
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนครพนม  ภาค ๑๐

ส่งสอบ ๑๔,๕๙๕ คน ขาดสอบ ๓,๐๓๖ คน คงสอบ ๑๑,๕๕๙ คน สอบได้ ๙,๖๔๒ คน สอบตก ๑,๙๑๗ คน (๘๓.๔๒%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๐๐๐๑
นางวัชราภรณ์ เวชกิจ

๒๔/๐๔/๒๕๐๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดมหาธาตุ

มหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๐๒
นางสาวพรพิมล จองลีพันธ์

๒๐/๑๑/๒๕๐๐ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม
มหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๐๓
นางวันนา ศิริวงค์

๑๑/๐๕/๒๕๐๕
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม

มหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๐๔
นางติลาพร สานุศิษย์

๑๕/๐๓/๒๕๒๐ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม
มหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๐๕
นางสุกัญญา แสนแก้ว

๑๙/๐๑/๒๕๒๒
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม

มหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๐๖
เด็กชายทินภัทร ไชยปญญา

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๐๗
เด็กชายณัฐภูมิ เพียรสงวน

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๐๘
เด็กชายนนทกร แสนสร้อย

๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๐๙
เด็กชายอุเทน สุขการ

๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๑๐
เด็กชายกรวิชญ์ แสนทวีสุข

๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๑๑
เด็กชายชวกร ทองสม

๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๑๒
เด็กชายพัทธ์ธนายุ ทรงสิทธิอภิพร

์

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๑๓
เด็กชายฐิติศักดิ

์

สุทันท์
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๑๔
เด็กชายพีรณัฐ สมใจ

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๑๕
เด็กชายสิรวิชญ์ ฝายเพีย

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๑๖
เด็กชายพศวัต สมตน

๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๑๗
เด็กชายธนพล ทุมเสน

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๑๘
เด็กชายนิธิโชติ อ่อนคำ

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๑๙
เด็กชายธิติโชติ กอดสะอาด

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๒๐
เด็กชายพีรณัฐ ถึงคำภู

๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๒๑
เด็กชายนภัสกร กองสี

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๒๒
เด็กชายพีรพล อินทรรักษา

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๒๓
เด็กชายธงชัย ฝายเพีย

๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๒๔
เด็กชายภาณุพงษ์ อ่อนสมสวย

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๐๐๒๕
เด็กชายพชรพล ภูชุม

๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๒๖
เด็กชายวีรภัทร ใจเทียง

่

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๒๗
เด็กหญิงณัตติยา ไม่แพง

๒๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๒๘
เด็กหญิงณิชาภัทร ปานสูง

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๒๙
เด็กหญิงอารียา สงวนรัตน์

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๓๐
เด็กหญิงชนิตา ศยวงศารักษ์

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๓๑
เด็กหญิงชลดา ขาวสอาด

๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๓๒
เด็กหญิงภัชราพร ยะสะสี

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๓๓
เด็กหญิงศศิธร สุวรรณวงษ์

๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๓๔
เด็กหญิงพิชญารักษ์ นิตยาคม

๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๓๕
เด็กหญิงพัชรพร สายสมบัติ

๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๓๖
เด็กหญิงนัฐธิดา จันทะลา

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๓๗
เด็กหญิงนุชจิรา แข็งขัน

๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๓๘
เด็กหญิงศศิกานต์ จันทะแสง

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๓๙
เด็กหญิงพรชิตา อุ่นสา

๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๔๐
เด็กหญิงนฤมล สุนา

๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๔๑
เด็กหญิงนิรชา จันทะโคลา

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๔๒
เด็กหญิงวริญญา ชุมนุม

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๔๓
เด็กชายชโยดม สีสา

๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๔๔
เด็กชายภูรินาท นิวงษา

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๔๕
เด็กชายณัฐกรณ์ ผิวอ่อน

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๔๖
เด็กหญิงชลรดา กุดขุนทด

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๔๗
เด็กหญิงชลธิชา สาระ

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๔๘
เด็กหญิงธาราทิพย์ แสงเขียว

๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๔๙
เด็กหญิงศศิธร แก้วชาลี

๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๕๐
เด็กชายรัชชานนท์ ไชยพรม

๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๕๑
เด็กชายภูรินท์ รัตนยะนนท์

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๕๒
เด็กชายรพินทร์ ผาทา

๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๕๓
เด็กชายคุณานนต์ เสียงหวาน

๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๕๔
เด็กชายกฤชณัท ชนะเทพ

๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๕๕
เด็กหญิงบัณฑิตา ลมอ่อน

๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๕๖
เด็กหญิงธัญชนก สุดเฉลียว

๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๕๗
เด็กชายสรวิชญ์ คำบัว

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๕๘
เด็กชายวีรพงษ์ คนกล้า

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๕๙
เด็กชายรัชตพล สุกิจจานนท์

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๐๐๖๐
เด็กชายกันตินันท์ เขียวทอง

๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๖๑
เด็กชายณัฐชนน ผุยลา

๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๖๒
เด็กชายณัฐนัย หนันอ้าย

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๖๓
เด็กชายกฤติพงศ์ พลอาสา

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๖๔
เด็กชายพัฒนศักดิ

์

กัณฑ์ชู
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๖๕
เด็กหญิงกนกอร วงค์โพนทอง

๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๖๖
เด็กหญิงบุญยานุช วงค์กวนกรม

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๖๗
เด็กหญิงวรัญญา สุดเลิศศิลป

๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๖๘
เด็กหญิงสุนันทรา ทำดี

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๖๙
เด็กชายจักภัทร สุวรรณโส

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๗๐
เด็กชายจารุภัทร อุดทา

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๗๑
เด็กชายณัชพล เทรโซลดี

้

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๗๒
เด็กชายกวินเทพ ศรีหะมงคล

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๗๓
เด็กหญิงวาสนา ลาโสภา

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๗๔
เด็กหญิงปริญญาดา ศรีวรษา

๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๗๕
เด็กหญิงสุทัตตา น่วมเจริญ

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๗๖
เด็กหญิงเพชรนารี วงค์เวียน

๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๗๗
เด็กหญิงระพีพรรณ จันดี

๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๗๘
เด็กหญิงสุจิตรา นาบุญ

๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๗๙
เด็กหญิงณัฐชานันท์ อ้นเอียม

่

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๘๐
เด็กหญิงยลรดา ทะนะไชย

๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๘๑
เด็กชายพุฒิพร แซ่อึง

้

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๘๒
เด็กชายวีรกร โถบำรุง

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๘๓
เด็กชายขวัญชัย ปอมแสนศรี

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๘๔
เด็กชายพีรพล รันศรี

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๘๕
เด็กชายอรรถกร สารีโท

๑๗/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๘๖
เด็กหญิงธัญรัตน์ สิงหา

๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๘๗
เด็กหญิงวิมลยา ลุนลาน

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๘๘
เด็กหญิงวรกานต์ พรหมจันทร์

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๘๙
เด็กหญิงธิดามาศ เขียนเสือ

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๙๐
เด็กหญิงวิภาวินี จูมศรี

๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๙๑
เด็กหญิงศรัญดา คำศรี

๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๙๒
เด็กชายปฏิพล บุบผารักษ์

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๙๓
เด็กหญิงกานต์ชนก ตะเนาว์

๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๙๔
เด็กหญิงมนัชชญา คำเจริญ

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๐๐๙๕
เด็กชายธนกฤต ัศักดิธัช

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๙๖
เด็กชายโชคทวี กัตติยะ

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๙๗
เด็กชายยศพนธ์ วงศ์แหล้

๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๙๘
เด็กชายธีระศักดิ

์

ลิพล
๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๐๙๙
เด็กหญิงผากาวรรณ หาพิมพ์

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๐๐
เด็กชายจิรพัฒน์ มีสุข

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๐๑
เด็กชายอนันตพงษ์ มุนดา

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๐๒
เด็กชายปรกเกล้า ปรกเจริญรัตน์

๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๐๓
เด็กหญิงชมพูนุช บุตรวิเศษ

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๐๔
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ไชยราช

๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๐๕
เด็กหญิงณัฎฐพร ก้อนสินธ์

๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๐๖
เด็กชายธนภัทร์ สุดสวาท

๐๑/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๐๗
เด็กหญิงสุณัฏฐา อ่อนตา

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๐๘
เด็กหญิงวิภาวดี สร้อยสา

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๐๙
เด็กชายปฏิภาณ ชนะสิงห์

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๑๐
เด็กหญิงธนีพร จำคำ

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๑๑
เด็กหญิงรินรดา วงค์คำศรี

๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๑๒
เด็กชายธนวัฒน์ ถนอมจิตร

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๑๓
เด็กชายธราเทพ สัจจากุล

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๑๔
เด็กชายธนวัฒน์ สำพันแพ

๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๑๕
เด็กชายกิตติธัช ฝายวงษ์

๐๒/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๑๖
เด็กหญิงณัฐธิดา นาบุญ

๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๑๗
เด็กหญิงธัญชนก ดวนลี

๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๑๘
เด็กหญิงกนกรัตน์ อินทร์รัตน์

๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๑๙
เด็กชายพัชรพล มะสุไส

๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๒๐
เด็กชายพีระยุทธ สกุลบุญกว้าง

๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๒๑
เด็กหญิงชลิสรา สุทธิมาศ

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๒๒
เด็กหญิงนลินนิภา บุญจอง

๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๒๓
เด็กหญิงกิตติยา หมีอินทร์

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๒๔
เด็กหญิงจิรานุช จำปาซ้อน

๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๒๕
เด็กชายเอกพล จรคำ

๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๒๖
เด็กหญิงชนิสรา มัครา

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๒๗
เด็กชายณัฐนันท์ ทูนไชย

๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๒๘
เด็กชายประธาน เปรมศิริศักดิ

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๒๙
เด็กชายพีรณัต มณีนพ

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๔ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๐๑๓๐
เด็กชายวรวุฒิ ศรียาวงค์

๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๓๑
เด็กหญิงพิชญาภา บัดแก้ว

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๓๒
เด็กชายอคนันต์ หาวงค์

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๓๓
เด็กหญิงชาลินี นิวงษา

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๓๔
เด็กชายไกรวิชญ์ แก้วพิลา

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๓๕
เด็กชายแทนคุณ สุทธิอาจ

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๓๖
เด็กชายกฤษณะ โคตรดวงอำ่

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๓๗
เด็กชายเจนโรจน์ สว่าง

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๓๘
เด็กหญิงพิมพ์ภัสสร โพธิงาม

์

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๓๙
เด็กชายเบนญามินทร์

ชัยเชษฐ์
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๔๐
เด็กชายวิสุทธิ

์

บุตรสีตะราช

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๔๑
เด็กหญิงอลิสา โสมี

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๔๒
เด็กหญิงกนกพร สอนกลางทิศ

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๔๓
เด็กชายธนภัทร นันนวน

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๔๔
เด็กชายอนุวิท วิศรียา

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๔๕
เด็กหญิงอิสรีย์ สีหาโคตร

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๔๖
เด็กหญิงวิไลพร ทองสุ

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๔๗
เด็กหญิงภัทราภรณ์ สิถินวัน

