร็จ

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๑๑
เด็กหญิงศุภลักษณ์ ดีมิตร

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๑๒
เด็กหญิงภัทรภรณ์ บูรณสรรค์

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๑๓
เด็กหญิงอลิชา ศรีมณีรัตน์

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๑๔
เด็กหญิงภัทรวดี เหวยไทย

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๑๕
เด็กหญิงภัทรธิดา เมืองศรี

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๑๖
เด็กหญิงสุนันทา พันสารคาม

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๑๗
เด็กหญิงสุพิชญา สมเพชร

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๑๘
เด็กชายประกรวิทย์ เสนคะ

๐๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๑๙
เด็กชายวิษณุ รินทะจะกะ

๓๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๒๐
เด็กชายวีระพล มูลสิงห์

๑๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๒๑
เด็กชายสันติราช พวงเพ็ชร

๒๗/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๒๒
เด็กชายอนุวัฒน์ ต้นสวรรค์

๐๘/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๒๓
เด็กชายอุเทน ตุปนนา

๑๘/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๒๔
เด็กหญิงกาญจนา คำหลอย

๐๓/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๒๕
เด็กหญิงจิตรลดา หิรัญวัชนะ

๑๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๒๖
เด็กหญิงเจนจิรา บ้งชมโพธิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๒๗
เด็กหญิงดลยา อาสาเนย์

๐๕/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๒๘
เด็กหญิงธัญสุดา ทุรัง

๐๑/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๒๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ บริบูรณ์

๑๖/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๔ / ๗๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๖๐/๐๘๓๐
เด็กหญิงนิภาพร โนนโม้

๐๗/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๓๑
เด็กหญิงพรวนัช โพธิน

๑๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๓๒
เด็กหญิงมาริสา ทุรัง

๒๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๓๓
เด็กชายพงษ์พัฒน์ มงคล

๑๑/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๓๔
เด็กชายภูชิต คำผาย

๑๓/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๓๕
เด็กหญิงกนกวรรณ นูมหันต์

๐๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๓๖
เด็กหญิงณัฐกุลพร หาญบัวแก้ว

๑๒/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๓๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ โสดาโพธิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๓๘
เด็กหญิงเบญนจิตา คำสว่าง

๑๒/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๓๙
เด็กหญิงปนัดดา อุปราวรรณ

๑๖/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๔๐
เด็กชายจีระศักดิ

์

โมทินา

๒๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๔๑
เด็กชายณัฐกิตติ

์

สุผาวัน

๑๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๔๒
เด็กชายพัชรพล ใจหาญ

๑๒/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๔๓
เด็กชายวีระศักดิ

์

แสนวงษ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๔๔
เด็กชายอานันทชัย นายกชน

๒๒/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๔๕
เด็กหญิงกนกวรรณ แสงสว่าง

๒๙/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๔๖
เด็กหญิงจีรนันท์ ศรีมณีรัตน์

๐๖/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๔๗
เด็กหญิงตุลดา กลินดี

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๔๘
เด็กหญิงธันยารัตน์ อุปพงษ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๔๙
เด็กหญิงนิชาภา มุงคะวงษ์

๒๙/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๕๐
เด็กหญิงนำหวาน พรมน้อย

๑๔/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๕๑
เด็กหญิงปนัดดา สิงห์

๐๘/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๕๒
เด็กหญิงพัชริดา นวนสดี

๐๕/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๕๓
เด็กหญิงสิรินทรา จันทนนท์

๑๖/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๕๔
เด็กชายณัฐพล จันทร์ชมภู

๑๔/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๕๕
เด็กชายนุกูล คันชัย

๐๑/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๕๖
เด็กชายพรประทาน แสงใส

๒๖/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๕๗
เด็กชายพสธร สีกานิล

๐๗/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๕๘
นายศราวุธ หล้าน้อย

๑๘/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๕๙
เด็กชายสุรศักดิ

์

ปูมะรัตน์
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๖๐
เด็กชายอิศวรา อินทร์แต้ม

๐๓/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๖๑
เด็กหญิงจิราภรณ์ เวฬุนาธร

๑๑/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๖๒
เด็กหญิงไพลิน พรประทาน

๑๘/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๖๓
เด็กหญิงวรรณนิสา พรหมณี

๒๐/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๖๔
เด็กหญิงอรปรียา ศรีหนาถ

๐๓/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๕ / ๗๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๖๐/๐๘๖๕
เด็กชายกฤษณะ เศรษฐี

๒๖/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๖๖
เด็กชายชาตรี คำลุน

๒๘/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๖๗
เด็กชายธนากร วงษ์ตา

๑๗/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๖๘
เด็กชายธนสาร พันธนู

๑๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๖๙
เด็กหญิงกนกวรรณ ในอินทร์

๒๙/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๗๐
เด็กหญิงคณิษา อุปพงษ์

๐๕/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๗๑
เด็กหญิงจันทรา เสนคะ

๑๘/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๗๒
เด็กหญิงชลธิชา แสงสว่าง

๑๘/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๗๓
เด็กหญิงทิพากร ยนต์ลอย

๓๑/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๗๔
เด็กหญิงวรรณษา อินธิเดช

๑๓/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๗๕
เด็กหญิงสุจิวรรณ จาจี

๒๐/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๗๖
เด็กหญิงชัชธิดา ศรีมณีรัตน์

๒๒/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๗๗
นางสาวชลธิชา ภูอาบทอง

๒๓/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๗๘ นางสาวทิพประภาพร
โคตรวงค์

๑๑/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๗๙
นางสาวปยะธิดา เจริญนาม

๐๒/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๘๐
นางสาวนทีทิพย์ นามดี

๑๒/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๘๑
นางสาวพันทิวา เขือนขันธ์

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๘๒
นางสาวเฟองฟา จันทโคตร

๒๙/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๘๓
นางสาวสรัลพร สำรองพันธุ์

๐๕/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๘๔
นายสิรวิชญ์ แก้ววิรัตน์

๒๒/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๘๕
นายชวัลวิทย์ ไตรแก้ว

๐๗/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๘๖
นายอนุชา โมรัตน์

๐๔/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๘๗
นางสาววริษลา เสนคะ

๑๐/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๘๘
นางสาวมาริสา ชัยบัน

๐๙/๐๗/๒๕๔๒
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๘๙
นางสาวสุพรรษา ดีพิษ

๒๖/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๙๐
นายวัชรพล มินตรา

๑๘/๐๗/๒๕๔๒
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๙๑
นางสาวมณีรัตน์ คำภิโล

๑๓/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๙๒
นายเกริกพล ธงยศ

๑๖/๐๘/๒๕๔๒
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๙๓
เด็กชายธนัชชัย พัฒวงษ์ชัย

๑๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์

วัดมรุกขนคร  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๙๔
เด็กหญิงชุติกาญจน์ แสงสว่าง

๐๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์

วัดมรุกขนคร  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๙๕
เด็กหญิงกัญญาณัฐ สอนรมย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์

วัดมรุกขนคร  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๙๖
เด็กหญิงกิตตินันท์ กำไรสิน

๑๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์

วัดมรุกขนคร  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๙๗
เด็กชายปณณวัฒน์ นาคพงษ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์

วัดมรุกขนคร  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๙๘
เด็กหญิงชนมล ช้อนบุตร

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะโน วัดหนองสะโน  

นพ ๔๖๖๐/๐๘๙๙
เด็กหญิงกานต์กนก ตุ้มอ่อน

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๖ / ๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๖๐/๐๙๐๐
เด็กหญิงกุลรดา มันศรีจันทร์

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๐๑
เด็กหญิงเกลวริน จักรชุม

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๐๒
เด็กหญิงคณิตา แก้วดี

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๐๓
เด็กหญิงจันทามาตย์ คำมุงคุณ

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๐๔
เด็กหญิงชลธิชา พ่อกว้าง

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๐๕
เด็กหญิงปนัดดา ลำจะรี

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๐๖
เด็กหญิงพัชราพรรณ คำมุงคุณ

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๐๗
เด็กหญิงพิยะดา พ่อโพธิ

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๐๘
เด็กหญิงภัคจีรา ผายม

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๐๙
เด็กหญิงรัตติกาล ตะวังทัน

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๑๐
เด็กหญิงศศิประภา ยังแสนภู

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๑๑
เด็กหญิงสุวัญญา โสภา

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๑๒
เด็กหญิงเสาวนีย์ ซ้ายซา

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๑๓
เด็กหญิงอุ้มธิดา สุผาวัน

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๑๔
เด็กหญิงอัญชนา จิตมาตย์

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๑๕
เด็กชายภานุพงศ์ คนซือ

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๑๖
เด็กชายวีระพงษ์ ตุ้มอ่อน

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๑๗
เด็กชายศรุติพงศ์ ชินโชตน์ปยะกุล

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๑๘
เด็กชายอภิชัย มากยอด

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๑๙
เด็กชายเอกชัย วินประโคน

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๒๐
นางสาวเกตุกนก พลมาตย์

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๒๑
เด็กหญิงฉันทนา อุ่นชัย

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๒๒
เด็กหญิงชลิตา อุ่นชัย

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๒๓
เด็กหญิงณัฐริกา ชาลือเดช

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๒๔
เด็กหญิงพิษณุมาศ นันทะภา

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๒๕
เด็กหญิงภัทรวรินทร์ ขจัดมลทิน

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๒๖
เด็กหญิงยุวดี ใจน้อย

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๒๗
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ณรงค์

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๒๘
เด็กหญิงวรรณิษา แสงสุวรรณ

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๒๙
เด็กหญิงสุภาวิตา ไขแดง

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๓๐
เด็กชายวัฒนา ตุ้มอ่อน

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๓๑
เด็กหญิงเกวลิน โอวัง

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๓๒
เด็กหญิงทอฝน สอนโพธิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๓๓
เด็กหญิงนภาภรณ์ ดลอารมย์

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๓๔
เด็กหญิงนาตยา จากผา

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๗ / ๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๖๐/๐๙๓๕
เด็กหญิงพัชรินทร์ คำพุก

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๓๖
เด็กหญิงภัสชญาพร พลมาตย์

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๓๗
เด็กหญิงสุพรรษา แสงสุวรรณ

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๓๘
เด็กหญิงอมรรัตน์ ปดทาบาล

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๓๙
เด็กชายธนาวุฒิ พลมาตร

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๔๐
เด็กชายวุฒธิกร ตุ้มอ่อน

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๔๑
เด็กชายกรรชัย ชนะชน

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๔๒
นางสาวมิตรา มาตราช

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๔๓
นายจักราวัฒน์ คำจันทร์ศรี

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๔๔
นางสาวกัลยารัตน์ น้อยนันตะ

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๔๕
นางสาวจุรีรัตน์ ซ้ายชา

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๔๖
นายพีระพล อนุราช

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๔๗
นางสาวปุสสินี ตะวังทัน

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๔๘
นางสาวพิมพ์ชนก ฐานนิรันดร

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๔๙
เด็กชายธนวัฒน์ คนหมัน

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๕๐
นายรังสรรค์ ผุยผล

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๕๑
นางสาวกฤตติกา ฉัตราภรณ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๕๒
นางสาววิมลศิริ คำมุงคุณ

๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๕๓
นายรัชนพงศ์ แสงสุวรรณ

๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๕๔
นายอิทธิพล อึง

้

๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๕๕
นางสาวขนิษฐา ตะวังทัน

๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๕๖
นางสาวขนิษฐา คำมุงคุณ

๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๕๗
นางสาวชลดา พ่อกว้าง

๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๕๘
นางสาวพวงพกา แปนจันลา

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๕๙
นางสาวนริศรา คงขำ

๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๖๐
นายชัยวัฒนา คำมุงคุณ

๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๖๑
นางสาวณิชชานันท์ จิตมาตย์

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๖๒
นางสาวศิริวิภา ศิริกาล

๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๖๓
นางสาวสุขสันสนีย์ บุญลี

๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๖๔
นายณัฐวุฒิ แซงดาว

๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๖๕
นางสาวนพมาศ คำมุงคุณ

๓๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๖๖
นายอรรถชัย ทัศวงษ์

๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๖๗
นางสาวอาทิตยา ดาเกลียง

้

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๖๘
นางสาวอุไรวรรณ พ่อศรียา

๒๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๖๙
เด็กชายถิรศักดิ

์

เจษฎาสิทธิ

์

๒๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๘ / ๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๖๐/๐๙๗๐
เด็กหญิงกัญญาภัค มีศรี

๑๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๗๑
เด็กหญิงภัทรธิดา สุนโท

๒๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๗๒
เด็กหญิงณัชชา กุมลา

๓๐/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๗๓
เด็กหญิงวรินธิรา ทันตุรินทร์

๒๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๗๔
เด็กหญิงกันติชา ชราประทีป

๐๓/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๗๕
เด็กหญิงอภิญญา อ้วนโสดา

๐๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๗๖
เด็กหญิงชฎาภรณ์ เพียวิเศษ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๗๗
เด็กหญิงสุพิชา ผิวเพชร

๒๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๗๘
เด็กหญิงศรินธร มณีเนตร

๐๘/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๗๙
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี ขุนแก้ว

๓๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๘๐
เด็กชายศราวุธ กุมลา

๒๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๘๑
เด็กหญิงอรัญญา รินตะพาน

๐๓/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๘๒
เด็กหญิงชนัญญา รินตะพาน

๐๓/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๘๓
เด็กหญิงลักขณา จุลเทพ

๒๖/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๘๔
เด็กหญิงศิริยากร ลาดคอมมอน

๒๖/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๘๕
เด็กหญิงกนกวรรณ พ่อยันต์

๐๓/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๘๖
นางสุพัตรา เจริญศรี

๑๕/๑๐/๒๕๒๖ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๘๗
เด็กชายจตุพร เดชรัมย์

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๘๘
นายธีรพัฒน์ นามเกตุ

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๘๙
เด็กหญิงกมลวรรณ ชาดี

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๙๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เพ็ชรดีคาย

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๙๑
เด็กหญิงเจนจิรา วังทะพันธ์

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๙๒
เด็กหญิงชนาพร ราศรีเฟอง

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๙๓
เด็กหญิงทันยวัล คะยอม

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๙๔
เด็กหญิงปนัดดา คำโสมศรี

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๙๕
เด็กหญิงพรวิมล แสนสุภา

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๙๖
เด็กหญิงภคกนก ปูบุตรชา

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๙๗
เด็กหญิงรักษ์สุดา มงคล

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๙๘
เด็กหญิงวันวิสา อามาตรทอง

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๖๐/๐๙๙๙
เด็กหญิงสิราวาวินี ดวงจันทร์

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๐๐
เด็กหญิงสุจิตรา มีเีทียง

่ ่

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๐๑
เด็กหญิงสุพัตรา เสนาคำ

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๐๒
เด็กหญิงอนิตา นาบุญ

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๐๓
เด็กหญิงอภิญญา อุติเนตร์

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๐๔
เด็กหญิงณัฐริกา ยตะโคตร

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๙ / ๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๖๐/๑๐๐๕
เด็กหญิงขนิษฐา ลีพล

้

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๐๖
เด็กหญิงนริศรา เชือสาทุม

้

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๐๗
เด็กหญิงพัสตราภรณ์ แสนกษัตริย์

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๐๘
เด็กหญิงวราภรณ์ น้อยศรีมุม

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๐๙
เด็กหญิงสุจรรยา ฤทธาพรม

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๑๐
เด็กหญิงสุภาวดี ไกยะฝาย

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๑๑
เด็กหญิงอโนชา เฉพาะตรง

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๑๒
เด็กชายณัฐพล มนต์คาถา

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๑๓
เด็กชายธราดล พลศรีราช

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๑๔
เด็กชายธีรพงษ์ แซ่ตัน

้

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๑๕
เด็กชายเอกราช แก้ววังชัย

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๑๖
เด็กหญิงกรกนก โกศา

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๑๗
เด็กหญิงกัญญ์วรา พ่อบาล

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๑๘
เด็กหญิงจิดาภา คุ้มบุญ

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๑๙
เด็กหญิงชลธิชา แสนสามารถ

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๒๐
เด็กหญิงณัฐกานต์ บัณฑิตเสน