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๔๘
เด็กหญิงปภาวรินท์ วิไล

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๔๙
เด็กชายธนาธิป ไตริน

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๕๐
เด็กชายกิตติพงษ์ แสงจันทร์

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๕๑
เด็กหญิงมิตรภาพ สัมพันธภาพ

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๕๒
เด็กหญิงวาสนา หมายดี

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๕๓
เด็กหญิงญาณโชติ นนทะวงษา

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๕๔
เด็กหญิงนฤมล จันเทพ

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๕๕
เด็กหญิงสิรินารถ บุญเรือง

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๕๖
เด็กหญิงญาตาวี อรรคสังข์

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๕๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ เมหิ

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๕๘
เด็กหญิงพัชรินทร์ ขันวัง

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๕๙
เด็กชายจิรวัฒน์ แก้วบังเกิด

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๖๐
เด็กชายธนดล สอดพลอย

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๖๑
เด็กชายธีรโชติ อรรคสังข์

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๖๒
เด็กชายรุจดนัย ไตรติง

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๖๓
เด็กชายวุฒธิวัฒน์ เมาลี

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๖๔
เด็กชายวุฒินันท์ สารพันธ์

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๕ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๐๑๖๕
เด็กชายวรชาติ ดวงโภคา

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๖๖
เด็กชายทวีทรัพย์ สอนวงษ์

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๖๗
เด็กชายปยะพันธ์ ชาวหมู่

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๖๘
เด็กชายรัฐศาสตร์ โตดี

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๖๙
เด็กชายขัตติพงศ์ ดีละ

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๗๐
เด็กชายรณกร แก้วพิลา

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๗๑
เด็กชายสิทธิชัย เดชาเลิศ

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๗๒
เด็กชายเฉลิมเกียรติ ทะวงษา

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๗๓
เด็กชายสุรชัย แสนผล

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๗๔
นายจีรศักดิ

์

ไมตรี

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๗๕
เด็กหญิงนำริน บุตรศรีผา

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๗๖
เด็กหญิงอาทิตยา กุลสระ

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๗๗
เด็กหญิงปนัดดา เมาลี

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๗๘
เด็กหญิงศิริโสภา บุตรวงษ์

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๗๙
เด็กหญิงสราธร พันโพธิ

์

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๘๐
เด็กหญิงวิมลสิริ เคนโสม

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๘๑
เด็กหญิงกชกร สอนวงษ์

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๘๒
เด็กหญิงรินรดา นวลงาม

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๘๓
เด็กหญิงเกวลี ทองเภาว์

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๘๔
เด็กชายจักรพงษ์ เสือใหญ่

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๘๕
เด็กชายเจษฎา มาลาศรี

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๘๖
เด็กชายปฎิภัทร จันทร์บัว

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๘๗
เด็กชายธีรพงศ์ รินทะจะกะ

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๘๘
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

นันทจักร์
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๘๙
เด็กชายอภิชัย มินตา

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๙๐
เด็กชายธนภัทร สุคันธะ

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๙๑
เด็กชายวุฒิชัย บุตรโยธี

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๙๒
เด็กหญิงศิริพรรณ มุริจันทร์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๙๓
เด็กหญิงศศิวิมล โคตรชาลี

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๙๔
เด็กหญิงแพรพิม ลินทะจะกะ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๙๕
เด็กหญิงทิชากาญน์ บุญแสนแผน

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๙๖
เด็กหญิงภัคราวรรณ คุณหม่อม

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๙๗
เด็กหญิงวิราวรรณ ชาวหมู่

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๙๘
เด็กชายมินทะดา กรรัตน์

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๑๙๙
เด็กชายวัฒนา หลาบโสภา

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๖ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๐๒๐๐
เด็กหญิงกรรณิกา บุญสังข์

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๐๑
เด็กชายมนต์มนัส แก้วบริบัตร

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๐๒
เด็กชายปฏิพัทธ์ หาญทองชัย

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๐๓
เด็กชายสุรเดช หลอยบัว

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๐๔
เด็กชายเมธาวัฒน์ เชือวังคำ

้

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๐๕
เด็กชายสมเดช อินโสม

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๐๖
เด็กชายไกรวิทย์ จันทร์ศรีเมือง

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๐๗
เด็กชายยลินทร ชาชะโย

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๐๘
เด็กชายนันทการณ์ เมาลี

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๐๙
เด็กหญิงอรจิรา ลินทะจะกะ

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๑๐
เด็กหญิงอัจฉริยา ชาลีบุญ

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๑๑
เด็กหญิงศุภานัน นันทะจักร

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๑๒
เด็กชายคมกริช ชุมมาลี

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๑๓
เด็กหญิงณิชา หาญทองชัย

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๑๔
เด็กชายนัฐวัตร มาลัง

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๑๕
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ นันทจักร์

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๑๖
เด็กหญิงสุนิตา ละม้าย

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๑๗
เด็กหญิงจิตมาตย์ อ่อนพุทธ

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๑๘
เด็กหญิงพรรณนิภา สมนา

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๑๙
เด็กหญิงศิริลักษณ์ สิมมาสุด

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๒๐
เด็กหญิงปรียาภรณ์ สีดาแก้ว

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๒๑
เด็กหญิงไอลดา ไตรแก้ว

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๒๒
เด็กหญิงนีรภา คุณหม่อม

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๒๓
เด็กชายธงชัย แสนโท

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๒๔
เด็กชายณัฐวุฒิ โกพล

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๒๕
เด็กชายพิเศษ แสนเดช

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๒๖
เด็กชายกิตติชัย จูมศรี

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๒๗
เด็กชายทวีศักดิ

์

นาบุญ
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๒๘
เด็กชายทิวากร ใจหาญ

๐๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๒๙
เด็กชายทรงพล ปากดี

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๓๐
เด็กชายธนากร วงศ์ยา

๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๓๑
เด็กชายปยะวัฒน์ หลินศรี

่

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๓๒
เด็กหญิงจริยา ยาหัส

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๓๓
เด็กหญิงจิราพัชร ท้าวพรม

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๓๔
เด็กหญิงจิราพัชร ทุมเทียง

่

๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๗ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๐๒๓๕
เด็กหญิงฑิฆัมพร พรหมใจ

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๓๖
เด็กชายสันติภาพ จันตา

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๓๗
เด็กชายอัจฌา วารี

๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๓๘
เด็กชายอดิศร มูลโสม

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๓๙
เด็กหญิงกัลยกร ทุมเทียง

่

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๔๐
เด็กหญิงทักษพร จันจางวาง

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๔๑
เด็กหญิงนัฐวรรณ พูดดี

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๔๒
เด็กหญิงนิตติยา ยาหัส

๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๔๓
เด็กหญิงอุมากรณ์ ศรีจำปา

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๔๔
เด็กหญิงภัทรวดี คำศรี

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๔๕
เด็กชายปณณธร มาลาศรี

๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๔๖
เด็กหญิงกัญญาภักตร์

แตพันดุง
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๔๗
เด็กชายปยะณัฐ แสงรัตน์

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๔๘
เด็กชายประกฤษฏิ

์

สีดาแก้ว
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๔๙
เด็กชายกิติกร ศรเพชร

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๕๐
เด็กชายธรรมธัช พระแสง

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๕๑
เด็กหญิงกัณฐิกา สุขโสม

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๕๒
เด็กหญิงปณิดา บัวมุล

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๕๓
เด็กหญิงพิชชาภา แสงพันธ์งาม

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๕๔
เด็กชายกิติพัฒน์ รัตนอธิพัฒน์

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๕๕
เด็กหญิงปนัดดา เรวัน

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองญาติ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๕๖
เด็กหญิงชลดา สิงห์ศรี

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองญาติ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๕๗
เด็กหญิงดวงพร โตดี

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองญาติ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๕๘
เด็กชายปยะพงษ์ เดชทะสอน

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองญาติ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๕๙
นายกฤษณ์ติวัฒน์ จุลทัศน์

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๖๐
นายชัชวาล บุตรศรี

๑๒/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๖๑
นายกิจติศักดิ

์

ภาคี
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๖๒
นายณัฐวุฒิ โคต่อเนตร

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๖๓
นายปยะพงษ์ สมศักดิ

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๖๔
นายปยะพล สมศักดิ

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๖๕
นายอัฐตพร รูปงาม

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๖๖
นายนิติพงษ์ แก้วศิริ

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๖๗
นายปฎิภาณ ไชยสุระ

๐๗/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๖๘
นายสุพศักดิ

์

ถิรประภาพร
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๖๙
นายธิติสรร บุญวงศ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๘ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๐๒๗๐
นายนัธวุธ เดชทะศร

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๗๑
นายนันทวัฒน์ วงค์ยา

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๗๒
นายธนิต หอมอ่อน

๑๕/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๗๓
นายสุทธิพงษ์ บุญเสริม

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๗๔
นายสุทัศน์ สายสังข์

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๗๕
นายณัชวุฒิ กำเหนิดนนท์

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๗๖
นายวิษณุ เพิมสุข

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๗๗
นายอนุชา วรชัย

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๗๘
นายอาทิตย์ เข็มจันทร์

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๗๙
นายธนพล นิวงษา

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๘๐
นายบพิธ บุญหลาย

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๘๑
นายธนบูรณ์ จันบัวลา

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๘๒
นางสาวศศิกานต์ อำคาพานี

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๘๓
นางสาวจรีรัตน์ เมืองขวา

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๘๔
นางสาวญาณิศา การะเกตุ

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๘๕
นางสาวกนกวรรณ ทับทิม

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๘๖
นางสาวธัญนาฏ พรมพันธ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๘๗
นางสาวพรนภา ไชยะรักษ์

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๘๘
นางสาวเบญจรัตน์ สุ่มมาตย์

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๘๙
นางสาวพรธิดา โชโคตร

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๙๐
นางสาวนิภาวัลย์ วังสุขี

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๙๑
นางสาวปาริชาติ โทเสริฐ

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๙๒
นางสาวศาตพร ก้อนหมืน

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๙๓
นางสาวสุธาพร ไชยพรม

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๙๔
นางสาวสุวิมล ผางนาง

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๙๕
นางสาวสโรชา สิงแก้ว

๐๕/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๙๖
นางสาววิรัลยุพา อ่อนอัว

้

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๙๗
นางสาวอัญชิสา นาราษฎร์

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๙๘
นางสาวจันทิมา วิจันทร์

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๒๙๙
นางสาวชนัฎดา แสนโคตร

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๓๐๐
นางสาวนันทนา สมศรี

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๓๐๑
นางสาวพิมพา ทุมกิง

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๓๐๒
นางสาวศศิกมล หอมกลิน

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๓๐๓
นางสาวศิริลักษณ์ แผงโม้

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๓๐๔
นายสุรเชษฏ์ บรรหาร

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๙ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๐๓๐๕
นายอานุภาพ วังกะธาตุ

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๓๐๖
นางสาวสุพัตตรา ลายา

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๓๐๗
นางสาวทาริกา ธนานันต์

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๓๐๘
นางสาวประกายฟา อะหุกูล

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๓๐๙
นางสาวประภาพร ขุนไชย์

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๓๑๐
นางสาวสุกัญญา ประชานันท์