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๒๑
เด็กหญิงดาราวัลย์ พ่อท้าว

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๒๒
เด็กหญิงนุชนาถ ศรีอรรคพรหม

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๒๓
เด็กหญิงปาริฉัตร เสนาจันทร์

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๒๔
เด็กหญิงพรพิมล จันทร์ศรี

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๒๕
เด็กหญิงพัชราภรณ์ วงค์อุคะ

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๒๖
เด็กหญิงภัทรลดา สุคำภา

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๒๗
เด็กหญิงมัทนา พางาม

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๒๘
เด็กหญิงศสิกา วงศ์ศรีชา

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๒๙
เด็กหญิงศิรินทิพย์ ศิริสานต์

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๓๐
เด็กชายจักรรินทร์ บุญพารมา

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๓๑
เด็กชายชัชชัย ดอกไม้ขาว

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๓๒
เด็กชายชัยวัฒน์ อุ่นพิมพ์

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๓๓
เด็กชายไชยชนก รูปเหลียม

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๓๔
เด็กชายณัฐนนท์ นารินรักษ์

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๓๕
เด็กชายณัฐพล คำมุงคุณ

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๓๖
เด็กชายตะวัน ลีสงวน

้

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๓๗
เด็กชายธนวิชญ์ เทือกขันตี

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๓๘
เด็กชายภาสวิชญ์ ศรีพรหม

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๓๙
เด็กชายวรพรต เชือวงศ์พรหม

้

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๐ / ๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๖๐/๑๐๔๐
เด็กชายวโรดม ภูมิประเสริฐ

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๔๑
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ศรีโนนม่วง

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๔๒
เด็กหญิงกัลยารัตน์ เมืองโคตร

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๔๓ เด็กหญิงเกียรตินุชนาถ
กายซิม

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๔๔
เด็กหญิงจิรัชยา เชือคำจันทร์

้

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๔๕
เด็กหญิงชณิตา ชลรินทร์

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๔๖
เด็กหญิงธรเทวี อ่อนสี

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๔๗
เด็กหญิงปาริชาติ โสดา

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๔๘
เด็กหญิงรัตนาพร สูญราช

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๔๙
เด็กหญิงวารีรัตน์ อุบลกาญจน์

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๕๐
เด็กหญิงศิรินทิพย เชือคำเพ็ง

้

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๕๑
เด็กหญิงศิริรัตน์ คำภูษา

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๕๒
เด็กหญิงสุภารัตน์ ประทุมลี

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๕๓
เด็กหญิงอรชพร ซุยพิมพ์

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๕๔
เด็กหญิงอิงอร ใสสุวรรณ

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๕๕
เด็กชายภาสกร คุ้มรักษ์

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๕๖
เด็กหญิงธนิษฐา ผ่านชมภู

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๕๗
เด็กชายชัยนันท์ นาโคกุล

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๕๘
เด็กชายอิทธิกร วงศ์กระโซ่

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๕๙
เด็กหญิงเขมิกา ปูคะธรรม

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๖๐
เด็กหญิงเจติกาญจน์ บุญบุรี

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๖๑
เด็กหญิงปรียาภรณ์ วินยุวะพรม

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๖๒
เด็กหญิงหทัยชนก จันทร์หล่น

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๖๓
เด็กหญิงอลิสา วงค์คำแพง

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๖๔
เด็กชายปฏิพัทธ์ บุทธิทักษ์

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๖๕
เด็กชายปติพงษ์ วงศ์ตาธรรม

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๖๖
นายเกริกพล วงค์ศรีชา

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๖๗
นางสาวเกศสุดา กองเกิด

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๖๘
นางสาวสุชานาถ ศรีเนาวรัตน์

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๖๙
เด็กหญิงจาริญา คำศิริ

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๗๐
นางสาวอารยา สำอางค์

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๗๑
นางสาวอรัญญา ปญญาพ่อ

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๗๒
เด็กหญิงพิชญาดา เข่งเงิน

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๗๓
นางสาวปยธิดา วงศ์คะสุ่ม

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๗๔
นางสาวชนัญธิดา ไชยรา

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๑ / ๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๖๐/๑๐๗๕
นางสาวอริสา นนนารี

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๗๖
นายชาญชัย คำมุงคุณ

๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๗๗
นายพิทวัส สีเลา

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๗๘
นางสาวปนัดดา วงค์แสงน้อย

๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๗๙
นางสาววัชราภรณ์ ไตรยราช

๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๘๐
เด็กหญิงภานุรัตน์ เชือตาหมืน

้ ่

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๖๖๐/๑๐๘๑
เด็กหญิงพิมพร ศรีบุญเรือง

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๖๖๐/๑๐๘๒
นางสาวพิมณพัฒน์ ศรีเครือ

๐๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๖๖๐/๑๐๘๓
นางสาวพิมพ์พิลาส เชือตาหมืน

้ ่

๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๖๖๐/๑๐๘๔
นายสิทธิศักดิ

์

วงค์ชาชม
๐๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๖๖๐/๑๐๘๕
นางสาวนัทยา วงศ์คะสุ่ม

๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๖๖๐/๑๐๘๖
เด็กชายณัฐวุฒิ แสนสามารถ

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๘๗
เด็กหญิงชุลึพร หนึงคำมี

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๘๘
เด็กหญิงดิศพร เสนาคำ

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๘๙
เด็กหญิงภัสสร คนมีศิล

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๙๐
เด็กหญิงอิสราภรณ์ ชัยวิริยะเลิศ

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๙๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ อินทร์โสม

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๙๒
เด็กหญิงสิธาริณี วงค์นคร

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๙๓
เด็กชายกิตกำธร ไชยศรี

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๙๔
เด็กหญิงจิรานันทร์ ลีทาหาร

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๙๕
เด็กหญิงชลธิชา ชุมปลา

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๙๖
เด็กชายวันเฉลิม ไชยต้นเทือก

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๙๗
เด็กหญิงจินดา พ่อลิละ

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๙๘
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ โคตรวงษา

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๐๙๙
เด็กหญิงประภัสสร ผลากาญจน์

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๐๐
เด็กหญิงภัทธราวดี จำปาเรือง

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๐๑
เด็กหญิงวีณัฐชา วงละคร

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๐๒
เด็กหญิงอภิญญา เผียงสูงเนิน

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๐๓
เด็กหญิงวราลักษณ์ พ่อชมภู

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๐๔
เด็กชายธเนตร มาตย์เถือน

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๐๕
เด็กชายกิตติพัทธ์ หล้าเพ็ง

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๐๖
เด็กหญิงอริสรา โสภาพรม

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๐๗
เด็กหญิงศิรินันท์ ขวัญหีด

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๐๘
เด็กหญิงปรีชญา พรพา

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๐๙
เด็กหญิงพรทิพย์ จันทร์อังคาร

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๒ / ๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๖๐/๑๑๑๐
เด็กหญิงหทัยชนก อินธิราช

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๑๑

เด็กหญิงพรรพษา เชือคำเพ็ง

้

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๑๒

เด็กหญิงพรทิพย์ บุตรดี
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๑๓

นางสาวรสสุคนธ์ พรมลัง
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๑๔

เด็กหญิงอรพินย์ อินปากดี
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๑๕

เด็กหญิงอรปรียา เชือตาเคน

้

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๑๖

เด็กชายณัฐพล เขตนคร

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๑๗

เด็กชายชิตติชัย ไชยสิม
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๑๘

เด็กชายธีรพงศ์ ไชยสิม
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๑๙

เด็กชายธีระพัฒน์ มีพรหม
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๒๐
เด็กหญิงพรวลัย นครประเทศ

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๒๑

เด็กหญิงพรพิมล อุ่นลุม
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๒๒

เด็กหญิงมณทิตา ธ.นะกุล
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๒๓

เด็กหญิงจิฬาภรณ์ พ่อลีละ
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๒๔
เด็กหญิงบุญญารัตน์ ละมุด

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๒๕

เด็กหญิงวรรณวิภา หล้าเพ็ง
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๒๖

เด็กหญิงศศินันท์ ขันตี
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๒๗

เด็กหญิงสิริวิมล พรหมคนซือ

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๒๘

เด็กชายพีระพัฒน์ อุทธิโย
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๒๙

เด็กชายธีรนันท์ อินกอง
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๓๐
เด็กชายธีรภัทร ไชยต้นเทือก

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๓๑

เด็กชายนนทวัฒน์ วงค์คำจันทร์
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๓๒

เด็กชายณัฐวุฒิ คำซาว

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๓๓

เด็กชายภูมินทร์ พรมลัง
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๓๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ชัยราช
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๓๕

เด็กหญิงนันทิดา สุขเต
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๓๖

เด็กหญิงพัชรวีร์ โสะขาว
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๓๗

เด็กหญิงกนกวรรณ พ่อแง่เขา
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๓๘

เด็กหญิงปาณิศา ไชยต้นเทือก

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๓๙

เด็กหญิงเกตุสินีดา สร้อยสักคำ

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๔๐
เด็กหญิงกุลจิดา มีพรหม

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๔๑

เด็กชายพงศธร จันทร์สองดวง
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๔๒

เด็กหญิงณัฐชนก เรณู
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๔๓

เด็กหญิงสุภาพร ศรีสาวรรณ
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๔๔

เด็กหญิงจุฑามาศ รุณธาตุ
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๓ / ๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๖๐/๑๑๔๕

เด็กหญิงมะริกา บัวละคร
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๔๖

เด็กหญิงชญาภา โกพลรัตน์
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๔๗

เด็กหญิงนุชดา เชือคำเพ็ง

้

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๔๘

เด็กชายธนเสฎฐ์ บัวชุม
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๔๙

นายพีรภัทร อินกอง
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๕๐
นายวุฒิชัย เชือคำเพ็ง

้

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๕๑

นางสาวทิพสุดา พ่อโคตร
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๕๒

นางสาวภาวดี พ่อเสือ
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๕๓

นางสาวจันทร์ฉาย สุขรี
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๕๔

นางสาวธนัชพร สร้อยฟาง
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๕๕

นางสาวพัทธินันท์ ธน.กุล
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๕๖

นางสาวสาวิตรี โสภาพรหม
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๕๗

นางสาวกนกรัตน์ พรามดิง

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๕๘

นายณัฐวุฒิ ธิตะปน
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๕๙

นายศุภกฤษ์ สุขศิริ

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๖๐
นางสาวมนัสชนก อินโสม

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๖๑

นางสาวกัญญารัตน์ สิงห์ธรรม
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๖๒

นางสาวนิชาดา ทิพย์วงค์
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๖๓

นางสาวอวัชดา พ่อจันดา
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๖๔

นางสาวจิราพร คำดี
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๖๕

นายวุฒิพงษ์ วงศ์ศรีชา
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๖๖

นางสาวประภัสสร เสนาคำ
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๖๗

นางสาวพัทธิรา ยตะโคตร

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๖๘

นางสาวดุสิตา บุญแจด
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๖๙

นายจักรเพชร ศรีสงคราม
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๗๐
นางสาวกัลยา สำราญสุข

๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๗๑

นางสาวจันทร์เพ็ญ ชุมปลา
๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๗๒

นางสาวดาวยุณี พ่อสิงห์
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๗๓

นางสาวมนสิการ มินติราช

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๗๔

นายศักดิชัย

์

สมพงษ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๗๕

นางสาวภาวิณี มีพรหม
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๗๖

นายธนพล พ่อลีละ
๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๗๗

นางสาวขวัญจิรา คำคนซือ

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๗๘

นางสาวพัชรี ขำชัยภูมิ
๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๗๙
นางสาวนรินทร์รัตน์ หมันคนเทียง

่ ่

๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๔ / ๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๖๐/๑๑๘๐
นางสาวกมลพร ธน.กลม

๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๘๑

นายภูมิรัตน์ หงษ์สาชุม
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๘๒

นายศราวุธ ธนะปน
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๘๓

นายสรศักดิ

์

เชือพระซอง

้

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๘๔

นางสาวกุลสตรี สุวรรณใจ
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๘๕

นางสาวนัทธิดา คนครอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๘๖

นางสาวแพรพรรณ บุญดก
๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๘๗

นางสาวพรสุพพัต คำมะเทพ
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๘๘

นางสาวอริยา เพิงกุณา
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๘๙

นางสาวณภัทรา บัวชุม
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๙๐
นางสาวฐิติมา โคตรสุวรรณ์

๑๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๙๑

นางสาวปยธิดา แก้วมะ

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๙๒

นางสาวรัตน์มณี พระสังคร
๒๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๙๓

นางสาวอินทิรา วงศ์ศรีชา
๒๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๙๔

นางสาวพรรณวิภา พ่อวงค์
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๙๕

นายอนุรักษ์ ชุมปลา
๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๙๖

เด็กหญิงจิรัฐิติกาล ศรีเครือ
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๙๗

เด็กหญิงจินตพร พิมพ์สอน
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๙๘

เด็กหญิงพลอย ไกรยา
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๖๖๐/๑๑๙๙

เด็กชายโกมล พ่อคำจ่า
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๒๐๐
เด็กชายรัชภูมิ เสนาคำ

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๒๐๑
เด็กชายจีรศักดิ

์

สังชาดี
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๒๐๒
เด็กหญิงวริศรา พวงมาลา

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๒๐๓
เด็กหญิงวนิดา พ่อสิงห์

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๒๐๔
เด็กหญิงชมพูนุช พ่อชมพู

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๒๐๕
เด็กชายกิตติพงษ์ ศรีเพ็ญไชย

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๖๖๐/๑๒๐๖
เด็กหญิงอรทัย แสงวาโอ

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๖๖๐/๑๒๐๗
เด็กหญิงณริญ ประจิมนอก

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๖๖๐/๑๒๐๘
เด็กหญิงนัฐพร ไทรงาม

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๖๖๐/๑๒๐๙
นางสาวทิพดาหวัน วงค์คำจันทร์

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๖๖๐/๑๒๑๐
นางสาวบัณฑิตา ว่องไว

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๖๖๐/๑๒๑๑

นายณัฐพล กลินขจร

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๖๖๐/๑๒๑๒

นางสาวทิพานัน อุดมสันต์
๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๖๖๐/๑๒๑๓

นางสาวเปยทิพย์ ทมถา
๑๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๖๖๐/๑๒๑๔

นางสาวสุยุภา ภูมิประวัติ
๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๕ / ๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๖๐/๑๒๑๕

นางสาวหทัยทิพย์ วงษา
๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๖๖๐/๑๒๑๖

นางสาวฐิติรัตน์ สีสาร
๑๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๖๖๐/๑๒๑๗

นางสาวอัญชลี กำแพงแก้ว
๐๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๖๖๐/๑๒๑๘

นายกัมพล ยาลัย
๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๖๖๐/๑๒๑๙

นางสาวนุชนาถ มหานิล
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๖๖๐/๑๒๒๐
เด็กหญิงพรทิวา ช่างสงวน

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๖๖๐/๑๒๒๑

เด็กหญิงณัฐสุดา อุสาราช
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๖๖๐/๑๒๒๒

เด็กหญิงณัฐวดี จอมทอง
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๖๖๐/๑๒๒๓

นายสุธี รอบรู้
๐๒/๑๒/๒๕๐๖

กศน.อำเภอนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๒๒๔

เด็กชายนนทพัทธ์ จีนกระจัน
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๒๒๕

เด็กชายรัชพล ลิภา
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๒๒๖

เด็กหญิงอินทิรา นาสิงเตา
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๒๒๗

นางวงเดือน อุดมเดชาเวทย์
๓๐/๐๔/๒๔๘๓

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิย์วัดธาตุประสิทธิ

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๒๒๘

นางบัวทอง อุพันศรี
๐๖/๐๓/๒๔๘๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิย์วัดธาตุประสิทธิ

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๒๒๙

นางจำปาลี อังคะมาตย์

๑๕/๑๑/๒๔๘๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิย์วัดธาตุประสิทธิ

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๒๓๐
นางเตือน วะสาร

๐๓/๐๗/๒๔๙๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิย์วัดธาตุประสิทธิ

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๒๓๑

นายบุญล้วน โยธรรม
๑๒/๐๔/๒๔๙๒

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิย์วัดธาตุประสิทธิ

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๒๓๒

นางแก้วตา โยธรรม
๐๓/๐๓/๒๔๙๓

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิย์วัดธาตุประสิทธิ

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๒๓๓

นางแตง นาขะมิน
๑๒/๑๐/๒๔๙๔

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิย์วัดธาตุประสิทธิ

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๒๓๔

นางบุญธาตุ ราชพงษ์
๐๕/๐๘/๒๔๙๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิย์วัดธาตุประสิทธิ

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๒๓๕

นางดีเลิศ วะชุม
๐๗/๑๑/๒๔๙๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิย์วัดธาตุประสิทธิ

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๒๓๖

นางสงัด โคตรมิตร
๑๙/๐๘/๒๔๙๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิย์วัดธาตุประสิทธิ

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๒๓๗

นางวัลลภา แสนสุข
๐๓/๑๑/๒๔๙๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิย์วัดธาตุประสิทธิ

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๒๓๘

นางพวงเพชร อินอุเทน
๑๙/๐๖/๒๔๙๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิย์วัดธาตุประสิทธิ

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๒๓๙

นางที วะเศษสร้อย
๐๑/๑๒/๒๔๘๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิย์วัดธาตุประสิทธิ

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๒๔๐
นางปรีดา นาสิงเตา

๐๒/๐๗/๒๕๐๒

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิย์วัดธาตุประสิทธิ

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๒๔๑

นางลี คำภูเงิน
๐๓/๑๒/๒๕๐๓

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิย์วัดธาตุประสิทธิ

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๒๔๒

นางนวนจันทร์ บัวนา
๓๐/๐๙/๒๕๐๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิย์วัดธาตุประสิทธิ

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๒๔๓

นางอรภา วะชุม
๐๓/๐๒/๒๕๐๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิย์วัดธาตุประสิทธิ

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๒๔๔

นางชลาพร วะเกิดเปม
๐๘/๐๖/๒๕๑๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิย์วัดธาตุประสิทธิ

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๒๔๕

นางนิยม พูลเกษม
๑๗/๐๗/๒๕๑๒

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิย์วัดธาตุประสิทธิ

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๒๔๖

นางประทุมมา วะชุม

๑๗/๑๑/๒๕๑๖
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิย์วัดธาตุประสิทธิ

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๒๔๗

นางสาวประภาพร อินอุเทน

๒๗/๑๒/๒๕๑๗
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิย์วัดธาตุประสิทธิ

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๒๔๘

เด็กชายณัฐพงศ์ หันโพธิ

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๒๔๙

เด็กหญิงช่อแก้ว คำหล้า
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๖ / ๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๖๐/๑๒๕๐
เด็กหญิงกนกพร ทองนนท์

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๒๕๑

เด็กหญิงพรลภัส ชัยปญหา

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๒๕๒

เด็กหญิงวนัสนัน ผิวเหลือง
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๒๕๓

เด็กชายธนากร บินศรี
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๒๕๔

เด็กหญิงวันวิภา แมดมิงเหง้า

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๒๕๕

เด็กหญิงชนิดา โสภี
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๒๕๖

เด็กหญิงจริญญา ชาสงวน
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๒๕๗

เด็กหญิงปนัดดา ลืออำนาจ
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๒๕๘

เด็กหญิงเนตรชนก แมดมิงเหง้า

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๒๕๙

เด็กหญิงชฏาภรณ์ พรมบุตร
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๒๖๐
เด็กหญิงสุจิตตรา ชาสงวน

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๒๖๑

เด็กหญิงเขมิกา ดวงดารา

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๒๖๒

เด็กชายอำมรินทร์ บุพศิริ
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง วัดศรีชมภู  

นพ ๔๖๖๐/๑๒๖๓

เด็กหญิงศรัญญา การิก

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง วัดศรีชมภู  

นพ ๔๖๖๐/๑๒๖๔

เด็กหญิงวิภารัตน์ บุพศิริ
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง วัดศรีชมภู  

นพ ๔๖๖๐/๑๒๖๕

เด็กหญิงกมลรัตน์ บุพศิริ
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง วัดศรีชมภู  

นพ ๔๖๖๐/๑๒๖๖

เด็กหญิงภัทรนิษฐ์ บุพศิริ
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง วัดศรีชมภู  

นพ ๔๖๖๐/๑๒๖๗

เด็กหญิงพิรนันท์ บุพศิริ
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง วัดศรีชมภู  

นพ ๔๖๖๐/๑๒๖๘

เด็กหญิงขวัญจิรา เมฆสว่าง
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง วัดศรีชมภู  

นพ ๔๖๖๐/๑๒๖๙

เด็กหญิงพรพิมล เหลาเคน
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง วัดศรีชมภู  

นพ ๔๖๖๐/๑๒๗๐
เด็กชายจักรี เสนสุข

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๒๗๑

เด็กชายนวพล ปญญาสาร
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๒๗๒

เด็กชายนิธาน โคตรพรม
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๒๗๓

เด็กชายพิเชษฐ์ชัย คะสุดใจ
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๒๗๔

เด็กชายภูวกฤต พชรเศรษฐกร
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๒๗๕

เด็กหญิงณัฐติญา วะลับ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๒๗๖

เด็กหญิงนภิสา อันประสิทธิ

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๒๗๗

เด็กหญิงเนตรปรียา สุวรรณมาโจ
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๒๗๘

เด็กหญิงพัณณิตา จันต๊ะนาเขต
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๒๗๙

เด็กหญิงรัชนีกร เสนสุข

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๒๘๐
เด็กหญิงลลิตา คะสุดใจ

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๒๘๑

เด็กหญิงวริศรา เสนสุข
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๒๘๒

เด็กหญิงศลิษา หลอดเหลา
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๒๘๓

เด็กหญิงสุธาวัลย์ คะสุดใจ
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๒๘๔

เด็กหญิงอริยา แคว้นพรมทอง
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๗ / ๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๖๐/๑๒๘๕

เด็กหญิงสุรีลักษณ์ แพงคำฮัก
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๖๖๐/๑๒๘๖

เด็กหญิงสุธิดา รุณวงค์
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๖๖๐/๑๒๘๗

เด็กหญิงนัชชา ไชยราช
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๒๘๘
เด็กหญิงภัทธิญาภรณ์

วงค์ศรีชา
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๒๘๙

เด็กชายสนัน

่

ธรรมโม
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๒๙๐
เด็กหญิงเปยทิพย์ ธรรมวงค์

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๒๙๑

เด็กหญิงรัชฎา กดนอก

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๒๙๒

เด็กหญิงวรดา แก้วโยธา
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๒๙๓

เด็กหญิงทับทิม กำไรเงิน
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๒๙๔

เด็กหญิงพิจิตรา อุดมเลิศ
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๒๙๕

เด็กหญิงมลฤดี วงษ์แก้ว
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๒๙๖

เด็กหญิงวราวรรณ ลาทา
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๒๙๗

นายอัมรินทร์ ดอนหล้า
๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๒๙๘

นายสมรักษ์ แสนภูวา
๒๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๒๙๙

นายปยะ ธนมูล
๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๐๐
นายสุทธิพงษ์ ธนโพธิ

์

๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๐๑
นายไกรทิพย์ ปวงศรี

๑๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๐๒
นายชัยศิริ แพงคำฮัก

๑๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๐๓
นายเอกชัย ทัศคร

๐๘/๑๐/๒๕๓๓

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๐๔
เด็กชายยุทธนา อินธิราช

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๐๕
เด็กชายสายันต์ น้อยสีมุม

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๐๖
เด็กหญิงมลชนก แสนสุริยวงค์

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๐๗
เด็กหญิงอาธิษา ศรีบุญเรือง

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๐๘
เด็กหญิงพิมพกานต์ วงค์ตาปอง

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๐๙
นางสาวชวัลลักษณ์ นามเพราะ

๒๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๑๐
นายวรวุฒิ กล้ากสิการณ์

๑๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๑๑

นายสมเกียรติ จันทร์หอม
๑๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๑๒

นางสาวภาวิณี จันทร์ไตรรัตน์
๐๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๑๓
นางสาวกรจนาวรรณ แสงจันทร์

๒๐/๐๗/๒๕๓๔

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๑๔

นายภิญโย วงค์สีไส
๒๕/๐๔/๒๕๒๔

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๑๕

นางสาวรัศมี ริสา
๐๗/๑๐/๒๕๒๗

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๑๖

นางสาววาสนา ไกยะฝาย
๒๖/๐๔/๒๕๑๙

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๑๗

นายอภิสิทธิ

์

นามเพราะ
๑๒/๐๒/๒๕๓๓

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๑๘

เด็กชายเอกชัย มีลา
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๑๙

เด็กหญิงสุชาดา นาคคงคำ
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๘ / ๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๖๐/๑๓๒๐
เด็กชายภราดร สายคำเรือง

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๒๑

เด็กชายอิทธิกร ลำเหลือ
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๒๒

เด็กชายทวีทรัพย์ ขันวัง
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๒๓

เด็กหญิงกฤษชนก ไทยพ่วง
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๒๔

เด็กหญิงเกสรา นันชนะ
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๒๕

เด็กหญิงนภากร ดีนัก
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๒๖

เด็กหญิงนิภาพร สมดวน
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๒๗

เด็กหญิงนฤภัทร ปจจัน
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๒๘

เด็กหญิงนภสินธุ์ มหาวงศ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๒๙

เด็กหญิงเปรมกมล ชัยคำมี
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๓๐
เด็กหญิงพรรณฑิกา เมหิ

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๓๑

เด็กหญิงภัทราพร จันทะผล
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๓๒

เด็กหญิงสิทธินี ไชยเลิศ
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๓๓

เด็กหญิงสุกัญญา ปลา
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๓๔

เด็กหญิงอินทิรา อินแสงแวง
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๓๕

เด็กชายทรงภพ ดวงตา
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๓๖

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ หมันนันท์

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๓๗
เด็กหญิงเนตรศิริโฉม ผาท้าย

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๓๘

เด็กหญิงพัชริกา ปากดี
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๓๙

เด็กหญิงพิมพิศา ดาสุข
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๔๐
เด็กหญิงพรนภา บาษี

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๔๑

เด็กหญิงพีรยา ลำเลิศ
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๔๒

เด็กชายปรมินทร์ แสนบุญศิริ
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๔๓

เด็กหญิงอารียา คำศรี

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๔๔

เด็กหญิงชลิตา ลมบัวลอด
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๔๕

เด็กชายดุษดี คุณพันธ์
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๔๖

เด็กชายปยศักดิ

์

สิมลี
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๔๗

นายเกียรติศักดิ

์

พระแสง
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๔๘

นายชนาธิป ปราบวิชัย
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๔๙

นางสาวขนิษฐา ตาหมืน

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๕๐
นางสาวเบญจมาศ วรคันทักษ์

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๕๑

นางสาวประภัสสร เทียงตรง

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๕๒

นางสาวพรพรรณ เทียงตรง

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๕๓

นางสาวเมธิณี ดีสะอาด
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๕๔

นางสาวสรินดา คำศรี
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๙ / ๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๖๐/๑๓๕๕

นางสาวสโรชา พูดดี
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๕๖

นางสาวอัญชิษฐา มูลโสม
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๕๗

นายพลพล เห็มหา
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๕๘

เด็กหญิงกาญจนา นันทะแสง
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๕๙

เด็กหญิงจินดารัตน์ สอนสูญ
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๖๐
เด็กหญิงปยะนุช เสนนันท์

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๖๑

นางสาวพรนภา ทะนีดวง
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๖๒

นางสาวภัทรียา ยาหัส
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๖๓

เด็กหญิงรัฐธิดา ทองมี
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๖๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ชมภูทีป

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๖๕

เด็กหญิงสุภาพร ปุนากรณ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๖๖

นางสาวช่อผกา อุทาสี
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๖๗

นางสาวปยวรรณ นวนแดง

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๖๘

นางสาวมณฑิตา ดีนัก

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๖๙

เด็กหญิงฑัณฑิกา ผงชานัน
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๗๐
นางสาวอัญชลี อินโสม

๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๗๑

นายอภิสิทธิ

์

ผานลาพัง
๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๗๒

นายดวงดี ดีนัก
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๗๓

นายจิรายุทธ สิมดา
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๗๔

นายจีรศักดิ

์

สุนีกร
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๗๕

นางสาวนฤมล หนองแบก
๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๗๖

นางสาวปริยดา ผาแดง

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๗๗

นางสาวอรอุมา อุยสาห์
๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๗๘

นางสาววิไลลักษณ์ หาได้
๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๗๙

นางสาวอักษราภัค วงราชา
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๘๐
นางสาวเอมอร สุขโสม

๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๘๑

นางสาวศศิธร หอมสกุล
๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๘๒

นายธนสร น้อยชาลี
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๘๓

นายชาญชัย ดวงดีแก้ว
๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๘๔

นายนันธวัฒน์ คำสุข
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๘๕

นายศักดิชัย

์

ดวงดีแก้ว
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๘๖

นางสาวอนุศรา นวนแดง

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๘๗

นางสาวสิรีธร มูลชะนาม
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๘๘

นางสาวจิตรา ปากดี
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๘๙

นางสาวจินดา มูลชะนาม
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๔๐ / ๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๖๐/๑๓๙๐
นางสาวกิตติยา แสงดี

๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๙๑

นางสาวสุภาวดี รัตนะ
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๙๒

นางสาวนัตติยา สีหาโคตร

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๙๓

นางสาวอรนิช ผานลาพัง
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๙๔

นางสาวพรนภา ภูวราช
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๙๕

นางสาวสุชาดา สิมลี
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๙๖

นางสาวณัฐธิดา หมันนัน

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๙๗

นางสาวดาวใจ ปองปาน
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๙๘

นางสาวจุฑามาศ โพธิวิเศษ

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๖๖๐/๑๓๙๙

นางสาวสุภาวินี สีสุธรรม

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๐๐
นางสาวกฤษณา ดีพรม

๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๐๑
เด็กหญิงกมลนิตย์ วังสุขี

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๐๒
เด็กหญิงจารวี ชินบูรณ์

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๐๓
เด็กหญิงกมลนิตย์ ชินบูรณ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๐๔
เด็กหญิงธิติยา มณีรัตน์

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๐๕
เด็กหญิงอริศรา โยลัย

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๐๖
เด็กชายภูเบศ โพติยะ

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๐๗
เด็กชายเจนณรงค์ สุขสงวน

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๐๘
เด็กหญิงสะใบแพร โพติยะ

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๐๙
เด็กหญิงสุดารัตน์ บุญสินธ์ชัย

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๑๐
เด็กชายนพพร โพติยะ

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๑๑

เด็กชายมิงขวัญ

่

สีนามไตรหา
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๑๒

เด็กชายสุขสันต์ โพติยะ
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๑๓

เด็กหญิงทัชตะวัน คำใบ
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๑๔

เด็กชายนิราช โยลัย

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๑๕

เด็กหญิงตะวัน กุจนา
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๑๖

เด็กหญิงนริศรา ไทยใหม่
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๑๗

เด็กหญิงณัฐสุดา เทพกรรณ
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๑๘

เด็กหญิงนำฝน โพติยะ
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๑๙
เด็กหญิงสกุลกาญจน์ วงษาบุตร

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๒๐
เด็กหญิงบินหลา สิงหะกุล

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๒๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ เลิงโพชะ
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๒๒

เด็กชายภูริเดช ทองจันทร์
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๒๓

เด็กชายนภัสกร เนืองทอง
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๒๔
เด็กชายกฤษณะพงษ์ โพติยะ