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๓๑๑
นางสาวเพชรลดา คำสอน

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๓๑๒
นางสาวดวงมณี เหลาบัว

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๓๑๓
นางสาวปยธิดา วงศ์ยา

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๓๑๔
นางสาวบุษรินธรณ์ ศรีสุพรรณ

๒๑/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๓๑๕
นางสาวสุจิรา ศิลารัตน์

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๓๑๖
นางสาวนภาวรรณ พันธุ์จี

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๓๑๗
นายชิติพัทธ์ ชีพมูลน้อย

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๓๑๘
นางสาวพรรษพร อินทริง

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๓๑๙
นายวรฤทธิ

์

แพงดี
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๓๒๐
นางสาวศิริรัตน์ พุทธรัตน์

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๓๒๑
นางสาววรรณิสา ชัยรัตน์

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๓๒๒
นายไชยา ภูทอง

๐๒/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๓๒๓
นายธนวัฒน์ ตะอินทร์

๒๒/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๓๒๔
นางสาวนภัสสร สีตา

๑๒/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๓๒๕
นางสาวนภาพร มาเมฆ

๑๑/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๓๒๖
นางสาวนุชนภา อุพร

๒๖/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๓๒๗
นายณัฐปกรณ์ อินแสงแวง

๒๘/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๓๒๘
นายสัภยา โทษา

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๓๒๙
นายเอกพล จันทนะ

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๓๓๐
นายวิทยา สุทธิผาย

๑๔/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๓๓๑
นางสาวพรสุดา เพ็งศิลป

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๓๓๒
นางสาวภัทรพร ทีรัก

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๓๓๓
นางสาวธัญนาฎ กระแสโท

๐๓/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๓๓๔
นางสาวอินทิรา วงษ์ธิ

๐๗/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๓๓๕
นางสาวโสภิดา นามเสาร์

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๓๓๖
นางสาวรัชนีกร ผุยโพธิ

์

๓๐/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๓๓๗
นางสาวจุฑามาส อินกำ

๐๕/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๓๓๘
นางสาวจิรัชยา กองศรี

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๓๓๙
นายชัยมังกร ตันมา

๑๓/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๐ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๐๓๔๐
นางสาวธนวดี สีวะสุทธิ

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๓๔๑
นางสาวสุรีรัตน์ พุทธศรี

๒๗/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๓๔๒
นายศราวุธ เจริญทรัพย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๓๔๓
นางสาวสุกัญญา มาเมฆ

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๓๔๔
นายสุริยา เจริญทรัพย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๓๔๕
นายอนุสร แฮดดี

๑๙/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๓๔๖
นายอดิศร กองแก้ว

๓๐/๐๘/๒๕๓๑

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๓๔๗
นายวิทวัส วงศ์ตาขี

่

๒๙/๐๖/๒๕๓๙

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๓๔๘
นายพิเชฏฐ์ หลัวทรัพย์

่

๒๘/๐๕/๒๕๐๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๐๓๔๙
นางประพันธ์ บุพศิริ

๑๕/๘/๒๕๐๖
โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๓๕๐
นางสาวนุชนารถ บรรลือหาญ

๑๔/๒/๒๕๑๔ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๓๕๑
นายขวัญชัย เทือกตาถา

๒๑/๙/๒๕๒๕ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๓๕๒
เด็กชายพศวัต มาตราช

๑๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๓๕๓
เด็กชายโนอา สมกำลัง

๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๓๕๔
เด็กชายพุฒิพงค์ สุขสมัย

๑๕/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๓๕๕
เด็กหญิงสุชานาถ อาจสมดี

๒๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๓๕๖
เด็กหญิงอาริญา สีใส

๒๖/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๓๕๗
เด็กชายไชยภัทร สุขพันธ์อำ

๒๖/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๓๕๘
เด็กชายบุญยปกรณ์ นนทะสี

๑๙/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๓๕๙
เด็กชายนพรัตน์ นนทะคีรี

๑๔/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๓๖๐
เด็กชายชวนากร เกิดสมบุญ

๑๐/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๓๖๑
เด็กชายปวริศ ถวิลการ

๑๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๓๖๒
เด็กหญิงแพรวนิต อัศวกุลสิริโชติ

๒๗/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๓๖๓
เด็กหญิงมุทิตา แสงพรหมชารี ๘/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๓๖๔
เด็กชายภูวดล นาพิมพ์แสง

๑๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๓๖๕
เด็กหญิงวนัสนันท์ ลำพูน ๘/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๓๖๖
เด็กชายคณิศร เกษรราช

๒๘/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๓๖๗
เด็กชายจักรวาล ติปยานนท์

๒๔/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๓๖๘
เด็กชายณัฐนันท์ พงศ์ธไนศวรรย์ ๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๓๖๙
เด็กชายทานัง แก้วไกรสร

๒๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๓๗๐
เด็กชายนิติธร ศรีหานาม ๒๐/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๓๗๑
เด็กชายปองภพ พานเทียนทอง

๒๖/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๓๗๒
เด็กชายวชิรวิชญ์ มิงสินธ์

่

๑๐/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๓๗๓
เด็กชายวรโชติ รุ่งรัตนชีวิน

๑๒/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๓๗๔
เด็กชายวิกรานต์ อ่อนหวาน

๑๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๑ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๐๓๗๕
เด็กชายวินัส ดวงศร

๒๓/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๓๗๖
เด็กชายศาสวัต พึงประจวบ

่

๔/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๓๗๗
เด็กชายสรวิศิษฏ์ พรหมศรณี

๒๗/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๓๗๘
เด็กชายสิทธิโชค มันนจิตต์

่

๒๔/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๓๗๙
เด็กชายทินกร ไชยชิต ๙/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๓๘๐
เด็กชายกฤษา สีใส ๓๐/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๓๘๑
เด็กชายคีรี พิพัฒน์ประภา