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๔๑ / ๗๐

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๖๐/๑๔๒๕

เด็กหญิงกิตติญา บาลภูงุม
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๒๖

เด็กชายนัฐวุฒิ เรืองกัลป
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๒๗

เด็กชายสุระศักดิ

์

บุพศิริ
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๒๘

เด็กชายเอกราช พลแสน
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๒๙

เด็กหญิงพิยะดา เขียวโป
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๓๐
เด็กชายสุภณ มณีรัตน์

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๓๑

เด็กหญิงศศิธร ชินบูรณ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๓๒

เด็กหญิงอรสา จังสันเทียะ
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๓๓

เด็กชายภูวพัฒน์ แสงวงศ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๓๔

เด็กหญิงปนอนงค์ สอนสำโรง
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๓๕

เด็กหญิงกุลธิดา จันทะเนตร
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๓๖

เด็กชายวรวิชญ์ ดวงดูสัน
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๓๗

เด็กหญิงมะลิวรรณ กลมจี
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๓๘

เด็กหญิงธิดาพร อังคะฮาด
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๓๙

เด็กหญิงสุนิสา จูมพลาศรี
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๔๐
เด็กชายธนวิชญ์ มณีศรี

๑๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๔๑

เด็กชายรัชชานนท์ สุขวิพัฒน์
๑๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๔๒

เด็กชายนนทวัฒน์ วงษ์สอาด
๐๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๔๓

เด็กชายเอกภพ เวียงสันเทียะ
๑๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๔๔

เด็กชายศิวัฒน์ คามประเส
๑๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๔๕

เด็กชายอรรครินทร์ ไกรเทียม
๒๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๔๖

เด็กชายนฤทัตเมธา สมรฤทธิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๔๗

เด็กหญิงพรนภัส ชัยปญหา
๑๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๔๘

เด็กหญิงปณฑารีย์ ขรรค์ศร
๐๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๔๙

เด็กหญิงภัทรวดี เขียวสังข์
๒๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๕๐
เด็กหญิงมัณฑนา สมรฤทธิ

์

๑๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๕๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ วงษาเนาว์
๑๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๕๒

เด็กหญิงอุมากรณ์ จันทร
๑๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๕๓

เด็กหญิงนภัสวรรณ โคตบิน
๓๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๕๔

เด็กชายณัฐพงษ์ บุพศิริ
๑๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๕๕

เด็กชายอัมรินทร์ ใจการุณ
๓๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๕๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สาเคดา
๐๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๕๗

เด็กชายวุฒิชัย ไชยเทพ
๑๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๕๘

เด็กชายพีรพัฒน์ อินทร์เพ็ญ
๑๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๕๙

เด็กหญิงวาสนา ดันมีแก้ว
๒๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๔๒ / ๗๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๖๐/๑๔๖๐
เด็กหญิงสิริโสภา ภูมิดา

๑๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๖๑

เด็กหญิงปยะมาศ ภูโสภา

๑๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๖๒

เด็กหญิงวรนุช ไชยต้นเทือก
๐๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๖๓

เด็กหญิงชลธิชา เจริญขันธ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๖๔

เด็กหญิงระพีพรรณ เงินจันทร์
๐๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๖๕

เด็กหญิงวาริชาติ นนทะ
๑๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๖๖

เด็กหญิงสิรีธร นัดทะยาย
๑๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๖๗

เด็กหญิงไอลดา สิงห์งอย
๑๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๖๘

เด็กชายปยบุตร นันศรีบุตร
๒๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๖๙

เด็กชายณัฐพล ขรรศร
๐๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๗๐
เด็กชายณัฐดนัย จันทะนันท์

๒๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๗๑

เด็กหญิงเกษมณี ศรีษะมุข
๓๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๗๒

เด็กหญิงมุฑิตา สมจิตร์
๐๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๗๓

เด็กหญิงชลธิชา ชัยสุระ
๒๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๗๔

เด็กหญิงสุชาวดี บริเอก
๒๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๗๕

เด็กชายพีรพัฒน์ หาทำ
๓๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๗๖

เด็กชายอนุกูล แก้วปลา
๑๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๗๗

เด็กชายจิรวัฒน์ กองเสลา
๒๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๗๘

เด็กชายวิชยุตม์ เคนแสง
๒๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๗๙

เด็กชายภานุ โพธิสุ

์

๓๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๘๐
เด็กชายพงศกร บุญยะศรี

๑๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๘๑

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

สารสินธ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๘๒

เด็กหญิงพรพิมล สานนท์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๘๓

เด็กชายอชิตพล อุ่นกลม
๑๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๘๔

เด็กชายภาณุชกร ศรศักดา

๑๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๘๕

เด็กหญิงรัฐพรวดี รักษ์ชุมชน
๑๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๘๖

เด็กชายปรัญชัย กองเสลา
๐๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๘๗

เด็กชายธนาธิป เพ็งคำ
๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๘๘

เด็กชายประชา อุ่นกลม
๐๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๘๙

เด็กชายธีรธรรม ไชยริบูรณ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๙๐
เด็กหญิงศศินิภา นาหมีด

๑๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๙๑

เด็กชายปริญญา ดาเยอ
๒๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๙๒

เด็กชายรัฐภูมิ มะละกา

๒๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๙๓

เด็กหญิงนำฤทัย โสภานำ
๒๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๙๔

เด็กหญิงโสภิตนภา จูมทอง
๐๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๔๓ / ๗๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๖๐/๑๔๙๕

เด็กชายธนกร ไกรพินิจ
๒๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๙๖

เด็กชายฐิติกร ศิริวงค์
๐๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๙๗

เด็กชายจีระพัทธ์ โพธินอก

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๙๘

เด็กชายจิรายุ กวนฮางฮอง
๐๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๔๙๙

เด็กหญิงรุจิรดา ปองทอง
๑๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๐๐
เด็กหญิงศลิษา บุญจบ

๒๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๐๑
เด็กหญิงณัฐชยา แสนสิทธิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๐๒
เด็กชายอาณาจักร อาบทอง

๑๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๐๓
เด็กชายอภิชาติ นาคนชม

๒๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๐๔
เด็กหญิงพิมพ์วิภา ชาดีกรณ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๐๕
เด็กหญิงพรชิยา สัตย์ปญญา

๐๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๐๖
เด็กหญิงวริศรา มะแก้ว

๑๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๐๗
เด็กหญิงณัฐวลัญช์ อุดรวงค์

๑๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๐๘
เด็กหญิงพนิตภัทร ไชยสุระ

๐๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๐๙
เด็กหญิงสธนธร ชาทองยศ

๒๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๑๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ กองทรัพย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๑๑

เด็กชายจักรพงษ์ อินทะประเสริฐ
๒๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๑๒

เด็กหญิงหยาดทิพย์ เตะเส็น
๑๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๑๓

เด็กหญิงหยาดฝน เตะเส็น
๑๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๑๔

เด็กหญิงศศิวิมล สุพะสอน
๑๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๑๕

เด็กชายสัญชัย นนสุวรรณ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๑๖

เด็กชายกฤษฎา ไชยกา
๐๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๑๗

เด็กหญิงพสชนัน ต้นกันยา
๒๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๑๘

เด็กชายศิรวัฒน์ อินทะศรี
๒๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๑๙

เด็กหญิงกุลปรียา สุธรรม
๒๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๒๐
เด็กหญิงธีร์วรา บุพศิริ

๒๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๒๑

เด็กหญิงวริยา มณีพงศกร
๐๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๒๒

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

โคตะบิน
๐๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๒๓

เด็กหญิงแก้วกมล วงษา
๒๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๒๔

เด็กชายคงศักดิ

์

ศิละมาตย์
๐๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๒๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ขันซ้าย
๑๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๒๖

เด็กหญิงศิริรัตน์ งามนาศรี
๑๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๒๗

เด็กหญิงกรกนก อินทะศรี
๐๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๒๘

เด็กชายวราวุธ สาซุเซา
๑๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๒๙

เด็กหญิงจารวี อินทริง
๐๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๔๔ / ๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๖๐/๑๕๓๐
เด็กหญิงศุภิสรา คำเปลียน

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๓๑

เด็กหญิงวิภา ไชยฮด
๑๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๓๒

เด็กหญิงกรรณิกา อนุญาหงษ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๓๓

เด็กชายพัชรพล พรมสุวรรณ์
๒๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๓๔

เด็กชายกรวิชญ์ โคตรคำ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๓๕

เด็กชายศิรวัฒน์ คำเกษ
๓๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๓๖

เด็กหญิงกรกนก ติยะบุตร
๐๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๓๗

เด็กชายกฤษฎา ติยะบุตร
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๓๘

เด็กชายเจษฎากร ดาดง
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๓๙

เด็กชายบุญฤทธิ

์

ก้อนกัน

้

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๔๐
เด็กชายพงศกร ต้นถาแก้ว

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๔๑

เด็กชายพงศกร สุภาพันธ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๔๒

เด็กชายรัตนชัย นาชิน

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๔๓

เด็กชายธนกร โคตตะ
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๔๔

เด็กหญิงนภัสรพี สีคราม
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๔๕

เด็กหญิงแพรไหม แก้วบุรมย์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๔๖

เด็กหญิงสาวิตรี พิมพ์ตะคลอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๔๗

เด็กหญิงอรปรียา โคตตะ
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๔๘

เด็กหญิงภัทราภรณ์ จาหรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๔๙

เด็กชายธีรภัทร อินทริง
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๕๐
เด็กชายพัลลภ อินทศรี

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๕๑

เด็กหญิงทิพย์สุดา คะดุน
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๕๒

เด็กหญิงภิราพร อุผา
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๕๓

เด็กหญิงพิมพ์วิภา เพ็งคำ
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๕๔

เด็กหญิงพิญาดา ฝากงคำ
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๕๕

เด็กหญิงอรจิรา อุผา

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๕๖

เด็กชายอนุศิษฏ์ เอืองไข

้

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๕๗

เด็กชายผดุงเดช คะดุน
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๕๘

เด็กหญิงศศิธร คะดุน
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๕๙

เด็กชายธชานันท์ ภูมิวัฒน์
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๖๐
เด็กชายเอเปค จำปาซ้อน

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๖๑

เด็กชายพันธ์ธวัตร คะดุน
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๖๒

เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ สุทา
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๖๓

เด็กชายธานุพล จันศรี
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๖๔
เด็กชายศักดินรินทร์

์

ตัญญาภักดิ

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๔๕ / ๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๖๐/๑๕๖๕

เด็กชายสายธาร บุญใบ
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๖๖

เด็กชายปธานิน สิงห์งอย
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๖๗

เด็กชายณัฐวุฒิ สุทา
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๖๘

เด็กชายวุฒิพงศ์ อุผา
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๖๙

เด็กชายอำพร ทะวะรุ่งเรือง

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๗๐
เด็กหญิงนีราชา มะละกา

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๗๑

เด็กหญิงสิรีธร คะดุน
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๗๒

เด็กหญิงศศิธร คะดุน
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๗๓

เด็กหญิงอภิชญา นิลเอือง

้

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๗๔

เด็กหญิงนิรัชพร จำปาซ้อน
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๗๕

เด็กหญิงอธิติยา สิงห์งอย

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๗๖

เด็กชายนรินทร์ อินทริง
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๗๗

เด็กชายอรรถสิทธิ

์

วะเศษสร้อย
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๗๘

เด็กชายอนุชิต พลสักขวา

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๗๙

เด็กชายอนุชา พลสักขวา

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๘๐
เด็กหญิงพรรณิภา พันธุ์กาง

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๘๑

เด็กหญิงปณฑิตา สุทา
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๘๒

เด็กหญิงพันธิตา วงศุพัฒ
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๘๓

เด็กหญิงวนิดา คะดุน
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๘๔
เด็กหญิงประภาวรรณ

คะดุน
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๘๕

เด็กหญิงศศิประภา ปากดี
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๘๖

เด็กชายภควัต ฝากงคำ
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๘๗

เด็กชายอภิเชษฐ อุผา
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๘๘

เด็กชายฝาย อินทริง
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๘๙

เด็กหญิงวิลาวัณย์ อุผา
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๙๐
เด็กหญิงอรัญญา กิติศรีวรพันธ์

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๙๑

เด็กหญิงอภิชญา เอืองไข

้

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๙๒

เด็กชายชลชาติ โทสวนจิตร
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๙๓

เด็กหญิงสกาวเดือน จ่าเหม
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๙๔

เด็กหญิงรัตนมณี สิทธิยา
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๙๕

เด็กหญิงศิวพร ศิวเตชะ
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๙๖

เด็กชายนพพร รัตนะ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๙๗

เด็กชายพงศกร มหาวงศ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๙๘

เด็กชายวายุ มัยวงศ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๕๙๙

เด็กหญิงทักษอร สุธรรม
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๔๖ / ๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๖๐/๑๖๐๐
เด็กหญิงปพัฒรชา คำหาร

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๖๐๑
เด็กหญิงปาริชาติ โยลัย

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๖๐๒
เด็กหญิงพิมพกานต์ ฟองสีถุง

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๖๐๓
เด็กหญิงวรนุช ประกิง

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๖๐๔
เด็กหญิงอรทัย ทากิระ

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๖๐๕
เด็กชายธนากร สีหะมุงคุล

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๖๐๖
เด็กชายสรัลชนา ศิริวงศ์

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๖๐๗
เด็กหญิงกรรณิการ์ ธาตุแสง

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๖๐๘
เด็กหญิงขวัญใจ มัยดีนาจ

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๖๐๙
เด็กหญิงชยุดา เนินใหม่

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๖๑๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ มหาวงค์

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๖๑๑

เด็กหญิงนภาพร อุ่นเทียมโสม
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๖๑๒

เด็กหญิงสิราวรรณ อินทริง
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๖๑๓

เด็กหญิงชนิดา มหาวงศ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๖๑๔

นางสาวกรกมล นาโควงศ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๖๑๕

นางสาวรัตน์ติกา สุธรรม
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๖๑๖

เด็กหญิงกรนันท์ รัตนะ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๖๖๐/๑๖๑๗

เด็กหญิงธีราพร สอนกลาง
๑๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๖๖๐/๑๖๑๘

เด็กชายธนกร รัตนะ
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๖๑๙

เด็กชายมนัสนันท์ อภัยโส
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๖๒๐
เด็กชายวีรภัทร สุวรรณกำจร

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๖๒๑
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สุกรรณ์

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๖๒๒

เด็กหญิงชลลดา คัดทนะเงิน
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๖๒๓

เด็กหญิงนิรวรรณ รังศรี
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๖๒๔

เด็กหญิงสริญญา ท้าวอินทร์
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๖๒๕

เด็กชายธนภัทร์ วัฒโณ
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๖๒๖

นายธนิตย์ นามมนตรี
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๖๒๗

เด็กชายนัทพล คุ้มรักษ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๖๒๘

เด็กชายวัฒนา คัณทักษ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๖๒๙

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

เจียวก๊ก

๊

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๖๓๐
เด็กชายสุชาติ วงศรีชู

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๖๓๑

เด็กหญิงลภัสรดา งามสิทธิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๖๓๒

นายธเนศ ขันติ
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๖๓๓

นายธีรภัทร สมรฤทธิ

์

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๖๓๔

นายนันทวุฒิ นิที

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๔๗ / ๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๖๐/๑๖๓๕

นายนิติศักดิ

์

ศิริวงค์

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๖๓๖

นายมนัสวิน ศิริวงค์
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๖๓๗

นายสุรกิจ จันทร
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๖๓๘

นายวรากร สมรฤทธิ

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๖๓๙

นายวรรธนะ ปองทอง
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๖๔๐
นายวัชรินทร์ แสงทอง

๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๖๔๑

นายวุฒิชัย อิมเอิบ

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๖๔๒

นายอดิศร วงค์พุทธา

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๖๔๓

นางสาวขณิวรรณ์ ปองทอง
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๖๔๔

นางสาวจีรนุช สุขเนียม
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๖๔๕

นางสาวชนกสุดา กลินจันทร์

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๖๔๖

นางสาวธัญจิรา ปองทอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๖๔๗

นางสาวเนตรนภา รัตนะ
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๖๔๘

นางสาวพิมพกา ติภู
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๖๔๙

นางสาวลักษณา บุณรังศรี
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๖๕๐
นางสาววิลัยลักษณ์ นิที

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๖๕๑

นางสาวศิวาพร คัณทักษ์
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๖๕๒

นางสาวศิริรัตน์ ขัติวงค์
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๖๕๓

นางสาวโสภิดา พ่อสาร
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๖๕๔
นางสาวธัญญาลักษณ์

คำสอน
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๖๕๕

นายชัยธวัช แก้วหล่อ
๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๖๕๖

นายพัฒน์พงศ์ จันทร
๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๖๕๗

นายสุขสันต์ วงค์พุทธา
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๖๕๘

นายชัยธวัช ปองทอง
๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๖๕๙

นายธนกร นำเงิน
๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๖๖๐
นายธีรยุทธ ขวดแก้ว

๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๖๖๑

นายพันธมิตร สุมนทา

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๖๖๒

นางสาวเกศมณี สมรฤทธิ

์

๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๖๖๓

นางสาวนัฎฐมนี มนตรีวัน
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๖๖๔

นางสาวปรัณดา ปองทอง
๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๖๖๕

นางสาวศศิวิมล สมรฤทธิ

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๖๖๖

นางสาวสุพัตรา ปองทอง
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๖๖๗

นายธนวัฒน์ คัณทักษ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๖๖๘

นายนันทวัฒน์ หอกคำ
๓๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๖๖๙

นายวีระพล วาระ
๒๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๔๘ / ๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๖๐/๑๖๗๐
นายศักดินรินทร์

์

ภักดีสอน
๐๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๖๗๑

นายสิทธิกร งอยกุดจิก
๐๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๖๗๒

นางสาววิลัยลักษณ์ รังศรี
๑๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๖๐/๑๖๗๓

เด็กหญิงปุณยาพร จันปญญา
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๖๖๐/๑๖๗๔

เด็กชายคณิน หอมสมบัติ
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๖๖๐/๑๖๗๕

เด็กชายทรงพล ผาอิดดี
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๖๖๐/๑๖๗๖

เด็กชายวีรภัทร จันทร
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๖๖๐/๑๖๗๗

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ภูผ่านแก้ว

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๖๖๐/๑๖๗๘

เด็กหญิงศศิตา วรรณสนิท
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๖๖๐/๑๖๗๙

เด็กชายอัคนิเดช มีพรหม
๒๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)

วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๖๘๐
เด็กชายภัทรพล ยะสุรีย์

๑๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๖๘๑

เด็กชายเบญจพล หลวงโป
๑๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)

วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๖๘๒

เด็กหญิงธันยพร แนวจำปา
๑๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)

วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๖๘๓

เด็กหญิงขวัญหล้า ขรรค์ศร
๑๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)

วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๖๘๔

เด็กหญิงรัญชิดา แสงธิมา
๒๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)

วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๖๘๕

เด็กหญิงภัทรสุดา ชัยบิล
๑๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)

วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๖๘๖

เด็กหญิงฐานิดา ชัยบิล
๓๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)

วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๖๘๗

เด็กหญิงสุชานุช ติยะบุตร
๐๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)

วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๖๘๘

เด็กหญิงหิรัณยา หล้าวิไล
๐๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)

วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๖๘๙

เด็กหญิงปรารถนา โพธิสุ

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๖๙๐
เด็กหญิงปยนุช ชัยบิล

๐๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๖๙๑

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ผิวคำ
๑๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)

วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๖๙๒

เด็กหญิงปวีณา เหล่าบัวบาน
๒๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)

วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๖๙๓

เด็กชายเบญจพล มีสุข

๒๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)

วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๖๙๔

เด็กชายจิรายุทธ เกษมสิน

๓๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)

วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๖๙๕

เด็กหญิงสุธิดา โพธิสุ

์

๐๔/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๖๙๖

เด็กหญิงชนกานต์ ปานไธสงค์
๐๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)

วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๖๙๗

เด็กหญิงศรัณยา ชาบรรทม
๐๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)

วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๖๙๘

เด็กชายภานุพงษ์ เพชรดีคาย
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๖๖๐/๑๖๙๙

เด็กชายจักรกฤษณ์ เชือตาพระ

้

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๖๖๐/๑๗๐๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ทาดาสิงห์

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๖๖๐/๑๗๐๑
เด็กชายธีรภัทร แดงท่าขาม

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๖๖๐/๑๗๐๒
เด็กชายพุทธพงษ์ ธะนะฤทธิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๖๖๐/๑๗๐๓
เด็กชายสุรวุธ พ่อจันดา

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๖๖๐/๑๗๐๔
เด็กหญิงกุลณัฐ แก้วจันดา

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๔๙ / ๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๖๐/๑๗๐๕
เด็กหญิงพรรณนิภา นนทะศรี

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๖๖๐/๑๗๐๖
เด็กหญิงมาริสา สินพรหม

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๖๖๐/๑๗๐๗
เด็กหญิงสิริรัชดา สุขเต

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๖๖๐/๑๗๐๘
เด็กชายภัทรพงษ์ เพชรดีคาย

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๖๖๐/๑๗๐๙
เด็กหญิงคุณัญญา มาตรเถือน

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๖๖๐/๑๗๑๐
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ไกยะฝาย

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๖๖๐/๑๗๑๑

เด็กหญิงบุญฑริกา วงค์แสนไชย
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๖๖๐/๑๗๑๒

เด็กหญิงประภัสรา หล้ามุงคุณ
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๖๖๐/๑๗๑๓

เด็กหญิงภาณุมาศ มิลินจินดา
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๖๖๐/๑๗๑๔
เด็กหญิงรัตนาวรรณ มหานิล

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๖๖๐/๑๗๑๕

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

เชือกุณะ

้

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๖๖๐/๑๗๑๖

นายไกรสร เชือดวงผูย

้

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๖๖๐/๑๗๑๗

นายวรวุฒิ วงค์คำแพง
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๖๖๐/๑๗๑๘

นายอนันตศักดิ

์

ทำดำ
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๖๖๐/๑๗๑๙

เด็กหญิงจุฬารัตน์ จันทะคูณ
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๖๖๐/๑๗๒๐
นางสาวนำฝน เชือวังคำ

้

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๖๖๐/๑๗๒๑

เด็กหญิงปวริศา หลานเศรษฐา
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๖๖๐/๑๗๒๒

นางสาวเปรมวดี แก่นงาม
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๖๖๐/๑๗๒๓

เด็กหญิงรัตนา ลีพล

้

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๖๖๐/๑๗๒๔

เด็กหญิงสุปราณี คำด่อน
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๖๖๐/๑๗๒๕

เด็กหญิงอรอุมา ธรรมพร
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๖๖๐/๑๗๒๖

นายอิสรานุวัตร ลีพล

้

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๖๖๐/๑๗๒๗

นางสาวณัฐกาญจน์ หนึงคำมี

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๖๖๐/๑๗๒๘

นางสาวบุษกร เพชรดีคาย

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๖๖๐/๑๗๒๙

นางสาวปรารถนา ลีพล

้

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๖๖๐/๑๗๓๐
นางสาวพิมลพัชร เพชรสัมฤทธิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๖๖๐/๑๗๓๑

นางสาวสุนีย์ เชือดวงผูย

้

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๖๖๐/๑๗๓๒

เด็กหญิงขวัญฤดี วงค์หนายโกฎิ
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๖๖๐/๑๗๓๓

นายสันติสุข แสนสามารถ
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๖๖๐/๑๗๓๔

นางสาวจิราวรรณ เพชรดีคาย
๒๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๖๖๐/๑๗๓๕

นายภูมินทร์ แก้วมะ
๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๖๖๐/๑๗๓๖

นายวิวัฒน์ วงแหวน
๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๖๖๐/๑๗๓๗

เด็กชายนัฐชา พ่อตาแสง
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๖๖๐/๑๗๓๘

เด็กหญิงกิตติยา ชุมปลา

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๖๖๐/๑๗๓๙

เด็กหญิงชนัดฎา สืบเสาะจบ
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๕๐ / ๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๖๐/๑๗๔๐
เด็กหญิงปรารถนา โทแช่ม

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๖๖๐/๑๗๔๑

เด็กหญิงภานุมาศ บุญรอด
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๖๖๐/๑๗๔๒

เด็กหญิงลลิตา สมานมิตร
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๖๖๐/๑๗๔๓

เด็กชายโชค สุขสบาย
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๖๖๐/๑๗๔๔

นายตะวัน อัคฮาด
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๖๖๐/๑๗๔๕

นางสาวกนกภรณ์ เทพนานนท์
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๖๖๐/๑๗๔๖

เด็กหญิงชลธิชา สุดหล้า
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๖๖๐/๑๗๔๗

นางสาววารุณี ไพรสาละ
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๖๖๐/๑๗๔๘

นางสาวปนัดดา พ่อนามแดง
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๖๖๐/๑๗๔๙

นายธีระยุทธ พรมสา
๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๖๖๐/๑๗๕๐
นายทักษิณ วิโสพรม

๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๖๖๐/๑๗๕๑

นายวีระเทพ แฮดเนาไพ
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๖๖๐/๑๗๕๒

นายภาณุพงษ์ บุญรอด
๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๖๖๐/๑๗๕๓

นางสาววรรณพร ทิพย์กระโทก
๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๖๖๐/๑๗๕๔

นางสาวนัฐธิรา มีภาทัศ
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๖๖๐/๑๗๕๕

นางสาวอริสรา ธ.น.นา
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๖๖๐/๑๗๕๖

นางสาวอรปรียา พิมพา
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๖๖๐/๑๗๕๗

นายชูวิทย์ ชาวอังวะ
๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๖๖๐/๑๗๕๘

เด็กหญิงฐิติชญา คูสกุล
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๖๖๐/๑๗๕๙

เด็กหญิงแพรไหม ปกโคทะกัง
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๖๖๐/๑๗๖๐
เด็กหญิงศศิกานต์ ญาณปญญา

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๖๖๐/๑๗๖๑

เด็กหญิงกรานสินีย์ ือินทร์สำโรง
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๖๖๐/๑๗๖๒

เด็กชายวีรภัทร จันทะแสง
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๖๖๐/๑๗๖๓

เด็กหญิงเมขลา ม่วงคำหมืน

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๖๖๐/๑๗๖๔

เด็กหญิงสุภาวดี บุรีขันธ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๖๖๐/๑๗๖๕

เด็กชายธนวัตน์ ครีจักร
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๖๖๐/๑๗๖๖

เด็กหญิงภัทราวดี อินแสงแวง

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๖๖๐/๑๗๖๗

เด็กหญิงวัชรินทร์ ใจตรง
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๖๖๐/๑๗๖๘

เด็กหญิงสุชานนท์ เอกพันธ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๖๖๐/๑๗๖๙

เด็กชายธนทัต คำแก้ว
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๖๖๐/๑๗๗๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ต้อนโสกรี

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๖๖๐/๑๗๗๑

เด็กหญิงฐิติรัตน์ หงษามนุษย์
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๖๖๐/๑๗๗๒

เด็กหญิงณัฐธยาน์ พิมพ์โด่ง
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๖๖๐/๑๗๗๓

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส มังมี

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๖๖๐/๑๗๗๔

เด็กหญิงรัตนา คำอยู่
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๕๑ / ๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๖๐/๑๗๗๕

เด็กหญิงอรนลิน กอสมบัติ

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๖๖๐/๑๗๗๖

เด็กชายธีรศักดิ

์

พลศรีดา

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๖๖๐/๑๗๗๗

เด็กหญิงกุลนิษฐ์ ทิพย์ทอง
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๖๖๐/๑๗๗๘

เด็กหญิงณัฏฐณิชา แก้วกุย
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๖๖๐/๑๗๗๙

เด็กหญิงณัฐธิดา โนนิน
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๖๖๐/๑๗๘๐
เด็กหญิงสุกัญญา อุนาพรม

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๖๖๐/๑๗๘๑

เด็กหญิงสุภัสสรา สมตัว
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๖๖๐/๑๗๘๒

เด็กหญิงปยธิดา ขันทีท้าว
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๖๖๐/๑๗๘๓

เด็กชายจิรพงศ์ นรสิงห์
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๖๖๐/๑๗๘๔

เด็กชายฐิติกร อำมะรี
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๖๖๐/๑๗๘๕

เด็กหญิงปารวี คูณมี
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๖๖๐/๑๗๘๖

เด็กชายนิติภูมิ ทุมเสน
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๖๖๐/๑๗๘๗

เด็กหญิงนุธิดา มีเทียง

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๖๖๐/๑๗๘๘

เด็กหญิงวิวิศนี พาดี
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๖๖๐/๑๗๘๙
เด็กหญิงสุวรรณหงค์ สาทอน

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๖๖๐/๑๗๙๐
เด็กหญิงชาลิสา ลีโคตร

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๖๖๐/๑๗๙๑

เด็กหญิงปภาวดี ไทยฤทธิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๖๖๐/๑๗๙๒

เด็กหญิงปายฝน ยิงคำแหง

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๖๖๐/๑๗๙๓

เด็กหญิงนัฐทริกา กระตุดเงิน
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๖๖๐/๑๗๙๔

เด็กหญิงพรไพลิน คำฟู
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๖๖๐/๑๗๙๕

เด็กหญิงนวพร ผู้แสนสะอาด
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๖๖๐/๑๗๙๖

เด็กหญิงจิดาภา มาค่าย
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๖๖๐/๑๗๙๗

เด็กหญิงจิดาภา บุญวงศ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๖๖๐/๑๗๙๘

เด็กหญิงจันทกานต์ โมคลา
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๖๖๐/๑๗๙๙
เด็กหญิงเนตรนรินทร์

คงทะนง
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๖๖๐/๑๘๐๐
เด็กหญิงธัญลักษณ์ ลาวงษ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๖๖๐/๑๘๐๑
เด็กหญิงนุชจิรา โยลัย

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๖๖๐/๑๘๐๒
เด็กชายธรภัทร สีอาจ

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๖๖๐/๑๘๐๓
เด็กหญิงปนัดดา ติยะบุตร

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๖๖๐/๑๘๐๔
เด็กชายธนกร สุทธิมัน

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๖๖๐/๑๘๐๕
เด็กชายวีรพงษ์ วิศรียา

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๖๖๐/๑๘๐๖
เด็กหญิงฐิชา เทพวงศา

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๖๖๐/๑๘๐๗
เด็กหญิงธิดาทิพย์ สมศรี

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๖๖๐/๑๘๐๘
เด็กหญิงนฤมล เนืองไชยศ

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๖๖๐/๑๘๐๙
เด็กหญิงนฤมล แววกระโทก

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๕๒ / ๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๖๐/๑๘๑๐
เด็กหญิงปาริชาต กาญจนารัตน์

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๖๖๐/๑๘๑๑

เด็กหญิงจุฑามาศ อ้นมา
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๖๖๐/๑๘๑๒

เด็กหญิงนฤมล เหมาะจูม
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๖๖๐/๑๘๑๓

เด็กหญิงปยธิดา รืนเทียน

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๖๖๐/๑๘๑๔

เด็กหญิงสุมิตรตา หิรัญวงษ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๖๖๐/๑๘๑๕

เด็กหญิงวิไลวรรณ ใจใส
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๘๑๖

เด็กชายพิชฌาุตม์ เรืองรอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๘๑๗

เด็กหญิงชนากานต์ ทรัพย์ยิงทวี

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๘๑๘

เด็กหญิงพิมพ์สุดา เทนไธสง
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๘๑๙

เด็กหญิงศุภานันท์ สุคันธ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๘๒๐
เด็กหญิงอรลดา กุลบุตร

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๘๒๑

เด็กหญิงชลิญญา อินทร์เกษา
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๘๒๒

เด็กหญิงเจตศิริ โคตรจำปา
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๘๒๓

เด็กหญิงทิพยสุดา มุ่งชัย
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๘๒๔