๑๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๓๘๒
เด็กชายจิรเมธ เดชกะศร

๑๓/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๓๘๓
เด็กชายเจษฎาวัฒ สุติ

๑๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๓๘๔
เด็กชายทิวากร คำใสแสง

๑๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๓๘๕
เด็กชายทัตเทพ ทุมแต้ม

๒๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๓๘๖
เด็กชายธรรมรัตน์ รัตนศิลลา

๑๘/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๓๘๗
เด็กชายธัญเทพ บุตรไชย

๑๕/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๓๘๘
เด็กชายนราวิชญ์ ทองน้อย

๒๙/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๓๘๙
เด็กชายนันฐวัฒน์ นุศาสน์

๒๒/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๓๙๐
เด็กชายบัญญวัติ พุทธอัน

๒๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๓๙๑
เด็กชายพัฒนศักดิ

์

สุวรรณโส
๑๓/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๓๙๒
เด็กชายภูรินทร์ มัชยา

๕/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๓๙๓
เด็กชายยศกฤต ท่าทม ๕/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๓๙๔
เด็กชายวชิรวิทย์ โพธิจันทร์

์

๑๖/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๓๙๕
เด็กชายศุภกร พูลพิชล

๑๔/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๓๙๖
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

แคนเภา ๒/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๓๙๗
เด็กชายธนภัทร พิมพานนท์

๑๕/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๓๙๘
เด็กชายอโนทัย จำปา

๒๓/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๓๙๙
เด็กชายไกรวิชญ์ พระพรม ๔/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๐๐
เด็กชายเจตนิพัทย์ อุละภูมิ ๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๐๑
เด็กชายชัชชนน อุปครุฑ ๕/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๐๒
เด็กชายธราเทพ พามี

๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๐๓
เด็กชายปณณธร สอนแก้ว ๑๐/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๐๔
เด็กชายประภวิษณ์ มณีจันทา ๓/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๐๕
เด็กชายพุฒิพงศ์ วงศ์กลาง ๗/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๐๖
เด็กชายภานุเดช พลอาสา

๑๖/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๐๗
เด็กชายภูมิพัฒน์ บุญรัตนโภคิน

๑๔/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๐๘
เด็กชายวชิรวิทย์ ตังปณิธานนท์

้

๒๐/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๐๙
เด็กชายวรเมธ เหมเมือง

๒๓/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๒ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๐๔๑๐
เด็กชายวิศรุต โคตรชมพู ๓/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๑๑
เด็กชายศาสตรา นุชเส

๒๗/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๑๒
เด็กชายอดิศร ดวงศร

๒๙/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๑๓
เด็กชายอาจอง โชติวุฒิชุติวัติ ๘/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๑๔
เด็กชายประธาน นิมอยู่

่

๑๘/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๑๕
เด็กชายอชิตพล สุนา

๒๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๑๖
เด็กชายมนต์มนัส สุนา

๒๖/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๑๗
เด็กชายธนกฤติ ศรีชัย

๑๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๑๘
เด็กชายชินภัทร ตันดี

๘/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๑๙
เด็กหญิงกาลัญุตา มันธรณ์

่

๑๗/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๒๐
เด็กหญิงกุลธิดา ทองคำ

๑๕/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๒๑
เด็กหญิงจันทกานต์ ชัยโพธิศรี

์

๑๗/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๒๒
เด็กหญิงณัฐนิช ติธรรม

๑๘/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๒๓
เด็กหญิงสุทธิตา ประชากุล ๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๒๔
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ โลตุฤทธิ

์

๑๒/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๒๕
เด็กหญิงประภัสสรา พฤกพัฒนชัย ๓/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๒๖
เด็กหญิงพรทิพา มูลตลาด ๕/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๒๗
เด็กหญิงพัณณิตา ดีมี ๑๐/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๒๘
เด็กหญิงแพรทอง สุขรัง

๑๗/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๒๙
เด็กหญิงมุขสุดา ภูแข่งหมอก

๑๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๓๐
เด็กหญิงรัตติยาภรณ์ ลาวงค์ ๖/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๓๑
เด็กหญิงศศิประภา อินทร์จันดา

๑๖/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๓๒
เด็กหญิงศดานันท์ วงษาเทียม

๒๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๓๓
เด็กหญิงสิรินทรา ชาภู่พวง

๓๑/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๓๔
เด็กหญิงสิริมิตร พ่ออามาตย์ ๑/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๓๕
เด็กหญิงอัจฉรียา อนุอัน

๒/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๓๖
เด็กหญิงณฐิกา คำพระรัตนตรัย ๒๑/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๓๗
เด็กหญิงกมลวรรณ ผาแก้ว ๓/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๓๘
เด็กหญิงจิราพร หาวงค์

๑๑/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๓๙
เด็กหญิงณัฐชยา มัวสาลี

๑๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๔๐
เด็กหญิงณัฐริกา ซึมกระโทก

๑๑/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๔๑
เด็กหญิงณัฐธิดา พระไชย ๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๔๒
เด็กหญิงนิชนันท์ โสระเวช

๒๒/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๔๓
เด็กหญิงนัฐทริกา นามนอก

๑๕/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๔๔
เด็กหญิงปาริชาติ เจริญพต

๒๒/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๓ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๐๔๔๕
เด็กหญิงพัชราภรณ์ จำปา

๑๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๔๖
เด็กหญิงพิชญาวดี อ่อนหวาน

๑/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๔๗
เด็กหญิงมัชฌิมา ธีระวิริยา

๒๑/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๔๘
เด็กหญิงศุภกานต์ ภูวงค์

๒๔/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๔๙
เด็กหญิงสุพรรณษา ลีโคตร

๑๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๕๐
เด็กหญิงสุธีธิดา พรมเกษร ๒/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๕๑
เด็กหญิงอริสา ดีวงษ์

๒๕/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๕๒
เด็กหญิงขนิษฐา กาสีชา ๓/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๕๓
เด็กหญิงพรรณวิสา นาสมพงษ์

๓๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๕๔
เด็กหญิงณัฐชยา ดวนลี ๒๐/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๕๕
เด็กหญิงธัญกานต์ เปรมชานันท์

๑๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๕๖
เด็กหญิงพรพิมล ผาสุก

๑๑/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๕๗
เด็กหญิงขวัญฤทัย ไชยวงค์ษา

๒๕/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๕๘
เด็กหญิงกนกวรรณ เจริญพต

๒๓/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๕๙
เด็กหญิงกัญญ์วรา โคตสา ๒/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๖๐
เด็กหญิงกัญญาภัค เพ็งวัน

๑๕/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๖๑
เด็กหญิงจุไรรัตน์ ผือฮีเขวา

๑๑/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๖๒
เด็กหญิงชญานิศ โสภา ๑/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๖๓
เด็กหญิงชญานันท์ อัปมะโน

๑๗/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๖๔
เด็กหญิงพิชญาภา ตะวะนะ

๕/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๖๕
เด็กหญิงเพชรลดา วิสัย

๒๘/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๖๖
เด็กหญิงนุชวรา พนมศักดิ

์

๓๑/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๖๗
เด็กหญิงเยาวภา พรมแพง ๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๖๘
เด็กหญิงลภัสรดา มองเคน

๖/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๖๙
เด็กหญิงชวัลพัชร สุดสงวน ๘/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๗๐
เด็กหญิงศิริภัสสร เชือดวงผุย

้

๒๖/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๗๑
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา จิตร์สุข

๒๒/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๗๒ เด็กชายพัฒน์ชนะศักดิ

์

วิริยะพันธ์
๑๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๗๓
เด็กชายเจษฎา คันทะสิทธิ

์

๑๗/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 5 สมพรอภัยโส น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๗๔
เด็กชายคม จันทรา ๔/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล 5 สมพรอภัยโส น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๗๕
เด็กชายคอม จันทรา ๙/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 5 สมพรอภัยโส น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๗๖
เด็กชายชญาณิศ ศรีประจักษ์ ๙/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 5 สมพรอภัยโส น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๗๗
เด็กชายชอชัชวาลย์ พ่อบำรุง

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 5 สมพรอภัยโส น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๗๘
เด็กชายธีรเดช อุตสุข

๒๘/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 5 สมพรอภัยโส น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๗๙
เด็กชายธีระโชติ ขำวงษ์

๑๔/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 5 สมพรอภัยโส น้อยโพธิคำ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๔ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๐๔๘๐
เด็กชายปญญา แม้นชัยภูมิ ๕/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 5 สมพรอภัยโส น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๘๑
เด็กชายพัทธพล ศรวงค์ ๓/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 5 สมพรอภัยโส น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๘๒
เด็กชายรักชาติ จิตหงสา

๙/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 5 สมพรอภัยโส น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๘๓
เด็กชายฤทธากร ศรีลา

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 5 สมพรอภัยโส น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๘๔
เด็กชายวรวุฒิ พงษ์พิพัฒน์สกุล ๓๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 5 สมพรอภัยโส น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๘๕
เด็กชายพิชุตย์ วงศ์หอม ๗/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 5 สมพรอภัยโส น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๘๖
เด็กหญิงธันวาพร แข็งข้อ

๓/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 5 สมพรอภัยโส น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๘๗
เด็กหญิงบุญญาพร ไม่แพง

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 5 สมพรอภัยโส น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๘๘
เด็กหญิงปณทารีย์ พาพิมล

๑๑/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 5 สมพรอภัยโส น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๘๙
เด็กหญิงพิชญ์ชนาฎ บัวผัน

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 5 สมพรอภัยโส น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๙๐
เด็กหญิงพิมลรัชดา บุตรพรหม ๑๐/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 5 สมพรอภัยโส น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๙๑
เด็กหญิงรินรดา วงศ์อุดม

๑๑/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 5 สมพรอภัยโส น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๙๒
เด็กหญิงวรัญญา ลาษา

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 5 สมพรอภัยโส น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๙๓
เด็กหญิงวัลลภา สุพรมมา ๙/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 5 สมพรอภัยโส น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๙๔
เด็กหญิงศุภกานต์ หร่องบุดศรี

๑๙/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 5 สมพรอภัยโส น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๙๕
เด็กหญิงสตรีรัตน์ ขุนศรี

๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 5 สมพรอภัยโส น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๙๖
เด็กหญิงพัทรมัย เอียดวารี

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 5 สมพรอภัยโส น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๙๗
เด็กหญิงอรยา กระพรม

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 สมพรอภัยโส น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๙๘
เด็กชายธราเทพ กันระยาบุตร

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านน้อยใต้ วัดน้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๐๔๙๙
เด็กหญิงณัชชา บุพศิริ

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๐๐
เด็กชายณภัทร ชูศรีทอง

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๐๑
เด็กชายพอเพียง ศรีพันธ์

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๐๒
เด็กหญิงเพียงพอ ศรีพันธ์

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๐๓
เด็กชายวิริทธิพล

์

ยาวงศ์
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๐๔
เด็กชายรัชต์พล เดชขันธ์

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๐๕
เด็กชายปริภัทร ชนะทอง

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๐๖
เด็กชายธีรภัทร คำเหลา

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๐๗
เด็กชายณัฐนันท์ พ่อสาร

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๐๘
เด็กชายชยพล บุญพิมพ์

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๐๙
เด็กหญิงอรนิช กิตตินันทพร