เด็กหญิงลัดดาทิพย์ พลคำมาก
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๘๒๕

เด็กหญิงวิยะดา ประโชติ
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๘๒๖

เด็กหญิงจิดาภา ไทยกุล
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๘๒๗

เด็กหญิงพนิดา บัวใหญ่
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๘๒๘

เด็กหญิงพรนภา ราตรี
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๘๒๙

เด็กหญิงกีรติกา อัมมะวัน
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๘๓๐
เด็กหญิงบุษยมาส บุตรสา

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๘๓๑

เด็กหญิงมาริษา พิมพงษ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๘๓๒

เด็กชายณัฐพล บุญแหยม
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๘๓๓

นางสาวกฤตยานี ทันโส
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๘๓๔

นางสาวธิดารัตน์ คำด่อน
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๘๓๕

นางสาววัลลยา รับจันทร์
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๘๓๖

นายรวิชญ์ อังครุฑ
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๘๓๗

นางสาวเนตรนภา เพ็งจันทร์
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๘๓๘

นางสาวศศิพร หลิวทอง
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๘๓๙

นางสาวกฤติมา ทันหอ
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๘๔๐
นางสาวณิชกานต์ มูลตัง

้

๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๘๔๑

นางสาวชญานิษฐ์ จันทร์สี
๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๘๔๒

นายธนวัฒน์ หิตปา
๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๘๔๓

นางสาวรุ่งทิวา ทุ่งนาทัด
๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๘๔๔

นางสาววรรณพร ว่องไว
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๕๓ / ๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๖๐/๑๘๔๕

นายวิธวินท์ บุตรสา
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๘๔๖

นางสาวศศิธร สุพรหม
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๘๔๗

นางสาวมัชฌิมา แคนดา
๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๘๔๘

นางสาวรัตติสัย อินทร์วงค์
๐๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๘๔๙

นางสาวศรัญญา หลีแก้วเครือ
๒๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๘๕๐
นางสาวเอมมิกา คะตา

๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๘๕๑

นางสาวทิพรัตน์ พรหมดี
๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๘๕๒

นางสาวพิมพ์ชนก หงษ์อุปรี
๑๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๘๕๓

นางสาวชรินรัตน์ คำด่อน

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๘๕๔

นางสาวปริญญา นวนตา

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๘๕๕

นางสาวปนฤทัย คำบุญ
๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๘๕๖

นางสาวแพร เข็มปญญา
๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๘๕๗

นางสาวโสรญา โคตรโยธี
๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๘๕๘

นางสาวอัจฉราวดี สายืน
๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๘๕๙

นางสาวธัญนาฏ นามิง

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๘๖๐
นางสาวประภาวรรณ คำโสม

๑๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๘๖๑

นางสาวอรทัย คำสอน
๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๑๘๖๒

นางสาวนราทิพย์ พันธ์ไชย
๐๒/๐๔/๒๕๒๔

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๘๖๓

เด็กชายนนธวัช รอดรักษา
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๘๖๔

เด็กชายพัฒนพงษ์ พงษ์พัฒน์
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๘๖๕

เด็กหญิงนันธิดา แสนสอน
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๘๖๖

เด็กหญิงวิลาสินี นาคขี
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๘๖๗

เด็กหญิงอภิษฎา ซองทอง
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๘๖๘

เด็กชายบรรณสรณ์ แสงเพ็ชร
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๘๖๙

เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีทอง
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๘๗๐
เด็กชายภานุวัฒน์ ศรีวรสาร

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๘๗๑

เด็กชายเรืองศักดิ

์

โคตรคำ
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๘๗๒

เด็กหญิงปยวดี คำสวัสดิ

์

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๘๗๓

เด็กหญิงพัชริดา วงศ์วัน
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๘๗๔

เด็กหญิงพิมพ์นภา พรหมวงษา
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๘๗๕

เด็กหญิงเพ็ญฤดี ตักโพธิ

์

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๘๗๖

เด็กหญิงวิลาสินี ศรีผุย
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๘๗๗

เด็กหญิงสุดธิดา ไชยริบูรณ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๘๗๘

นายธนากร ศรีทอง
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๘๗๙

นายพงศ์ปณต พลเขต
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๕๔ / ๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๖๐/๑๘๘๐
นายวีระพล พรมแสง

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๘๘๑

เด็กหญิงชนิดา โคตพงษ์
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๘๘๒

นางสาวณัฐธิดา วังมลหม่อม
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๘๘๓

นางสาวทิพวรรณ พรมรักษา
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๘๘๔

นางสาวนุชจิรา ไชยราช
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๘๘๕

นางสาววารี ผาอินดี

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๘๘๖

นางสาววิภาดา พรมวงษา
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๘๘๗

นางสาวสายใจ พรมราช
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๘๘๘

นางสาวสุวนันท์ สีหาทอง
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๘๘๙

นางสาวอนุสา บุญเทียม
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๘๙๐
นางสาววรรณนิสา เสนาสี

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๘๙๑

นางสาววิลาวัณย์ พรหมแสง
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๘๙๒

นางสาววิไลวรรณ พรหมแสง
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๘๙๓

นายภราดร พรมกรณ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๘๙๔

นายมงคล แสงแก้ว
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๘๙๕

นางสาวนลินี บุญญศรี
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๘๙๖

นายธนภัทร ริมสกุล
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๘๙๗

นายพิพรรช เดชทะศร
๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๘๙๘

นางสาวณัฐกานต์ วันดี
๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๘๙๙

นางสาวแก้วตา เสาร์รัตนะ
๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๐๐
นายบุญญฤทธิ

์

ยศไชยวิบูลย์
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๐๑
นางสาวพัชรี ศรีวรสาร

๒๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๐๒
นางสาวศิริรัตน์ นันทะจักร

๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๐๓
นางสาวอมรรัตน์ สมวงค์

๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๐๔
นางสาวกัญญารัตน์ โคตรคำ

๒๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๐๕
นางสาวพรทิพย์ ชุนวิมลศิริ

๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๐๖
นายเพชรพนม พรมอินทร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๐๗
นายเอกชัย วงษ์ราช

๒๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๐๘
นางสาวภัคจิรา โพชะโน

๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๐๙
นางสาวพรนภา ดินาวงค์

๑๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๑๐
นางจุฑามาศ มณีพรรณ

๐๑/๑๒/๒๕๒๒

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๑๑

นางสาวปรารถนา มหามาตย์
๑๑/๐๖/๒๕๒๒

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๑๒

นางปุรณมี กิติศรีวรพันธุ์
๑๐/๐๙/๒๕๒๔

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๑๓

นางสาววิจิตรา ถาวรพงษ์
๑๔/๐๙/๒๕๓๕

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๑๔

นายศุภกร ตุ้มเพ็ชร
๐๗/๐๕/๒๕๓๕

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๕๕ / ๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๖๐/๑๙๑๕

นางอัจฉรียา บุโพธิ

์

๐๖/๐๒/๒๕๐๔
โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๑๖

นางสาวอุมาพร กสิเจริญ
๐๑/๐๘/๒๕๓๒

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๑๗

เด็กหญิงอริสา สุวรรณมาโจ
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๑๘

เด็กหญิงราตรี ปูห้วยพระ
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๑๙

เด็กหญิงอริสรา หลวงแก้ว
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๒๐
เด็กหญิงประพัสรา สาเส็ง

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๒๑

เด็กชายภัทรพล ด่านหา
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๒๒

เด็กชายนราธิป ปูห้วยพระ
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๒๓

เด็กหญิงรจนา แก้วห้วยพระ
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๒๔

เด็กหญิงเพชรลดา ชมภูพระ
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๒๕

เด็กหญิงนริศรา ด่านหา
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๒๖

เด็กหญิงสุภาวดี อินเทพ
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๒๗

เด็กหญิงสุภาพร เงินห้วยพระ
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๒๘

เด็กหญิงสุปรียา สุริยทุ่ง
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๒๙

เด็กหญิงสมใจ บุญเทียม
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๓๐
เด็กชายไพศาล บุญเทียม

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๓๑

นางมะยุรี เจริญราษฎร์
๐๕/๐๔/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๓๒

นางไพ โพธิบุตร
๓๑/๑๒/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๓๓

เด็กหญิงอัญกร นวลขาว
๑๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๖๖๐/๑๙๓๔

เด็กชายฐิตากร คำลือ
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๓๕

เด็กชายชลธี แผนบุตร
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๓๖

เด็กชายชัชวาลย์ คำลือ
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๓๗

เด็กชายวายุ เหล่าปา
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๓๘

นายนิรวิทธ์ สีผาบ
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๓๙

นายมินธาดา ไชยสุระ
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๔๐
นางสาววันวิษา ไชยกา

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๔๑

นางสาววิริยาภรณ์ เสนพันธ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๔๒

นางสาวอพัชชา เขียวค้า
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๔๓

นางสาวอรัญญา ศรีหะมงคล
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๔๔

นายเกียรติศักดิ

์

สาเส็ง
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๔๕

นางสาวดารณี พลศรี
๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๔๖

นางสาวพรนิภา มาดี
๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๔๗

นางสาวสุธิพร บุญเหลา
๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๔๘

นางสาวภาณุรัตน์ เม็งมุ้ย
๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๔๙

นางสาวสุชาดา วังทะพันธ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๕๖ / ๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๖๐/๑๙๕๐
เด็กหญิงทับทิม มังคละคีรี

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๕๑

เด็กหญิงอาทิตยา หินสองกอง
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๕๒

เด็กหญิงดลยา คนองเพ็ชร
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๕๓

เด็กหญิงอัญชิสา เอกพันธ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๕๔

เด็กหญิงธัญญารัตน์ เดชทะสร
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๕๕

เด็กหญิงกาญจนา โฉมยงค์
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๕๖ เด็กหญิงเพชรแพรงาม
ชนะพจน์

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๕๗

เด็กหญิงรพีพร ระสีทา
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๕๘

เด็กหญิงศิวพร ชนะพจน์
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๕๙

เด็กหญิงอภิญญา ชนะพจน์
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๖๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ นิวงษา

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๖๑

นางสาวภาวิณี นิวงษา
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๖๒

นายภานุวัฒน์ แก้วนิวงศ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๖๓

นางสาวฐิติยา นิวงษา
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๖๔

นายปุริม คำเงิน
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๖๕

นางสาวนภาพร ตองกระ

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๖๖

นายณัฐพงค์ ภูชุม
๑๕/๐๗/๒๕๒๗

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๖๗

เด็กชายกฤษณะ เพชรอุเทน
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๖๘

เด็กชายจีรศักดิ

์

แสนบุญมี
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๖๙

เด็กชายณัฐพล เหล็กเพชร
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๗๐
เด็กชายธเนศพล พวงทับทิม

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๗๑

เด็กชายนครินทร์ แพงพรม
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๗๒

เด็กชายประวิทย์ พึงเมือง

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๗๓

เด็กชายภานุพงศ์ ไตรมีแสง
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๗๔

เด็กชายภานุพงค์ นนทะสี
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๗๕

เด็กชายรักพงศ์ ทองศรีลา
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๗๖

เด็กชายวรวิช ระปญญา
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๗๗

เด็กชายศราวุธ เสนาสี
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๗๘

เด็กชายศรายุทธ ผาบัง
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๗๙

เด็กชายอภิรัตน์ เสนาสี
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๘๐
เด็กหญิงกาญจนา วงศ์โพนทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๘๑

เด็กหญิงวรรณวิภา ไตริน
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๘๒

เด็กหญิงอาภัสรา ไชยสุระ
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๘๓

เด็กชายภูวดล ไตริน
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๘๔

เด็กชายนรากร ไตริน

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๕๗ / ๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๖๐/๑๙๘๕

เด็กชายศุภกิตติ

์

หน่อแก้ว
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๘๖

เด็กชายริมปกรณ์ เดชทะสอน
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๘๗

เด็กหญิงหฤทัย โมกัน
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๘๘

เด็กหญิงปริยดา เดชทะสอน
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๘๙

เด็กหญิงพิชญา ลัทธิกุล
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๙๐
เด็กหญิงทิติยา ไชยสุระ

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๙๑

เด็กชายศุภวิทย์ ไตรมีแสง
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๙๒

เด็กหญิงกนกพร ยะเสน

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๙๓

นางสาวจุรัรัตน์ เชือดวงผุย

้

๐๙/๐๙/๒๕๓๔ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๙๔

นางสาวนภาเพ็ญ แสนสามารถ
๐๗/๐๗/๒๕๒๖ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๙๕

เด็กชายสุธี ประกิง

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๙๖

เด็กชายวุฒิพร สมบัติ
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๙๗

เด็กชายจารุวิทย์ ประกิง

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๙๘

เด็กชายวรวิทย์ ประกิง

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๖๖๐/๑๙๙๙

เด็กชายสุรศักดิ

์

ชัยวังราช
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๖๖๐/๒๐๐๐
เด็กชายศุภชัย ดาบพิมพ์จับ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๖๖๐/๒๐๐๑
เด็กชายณัฏฐพล ประเสริฐ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๖๖๐/๒๐๐๒
เด็กชายจีระศักดิ

์

ศรีวงษ์กลาง

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๖๖๐/๒๐๐๓
เด็กชายปริญญา ทองชัย

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๖๖๐/๒๐๐๔
เด็กชายชิณพรรณ ประกิง

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๖๖๐/๒๐๐๕
เด็กชายปวริศ โนนสว่าง

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๖๖๐/๒๐๐๖
เด็กชายจิรวัฒน์ ประกิง

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๖๖๐/๒๐๐๗
เด็กหญิงพรประภา ประกิง

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๖๖๐/๒๐๐๘
เด็กหญิงสิรินดา ประกิง

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๖๖๐/๒๐๐๙
เด็กหญิงชลลดา ประกิง

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๖๖๐/๒๐๑๐
เด็กหญิงอภัสรา น้อยนาง

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๖๖๐/๒๐๑๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ ประกิง

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๖๖๐/๒๐๑๒
เด็กหญิงสุตาภัคร ประกิง

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๖๖๐/๒๐๑๓
เด็กหญิงภัทรา วะชุม

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๖๖๐/๒๐๑๔
เด็กหญิงกิตติมา ประกิง

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๖๖๐/๒๐๑๕
เด็กหญิงณิชานันท์ ประกิง

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๖๖๐/๒๐๑๖
เด็กหญิงอพิชยา ดันมีแก้ว

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๖๖๐/๒๐๑๗
เด็กหญิงพรมาลัย ทำดี

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๖๖๐/๒๐๑๘
เด็กหญิงรัตมณี คำสอนทา

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๖๖๐/๒๐๑๙
เด็กหญิงจิดาภา อินทริง

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๕๘ / ๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๖๐/๒๐๒๐
เด็กหญิงนวรัตน์ วงษ์หมอก

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๖๖๐/๒๐๒๑
เด็กหญิงณัฐณิชา ครุฑดำ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๖๖๐/๒๐๒๒
เด็กหญิงปนิตา ไกรษร

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๖๖๐/๒๐๒๓
เด็กหญิงสุกัญญา อภัยโส

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๖๖๐/๒๐๒๔
เด็กหญิงอลิสา อุดมกัน

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๖๖๐/๒๐๒๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ ชะยะมังคะกุล

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๖๖๐/๒๐๒๖
นางสาวญาสุมินทร์ รุ่นเจริญ

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๖๖๐/๒๐๒๗
นายอติกานต์ เชียงขวาง

๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๖๖๐/๒๐๒๘
เด็กหญิงปริชาติ สมน้อย

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๖๖๐/๒๐๒๙
เด็กหญิงศิริรัตน์ เขียวคำ

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๖๖๐/๒๐๓๐
เด็กหญิงสุชานันท์ แสนบรรดิษฐ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๖๖๐/๒๐๓๑
เด็กชายปรางเทพ สังข์ภักดี

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๖๖๐/๒๐๓๒
เด็กหญิงสตาร์ ฮาร์ริสัน

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๖๖๐/๒๐๓๓
นางสาวนนทิพา สีหาราช

๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๖๖๐/๒๐๓๔
นายณัฐกานต์ ภูมิเขต

๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๖๖๐/๒๐๓๕
นางสาวรัชนีกร วรรณะ

๐๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๖๖๐/๒๐๓๖
นางสาวสุชาดา เกิดชาวนา

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๖๖๐/๒๐๓๗
นางสาวธัญรัตน์ พิมพ์สมัน

๒๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๖๖๐/๒๐๓๘
นางสาวศรันยา งามนาศรี

๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๖๖๐/๒๐๓๙
นางสาวเบญจวรรณ พรมวงค์

๒๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๖๖๐/๒๐๔๐
เด็กชายณนิรุต มนตรี

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๖๖๐/๒๐๔๑
นายสันติ สุขสบาย

๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๖๖๐/๒๐๔๒
เด็กชายณัฐนนท์ พรมพินิจ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๖๐/๒๐๔๓
เด็กหญิงนิภาพร บุตรชา

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๖๐/๒๐๔๔
เด็กหญิงสุวนันท์ ศิลพรหม

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๖๐/๒๐๔๕
เด็กหญิงทิราภรณ์ นามเกตุ

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๖๐/๒๐๔๖
เด็กหญิงรุ่งธิวา รักความซือ

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๖๐/๒๐๔๗
เด็กหญิงขวัญจิรา นวนคำวงค์

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๖๐/๒๐๔๘
เด็กชายณัฐพงษ์ สุพร

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๖๐/๒๐๔๙
เด็กชายอรรถพล พรหมพินิจ

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๖๐/๒๐๕๐
เด็กหญิงชลธิดา สิงนวน

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๖๐/๒๐๕๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ น้อยเภา

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๖๐/๒๐๕๒
เด็กหญิงณัฐริกา คุ้มบุญ

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๖๐/๒๐๕๓
เด็กหญิงแพรวนภา เชือตาโคตร

้

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๖๐/๒๐๕๔
เด็กหญิงภาวิณี กุลศรี

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๕๙ / ๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๖๐/๒๐๕๕
เด็กหญิงวริษฐา เมฆพัฒน์

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๖๐/๒๐๕๖
เด็กชายปติภัทร์ พรหมพินิจ

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๖๐/๒๐๕๗
เด็กหญิงสายธาร บริบูรณ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๖๐/๒๐๕๘
เด็กหญิงณัฐชนก เชือตาพระ

้

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๖๐/๒๐๕๙
เด็กหญิงรินดา พรมพินิจ

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๖๐/๒๐๖๐
เด็กชายอนุชา ภาสองชัน

้

๑๕/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๖๖๐/๒๐๖๑
เด็กหญิงนฤมล เชือมอญยาว

้

๐๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๖๖๐/๒๐๖๒
เด็กชายภูริพัฒน์ แก้วเสนา

๐๓/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๖๖๐/๒๐๖๓
เด็กหญิงภัทรียา เชือตาพระ

้

๒๗/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๖๖๐/๒๐๖๔
เด็กชายโสพล เชือมอญยาว

้

๑๘/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๖๖๐/๒๐๖๕
เด็กหญิงสิริยากร คำมุงคุณ

๒๑/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๖๖๐/๒๐๖๖
เด็กหญิงประภัสสร บุตรดี

๐๓/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๖๖๐/๒๐๖๗
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ แสนศรี

๒๘/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๖๖๐/๒๐๖๘
เด็กชายพนมวัน เชือบริหาร

้

๐๑/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๖๖๐/๒๐๖๙
เด็กชายพัสกร คำภูษา

๓๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๖๖๐/๒๐๗๐
เด็กชายคนองศักดิ

์

นามด้วง
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๖๖๐/๒๐๗๑
เด็กชายปฏิวัติ นวนตา

๒๒/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๖๖๐/๒๐๗๒
เด็กชายพิชัยยุทธ เชือตากวัก

้

๑๘/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๖๖๐/๒๐๗๓
เด็กหญิงชญาดา เชือตาพระ

้

๒๔/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๖๖๐/๒๐๗๔
เด็กหญิงชญาดา คำมุลนา

๐๓/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๖๖๐/๒๐๗๕
เด็กหญิงผกาพรรณ บริหาร

๐๗/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๖๖๐/๒๐๗๖
เด็กชายธนพล ขันทีท้าว

๐๖/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๖๖๐/๒๐๗๗
เด็กหญิงกัลยารัตน์ จันทร์คง

๒๔/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๖๖๐/๒๐๗๘
เด็กหญิงมะลิสา เชือตากวัก

้

๐๓/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๖๖๐/๒๐๗๙
เด็กหญิงวรัญญา คำพอพ่อ

๐๕/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๖๖๐/๒๐๘๐
เด็กชายตันติกร แสงนำรัก

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๖๖๐/๒๐๘๑
เด็กหญิงภัทรนันท์ เพ็ชรดีคาย

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๖๖๐/๒๐๘๒
เด็กหญิงอาภัสรา ลังโคตร

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๖๖๐/๒๐๘๓
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

แสนสามารถ
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๖๖๐/๒๐๘๔
เด็กหญิงประกายแก้ว

แสนสามารถ
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๖๖๐/๒๐๘๕
เด็กหญิงพลอยไพลิน เชือกุณะ

้

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๖๖๐/๒๐๘๖
เด็กชายสิรสินท์ ชาติชำนิ

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๒๐๘๗
เด็กหญิงกนกพร แสนสุริยวงศ์

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๒๐๘๘
เด็กหญิงฐิติมา โคตพรม

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๒๐๘๙
เด็กหญิงปภัสรา ศักดิจำปา

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๖๐ / ๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๖๐/๒๐๙๐
เด็กหญิงรัตนากร ตระกูลวาง

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๒๐๙๑
เด็กหญิงปยาภรณ์ ปนตังเกีย

๋

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๒๐๙๒
เด็กหญิงวิไลพร วะชุม

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๒๐๙๓
เด็กชายรัชชานนท์ วะเศษสร้อย

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๒๐๙๔
เด็กหญิงกนกพร วะลับ

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๒๐๙๕
เด็กหญิงอริษา ปุงคำน้อย

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๒๐๙๖
เด็กหญิงนุชจรินทร์ โคตพรม

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๒๐๙๗
เด็กหญิงปรางวลัย นาโควงค์

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๒๐๙๘
เด็กหญิงพรรวษา ไชยบิน

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๒๐๙๙
เด็กหญิงเพ็ญนภา สกุลโชคสุรัตน์

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๒๑๐๐
เด็กหญิงละออศิริ อุสาพรหม

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๒๑๐๑
เด็กหญิงวราภรณ์ ยอดสุบรรณ

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๒๑๐๒
เด็กหญิงศุภมาศ ชัยบิน

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๒๑๐๓
เด็กหญิงสิริยา

สุขสายไทยชะนะ
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๒๑๐๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ อุสาพรหม

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๒๑๐๕
เด็กหญิงเสาวภาคย์ บัวแก้ว

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๒๑๐๖
เด็กหญิงอัยลดา อุบัวบล

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๒๑๐๗
เด็กชายจักรชัย ประกิง

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๒๑๐๘
เด็กชายจิระศักดิ

์

ประกิง

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๒๑๐๙
เด็กชายพันพินิจ ลิภา

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๒๑๑๐
เด็กชายศุภวัฒน์ ยะภักดี

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๒๑๑๑

เด็กชายอนันต์สิทธิ

์

จักรบุตร

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๒๑๑๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ อินอุเทน

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๒๑๑๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ ภารสำเร็จ
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๒๑๑๔

เด็กหญิงปพิชญา โกยธา
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๒๑๑๕

เด็กหญิงศุมินตรา ซุยพล
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๒๑๑๖

เด็กหญิงสุภัทรา ลิภา
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๒๑๑๗

เด็กหญิงสุวรรณา ยางขันธ์
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๒๑๑๘

เด็กหญิงอัยรดา ลิภา

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๒๑๑๙

เด็กหญิงกชกร ประกิง

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๒๑๒๐
เด็กหญิงขวัญจิรา เบญมาตย์

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๒๑๒๑

เด็กหญิงสุกัญยา ประกิง

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๒๑๒๒

นายสุรสิทธิ

์

สุขสายไทยชะนะ
๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๒๑๒๓

นางสาวประภัสสร เสนสุข
๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๒๑๒๔

นางสาวพรพิมล การิก
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๖๑ / ๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๖๐/๒๑๒๕

นางสาวกุลนิดา วะลับ
๑๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๒๑๒๖

นางสาวอรสา ปญญาสาร
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๒๑๒๗

นางสาวอารียา มันแก่น

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๒๑๒๘

นายอภิชาติ ลิภา
๐๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๒๑๒๙

นางสาวกิตติยา คะสุดใจ

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๒๑๓๐
นางสาวชลธิชา วะเศษสร้อย

๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๒๑๓๑

นางสาวศิริรัตน์ โคตพรม

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๒๑๓๒

นางสาวทิพากร ศรีพรม

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๒๑๓๓

นายคุณากร เสนสอน
๐๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๒๑๓๔

นายธวัชชัย วงแหวน
๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๒๑๓๕

นางสาวเจษฎาพร เคนดง
๒๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๒๑๓๖

นางสาวทัศนี บุญแสนสี
๓๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๒๑๓๗

นางสาวสุทธิดา วะดีศิริศักดิ

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๒๑๓๘

นางสาวอรอุมา โคตรพรม
๑๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๒๑๓๙

นางสาวอาทิตยา วะชุม
๐๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๒๑๔๐
นางสาวนนทวรรณ สาดี

๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๒๑๔๑

นางสาวสุดารัตน์ ไชยแพทย์
๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๖๐/๒๑๔๒

เด็กชายชาคริต บุญระมี

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๒๑๔๓

เด็กชายดนัย นามตาแสง
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๒๑๔๔

เด็กชายนิติพงษ์ ทบศรี
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๒๑๔๕

เด็กชายมินรวัต นิตสุภาพ
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๒๑๔๖

เด็กชายวรเชญ ชุมกระโทก
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๒๑๔๗

เด็กชายวิศษณุ คะสุดใจ
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๒๑๔๘

เด็กชายอธิเทพ ทันบุญ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๒๑๔๙

เด็กหญิงจิราภรณ์ สิงห์เสียว
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๒๑๕๐
เด็กหญิงชณัฎฎา ลามเพ็ญ

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๒๑๕๑

เด็กหญิงณัฐพร แก้วดวงแสง

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๒๑๕๒

เด็กหญิงธัญวรัตน์ อำนวยโคกศรี
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๒๑๕๓

เด็กหญิงมณีวรรณ จำรักษา
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๒๑๕๔

เด็กหญิงรุ่งฤทัย ภูมิชัย
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๒๑๕๕ เด็กหญิงสุพิชยกาญจน์
คำชนะ

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๒๑๕๖

เด็กชายไชยสิทธิ ทันบุญ
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๒๑๕๗

เด็กชายณัฏฐพล อาจชัยทร

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๒๑๕๘

เด็กชายธีรภัทร ชุ่มศรี
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๒๑๕๙

เด็กชายบรรณศักดิ

์

จันทร์วิทิตย์
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๖๒ / ๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๖๐/๒๑๖๐
เด็กชายประกอบ เสนสุข

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๒๑๖๑

เด็กชายภานุวัฒน์ หวังครอบกลาง
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๒๑๖๒

เด็กหญิงนิรภา คะดุล
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๒๑๖๓

เด็กหญิงวนุชศรา นันทะปด
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๒๑๖๔

เด็กหญิงรสิตา คำชนะ
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๒๑๖๕

เด็กชายโชคชัย ภูมิชัย
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๒๑๖๖

เด็กชายณรงค์ชัย วงษาเนาว์
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๒๑๖๗

เด็กชายเมธา คำชนะ
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๒๑๖๘

เด็กหญิงนัทธภรณ์ บุสะอาด

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๒๑๖๙

เด็กหญิงนิภาภรณ์ วงค์ชมภู
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๒๑๗๐
เด็กหญิงพรทิพา จงหมัน

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๒๑๗๑

เด็กชายพลฤทธิ

์

ทองนู
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๒๑๗๒

นายพิรุณ วงเวียน
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๒๑๗๓

นางสาวจุฑามาศ แก้วอินธิ
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๒๑๗๔

นางสาวพรลิภา ปองดู่
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๒๑๗๕

นางสาวมุกธิดา บัวสาทอง
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๒๑๗๖

นางสาววรนุช ยังประถัมภ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๒๑๗๗

นายชินวัตร คะสุดใจ
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๒๑๗๘

นางสาวอรุณรัตน์ บุสะอาด
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๒๑๗๙

นางสาวศศิธร ทันบุญ
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๒๑๘๐
นางสาวศิริยา สาดี

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๒๑๘๑

นายสุภัทร พวงพัว

้

๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๒๑๘๒

นางสาวจรัญญา ถาน้อย
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๒๑๘๓

นางสาวนฤมล อุ่นขาว
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๒๑๘๔

นางสาวสุกัญญา ศรีปญญา
๐๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๒๑๘๕

นายธนวัฒน์ พวงพัว

้

๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๒๑๘๖

นายภูมิรัตน์ สิงห์งอย
๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๒๑๘๗

นางสาวปวีณา ทันบุญ
๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๒๑๘๘

นางสาวเปรมจิต สุขสำราญ
๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๒๑๘๙

นายธีระพงษ์ คะสุดใจ

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๒๑๙๐
นายพิทวัส คะสุดใจ

๑๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๒๑๙๑

นายผราวุธ แสนโสม
๒๐/๐๗/๒๕๒๑

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๒๑๙๒

นางสาวอตินิภา จิตมาตย์
๑๗/๐๙/๒๕๒๕

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๖๐/๒๑๙๓

เด็กชายทรงพล จันทะขันธ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๖๖๐/๒๑๙๔

เด็กชายธนพล พลสันติ
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๖๓ / ๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๖๐/๒๑๙๕

เด็กชายนราวิชญ์ ทองนู
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๖๖๐/๒๑๙๖

เด็กหญิงชญาณี ชัยภูมี
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๖๖๐/๒๑๙๗

เด็กหญิงธิญาดา จันทร์สว่าง
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๖๖๐/๒๑๙๘

เด็กหญิงพรพรรณ ประสวนศรี
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๖๖๐/๒๑๙๙

นางสาวกมลชนก คำชนะ
๐๘/๐๖/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๐๐
นางกรรจนา เดชโฮม

๐๘/๐๓/๒๕๐๓
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๐๑
นางจรินรัตน์ อมรพุทธิกุล

๑๘/๐๔/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๐๒
นางสาวสิรินภา คำชนะ

๒๙/๐๑/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๐๓
เด็กหญิงสุธารา แซ่อึง

้

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๐๔
เด็กหญิงประวีนา นาโควงค์

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๐๕
เด็กหญิงจิราภรณ์ วงศรีชู

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๐๖
เด็กชายศุทธวัฒน์ บุพศิริ

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๖๖๐/๒๒๐๗
เด็กชายธนากร ทะชัยวงศ์

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๐๘
เด็กชายชัยอนัน รามตี

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๐๙
เด็กหญิงนงลักษณ์ น้อยเลิศบุญ

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๑๐
เด็กชายเสริมศักดิ

์

ภิญโญมงคล
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๑๑

เด็กชายศราวุธ บาลมีทะ
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๑๒

เด็กชายณัฐพงษ์ ปากดี
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๑๓

เด็กชายชัยวัฒน์ ไชยนาม
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๑๔

เด็กหญิงปยะนุช แก่นตา
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๑๕

เด็กหญิงพัชรี ปากดี
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๑๖

เด็กหญิงยุภารัตน์ ชาสงวน
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๑๗

เด็กหญิงพรพิมล บุพศิริ
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๑๘

เด็กหญิงขวัญสุดา แก้วไพศาล
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๑๙

เด็กหญิงกัลยา จันชะลำ
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๒๐
เด็กหญิงศศิประภา อนุญาหงษ์

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๒๑

เด็กหญิงรักษ์ชนก เพ็งสว่าง

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๒๒

เด็กหญิงวันนภา เผือดนอก
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๒๓

เด็กหญิงปรียาภรณ์ คงชนะ
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๒๔

เด็กหญิงปนัดดา โทรัตน์
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๒๕

เด็กหญิงลลิตา แก้วมุกดา
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๒๖

เด็กชายธนัตย์ มากอง
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๒๗

เด็กชายบดินทร์ สมฤทธิ

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๒๘

เด็กหญิงนภัสสร โยลัย
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๒๙

เด็กหญิงศิริยากร โยลัย
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๖๔ / ๗๐

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๖๐/๒๒๓๐
เด็กหญิงสุชาดา โยลัย

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๓๑

เด็กหญิงอัญธิรา วังสุขี
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๓๒

เด็กชายเจษฎา พุฒเพ็ง
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๓๓

เด็กชายครินทร์ เขียวโป
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๓๔

เด็กชายจักรพงศ์ โยลัย
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๓๕

เด็กชายณรงค์ แก่นทอง
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๓๖

เด็กชายนนธวัฒน์ มณีรัตน์
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๓๗

เด็กชายอัศนี โผดนอก
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๓๘

เด็กหญิงดวงดาว พลแสง
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๓๙

เด็กหญิงวรรณภา โยลัย
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๔๐
เด็กชายไกรสวัสดิ

์

โยลัย
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๔๑

เด็กหญิงชนิกานต์ ยางสิงอ้อ
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ วัดโพนแก้ว  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๔๒

เด็กหญิงนพวรรณ อุปสุ
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ วัดโพนแก้ว  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๔๓

เด็กหญิงนัตติยา กิติผง
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ วัดโพนแก้ว  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๔๔

เด็กหญิงอรพิมล เรืองไชย
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ วัดโพนแก้ว  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๔๕

เด็กชายกิติพงษ์ ขาวจิก

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ วัดโพนแก้ว  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๔๖

เด็กชายกันต์กวี ศรีแสน

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ วัดโพนแก้ว  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๔๗

เด็กชายจักรินทร์ คำวงศรี
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ วัดโพนแก้ว  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๔๘

เด็กชายชานน มาโทโทม
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ วัดโพนแก้ว  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๔๙

เด็กชายชัยชนะ นนทะศรี
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ วัดโพนแก้ว  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๕๐
เด็กหญิงนุจรี ยางสิงอ้อ

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ วัดโพนแก้ว  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๕๑

เด็กหญิงฑิสิญา ฝงซ้าย
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดศรีพันดร  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๕๒

เด็กชายเนรมิตร ห้วยจันทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดศรีพันดร  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๕๓

เด็กชายปญญา สุวรรณมาโจ
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดศรีพันดร  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๕๔

เด็กชายพันธกานต์ อุเทนจันทร์
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดศรีพันดร  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๕๕

เด็กหญิงกัลยาณี สายละวงค์
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดศรีพันดร  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๕๖

เด็กหญิงปาริชาติ เดชบุรัมย์
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดศรีพันดร  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๕๗

เด็กหญิงบุษบา กิงรุ่งเรือง

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดศรีพันดร  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๕๘

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ดานหา
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดศรีพันดร  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๕๙

เด็กหญิงวิภาดา ดีทุ่งน้อย
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดศรีพันดร  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๖๐
เด็กหญิงดอกรัก ยางเบือก

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดศรีพันดร  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๖๑

เด็กชายอนุสรณ์ ไชยวงค์
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดศรีพันดร  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๖๒

นายพนมรักษ์ ยัพราช
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดศรีพันดร  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๖๓

เด็กชายโชคชัย บุราย

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดศรีพันดร  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๖๔

เด็กชายธนพล ยางธิสาร
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดศรีพันดร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๖๕ / ๗๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๖๐/๒๒๖๕

เด็กชายธนาพร ตามขมิน

้

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดศรีพันดร  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๖๖

เด็กชายอภิชัย แซ่จัง
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดศรีพันดร  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๖๗

เด็กชายเอกราช อาจวิชัย
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดศรีพันดร  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๖๘

เด็กหญิงศัชรินทร์ณี อินแกบ
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดศรีพันดร  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๖๙

เด็กหญิงจิตรลดา ปญหาไชย
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดศรีพันดร  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๗๐
เด็กหญิงชนัญธิดา ชุ่มผักแว่น

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดศรีพันดร  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๗๑

เด็กหญิงพัชริดา นนทะศรี
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดศรีพันดร  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๗๒

เด็กหญิงจินดารัตน์ ตามขมิน

้

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดศรีพันดร  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๗๓

เด็กหญิงณัฐสิมา เสนีราช

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดศรีพันดร  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๗๔

เด็กหญิงพรเจริญ ไตรพระ
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดศรีพันดร  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๗๕

เด็กหญิงอรยา ไชยวงค์
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดศรีพันดร  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๗๖

เด็กหญิงประพิณ ดีทุ่งน้อย
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดศรีพันดร  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๗๗
เด็กหญิงประกายดาว อินทสา

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดศรีพันดร  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๗๘

เด็กชายทักษ์ดนัย เมฆตัง

้

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๗๙

เด็กชายยงยุทธ์ ราชรามทอง
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๘๐
เด็กชายไกรวิชญ์ สนมศรี

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๘๑

เด็กชายธนวินท์ กลินซำ

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๘๒

เด็กชายพันกร ทองกลม
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๘๓

เด็กชายธนภรณ์ นนท์เหล่าพล
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๘๔

เด็กชายณัฐภัทร อุ่นเทียมโสม
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๘๕

เด็กชายวันชัย ไตรินทร์
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๘๖

เด็กชายชโยดม ถินศรี

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๘๗

เด็กชายอดิเทพ แก้วอ่อนขวา
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๘๘

เด็กหญิงกชกร ดวงดูสัน
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๘๙

เด็กชายไพศาล อุ่นเทียมโสม
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๙๐
เด็กหญิงพรรณชนิดา กานนท์

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๙๑

เด็กหญิงวรวรรณี นนท์เหล่าพล
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๙๒

เด็กหญิงวริศรา ทาคิละ
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๙๓

เด็กหญิงศตนันทน์ สุขแจ่ม
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๙๔

เด็กหญิงฐิติวรดา คุตะโค
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๙๕

เด็กหญิงไอศิยา ดวงดูสัน
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๙๖
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ โยลัย

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๙๗

เด็กหญิงยุพรัตน์ นนเลาพล
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๙๘

เด็กหญิงศดานันท์ ปากดี
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๒๒๙๙

เด็กหญิงณัฎฐณิชา ดวงเดือน
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๖๖ / ๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๖๐/๒๓๐๐
เด็กชายกฤตวิทย์ ฮาดทักวงค์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๐๑
เด็กชายสุรเชษฐ์ อุทรัง

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๐๒
เด็กหญิงกัลยารัตน์ โชตะวงค์

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๐๓
เด็กหญิงบันฑิตา มาโยธา

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๐๔
เด็กหญิงเพชรลดา พารัน

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๐๕
เด็กหญิงวีรดา ระแสนพรหม

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๐๖
เด็กหญิงนภัสสร สีหมงคล

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๐๗
เด็กชายอนุชา อายกอน

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๐๘
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศรีเมือง
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๐๙
เด็กหญิงปนัดดา แก้วอ่อนขวา

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๑๐
เด็กหญิงอารีรัตน์ อุ่นเทียมโสม

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๑๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ยังภาย
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๑๒

เด็กชายธนากร วันวงตา
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๑๓

เด็กหญิงพิชญา โยธาตรี
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๑๔

เด็กหญิงพนิดา อบอุ่น

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๑๕

เด็กหญิงสุดาลักษณ์ นาสุมาร
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๑๖

เด็กหญิงอารีรัตน์ ยังภาย
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๑๗

เด็กหญิงศุเมธิณี ยางสิงอ้อ
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๑๘

เด็กหญิงอังควิภา ดวงดูสัน
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๑๙

เด็กหญิงสุธิชา วงษ์คำดี
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๒๐
เด็กหญิงธิวาพร ยังภาย

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๒๑

เด็กหญิงขวัญนภา นิจคำ
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๒๒

เด็กหญิงพิมพ์ใจ ยังภาย
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๒๓

เด็กหญิงเพชรลดา ยาวิเศษ
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๒๔

เด็กหญิงอารีรัตน์ ยังภาย

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๒๕

เด็กหญิงวนิดา มะสุใส
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๒๖

เด็กหญิงเลิศจรินทร์ แนววิเศษ
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๒๗

เด็กหญิงสุมินตา กันตะมา
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๒๘

เด็กหญิงอินทิรา นาวงษ์หา
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๒๙

เด็กหญิงชณิดตา บุรีขันธ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๓๐
เด็กหญิงทินรัตน์ มุ่งหมาย

๐๙/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๓๑

นายธนศักดิ

์

ศรีหาธรรม

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๓๒

นางสาวนนทิยา อุ่นเทียมโสม
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๓๓

นางสาวนันทนา สิงห์ไกร
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๓๔

เด็กหญิงปยะพร สอนเณร
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๖๗ / ๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๖๐/๒๓๓๕

นายพินิจ โสมเกตริน
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๓๖

เด็กหญิงมัลลิกา อ้อมณฑา
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๓๗

นางสาววรรัตน์ กุลยะ
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๓๘

นางสาววราภรณ์ แข็งแรง
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๓๙

นายมินทร์ธาดา ขยัน
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๔๐
เด็กหญิงอรอุมา กุลยะ

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๔๑

เด็กหญิงอริสรา นนทะศรี
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๔๒

นายอำพล อ่อนทุม

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๔๓

นางสาวสุนันดา ผาไชย
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๔๔

นางสาววิภารัตน์ ดวงดูสัน
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๔๕

นางสาวจีรวรรณ กองศรี
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๔๖
นางสาวทองชมพนุท คุตะโค

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๔๗

เด็กชายนครินทร์ ผึงศรี

้

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๔๘

เด็กหญิงนุชจรินทร์ โยลัย
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๔๙

เด็กหญิงปนัดดา ขันตะราช
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๕๐
นางสาวพรธีรา กุลยะ

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๕๑

นางสาวภัคภร บุญธนาพินิศ

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๕๒

นายภัทรพล แก้วนามไชย
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๕๓

นายรัฐพงษ์ นนท์เหล่าพล
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๕๔

นางสาวลัดดาวรรณ อุตะมะ

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๕๕

นายวรวิทย์ มะละกา

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๕๖

นางสาววราภรณ์ นนทะสี
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๕๗

นางสาววิไลวรรณ ราชมณี
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๕๘

นางสาวอนิสตา กุจนา
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๕๙

นางสาวอาทิตยา นครวงค์
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๖๐
นางสาวอาภาศิริ มอมไทรัตน์

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๖๑
เด็กหญิงจันทรกานต์ ชินบูรณ์

ิ

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๖๒

นางสาวจณิสตา แข็งแรง
๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๖๓

นางสาวดวงใจ นนท์เข็มพนม
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๖๔

นางสาวดุจดาว สุทโท
๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๖๕

นางสาวปยะฉัตร ตะวะนะ
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๖๖

นางสาวรุจิกานต์ อุปสุ
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๖๗

นางสาวศิรินันท์ อุปสุ
๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๖๘

นางสาวศุภานันท์ วงศ์พันธ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๖๙

นายสิทธิธร อุปสุ
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๖๘ / ๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๖๐/๒๓๗๐
นางสาวสุพรรณี ชุมศรี

๐๑/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๗๑

นางสาวโสระยา บุรีขันธ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๗๒

นายอาทิตย์ วงษาพัด
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๗๓

นายธีรภัทร นาสุมาร
๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๗๔

นายภูมรินทร์ ซองทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๗๕

นางสาววาสนา ปนธูป
๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๗๖

นางสาวภรรณภา อนุญาหงษ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๗๗

นางสาวอรัญญา อุปสุ

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๗๘

นายวัชรเกียรติ อุ่นเทียมโสม
๑๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๗๙

นายศุภกร บุรีขันธ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๘๐
นายสุรชัย นนเลาพล

๑๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๘๑

นายสุระชัย เกตวงษา
๐๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๘๒

นางสาวอมรรัตน์ ดวงดูสัน
๐๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๘๓

เด็กชายนรินทร์ อินทรา
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาราชควาย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๘๔

เด็กหญิงญานิศา อินเสนลา
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาราชควาย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๘๕

เด็กหญิงสลิลทิพย์ อินทา
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาราชควาย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๘๖

เด็กหญิงศรนภา บุญเรืองผล
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาราชควาย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๘๗

เด็กหญิงลักษมี อินเสนลา
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาราชควาย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๘๘

นางสาวกุลธิดา จันทะราช
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๘๙

นางสาวชนพิชา แสนเขือน

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๙๐
นางสาวนนิตา แสนเขือน

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๙๑

นางสาวภัทรลดา อินาลา
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๙๒

นางสาวศิรประภา อินาลา
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๙๓

นางสาวศรีสุดา พลทะนี
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๙๔

นางสาวอนงรัก แสนเขือน

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๙๕

นายสุรันนา สุวอ
๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๙๖

นางสาวพรชิตา หูมแพง
๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๙๗

นางสาววิภาดา สุโพธิ

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๙๘

นางสาวอัจฉรา พนาจันทร์
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๖๖๐/๒๓๙๙

นางสาวตวงรัตน์ ปุม
๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๖๖๐/๒๔๐๐
นางสาวธิดารัตน์ อินาลา

๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๖๖๐/๒๔๐๑
นางสาวรัตนวดี แสนคะ

๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๖๖๐/๒๔๐๒
นางสาวละอองดาว ไชยบุตร

๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๖๖๐/๒๔๐๓
นางสาวนริศรา ขันตี

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๖๖๐/๒๔๐๔
นางสาวชญานิษฐ์ ศรีจันทร์

๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๖๙ / ๗๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๖๐/๒๔๐๕
นางสาวมุทิตา จันทรบุตร

๑๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๖๖๐/๒๔๐๖
นางสาวจิราพัชร คำคู

๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๖๖๐/๒๔๐๗
นางสาวจันทิมา ด้วงพันลำ

๐๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๖๖๐/๒๔๐๘
นางสาววนิดา แสนคำ

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๖๖๐/๒๔๐๙
นางสาวเสาวลักษณ์ พนาจันทร์

๒๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๖๖๐/๒๔๑๐
นางสาวทิวานันท์ คำลุน

๐๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๖๖๐/๒๔๑๑

นางสาวภัทรสุดา แก้วบัวปด
๐๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๖๖๐/๒๔๑๒

นางสาวชฎาพร เรืองประเสริฐ

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๖๖๐/๒๔๑๓

เด็กหญิงปนัดดา ไชยต้นเทือก

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๖๖๐/๒๔๑๔

เด็กหญิงเอวิตรา บัวชุม
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๖๖๐/๒๔๑๕

เด็กหญิงภควดี บัวชุม
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๖๖๐/๒๔๑๖

เด็กหญิงธนัชชา จันทร์เรืองศรี
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๖๖๐/๒๔๑๗

เด็กหญิงนันธิดา สาลีพันธ์
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๖๖๐/๒๔๑๘

เด็กชายกฤติพงศ์ เหง้าสุวรรณ
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนลาดสว่างวิทยา วัดสระแก้ว  

นพ ๔๖๖๐/๒๔๑๙

เด็กชายปกรณ์ ธนตุ่น
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนลาดสว่างวิทยา วัดสระแก้ว  

นพ ๔๖๖๐/๒๔๒๐
เด็กหญิงอรพินท์ สมอินเอก

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนลาดสว่างวิทยา วัดสระแก้ว  

นพ ๔๖๖๐/๒๔๒๑

เด็กหญิงปนัดดา พ่อเกตุ
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนลาดสว่างวิทยา วัดสระแก้ว  

นพ ๔๖๖๐/๒๔๒๒

เด็กชายอนุสิทธิ

์

ปนะตา
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนลาดสว่างวิทยา วัดสระแก้ว  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
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