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๑๐
เด็กชายชยากร ธรรมสุจริต

๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๑๑
เด็กชายธนดิศ แซ่จัง

๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๑๒
เด็กชายเนติภัทร อุทากิจ

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๑๓
เด็กชายนที ทาระพันธ์

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๑๔
เด็กชายนิรุตติ ติตะมาตย์

๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๕ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๐๕๑๕
เด็กชายปุญญพัฒน์ อยู่ยงวัฒนา

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๑๖
เด็กชายปญญากร นามพลแสน

๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๑๗
เด็กชายพศิน เอ้ฉ้วน

๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๑๘
เด็กชายพิสิษฐ์พงศ์ ศิริสาคร

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๑๙
เด็กชายภูริวัฒน์ แก้วทองสุข

๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๒๐
เด็กชายวชิรวิชญ์ คงศรี

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๒๑
เด็กชายวิชญภาส จันทรา

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๒๒
เด็กชายศุภกฤต จันทรสาขา

๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๒๓
เด็กหญิงกุลรสา อินธิโส

๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๒๔
เด็กหญิงเกวลิน ชลุยรัตน์

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๒๕
เด็กหญิงจารุพิชญา ดีกลาง

๐๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๒๖
เด็กหญิงชัญญานุช แฝงเพชร

๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๒๗
เด็กหญิงณัฐกฤตา ตรันเจริญ

๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๒๘
เด็กหญิงณีรนุช ผางนาง

๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๒๙
เด็กหญิงปาณิศา ตังธำรงธนวัฒน์

้

๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๓๐
เด็กหญิงปภาดา ม่วงคำหมืน

่

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๓๑
เด็กหญิงพรนัชชา ถาพร

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๓๒
เด็กหญิงลลนา นุชนาคา

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๓๓
เด็กหญิงวิมลยา ศรีธิราช

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๓๔
เด็กหญิงวรัญญา พังดวงแสง

๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๓๕
เด็กหญิงสุทธิดา ถูระวัน

๑๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๓๖
เด็กหญิงสุมิตตรา เหมเมือง

๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๓๗
เด็กหญิงอนันตญา ศรกายสิทธิ

์

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๓๘
เด็กหญิงศรุตยา มิงวงศ์

่

๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๓๙
เด็กชายกิตติภูมิ งอนชัยภูมิ

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๔๐
เด็กชายชินวุฒิ เหล่าเกียรติ

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๔๑
เด็กชายดนุพัฒน์ โสภา

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๔๒
เด็กชายธนกร รัตนวงษ์

๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๔๓
เด็กชายธนบูรณ์

พัฒนประสิทธิชัย ๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๔๔
เด็กชายธนกฤต ธนัตถ์สุวรรณ

๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๔๕
เด็กชายพชรพล ปททุม

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๔๖
เด็กชายวิศวชิต วงค์คะสุ่ม

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๔๗
เด็กชายปวิช จันทร์วงค์

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๔๘
เด็กชายศรันย์ สร้างนา

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๔๙
เด็กชายอานนท์ รัตนลีติกุล

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๖ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๐๕๕๐
เด็กหญิงกนกพร มากมูลดี

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๕๑
เด็กหญิงกานดา พืนเกาะ

้

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๕๒
เด็กหญิงกัญญาณัฐ มิงสินธ์

่

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๕๓
เด็กหญิงชนัญญา แก้วมะลิ

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๕๔
เด็กหญิงณฐมล กัลยาเขียว

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๕๕
เด็กหญิงภาริตรา ไสย์แสง

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๕๖
เด็กหญิงเมธาวี พลหาญ

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๕๗
เด็กหญิงวิภาชิณี ต้นสูง

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๕๘
เด็กหญิงศิริกัลยา คุดคา

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๕๙
เด็กหญิงสิริอัปสร ตังศิริ

้

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๖๐
เด็กหญิงอัญมณี ลมบัวลอด

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๖๑
เด็กหญิงสุทธิดา อุมะวรรณ

๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๖๒
เด็กชายณัฐวัฒน์ ธัญศิริผล

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๖๓
เด็กชายถิรายุ อ้นมา

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๖๔
เด็กชายธนกฤต สุธานันท์

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๖๕
เด็กชายปรเมศร์ สุวรรณมาโจ

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๖๖
เด็กชายพิชเยศ พันทะสาร

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๖๗
เด็กชายภูริณัฐ สมลี

๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๖๘
เด็กชายศุภวิชญ์ พิมพ์พงษ์

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๖๙
เด็กชายหัสดี ยะสา

๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๗๐
เด็กชายอิทธิพงษ์ ไมตรี

๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๗๑
เด็กชายฤทธิชัย แพทย์ชัยวงศ์

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๗๒
เด็กหญิงกฤตพร สุนโท

๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๗๓ เด็กหญิงกันย์ทรากรณ์
แดงดา

๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๗๔
เด็กหญิงขวัญสิริ แก้วบุดตา

๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๗๕
เด็กหญิงฉัตรนภา ตีรวัฒนาประภา

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๗๖
เด็กหญิงทิฆัมพร โถชาลี

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๗๗
เด็กหญิงสุวรรณา นาคำ

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๗๘
เด็กหญิงนพธีรา พรหมลัง

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๗๙
เด็กหญิงพิยดา ไชยคาม

๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๘๐
เด็กหญิงวิชุดา ไมตรี

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๘๑
เด็กหญิงสิริกร จงธนโชติ

๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๘๒
เด็กหญิงสุพิชญา แก้วบุดตา

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๘๓
เด็กชายกรภัทร์ พาลุกา

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๘๔
เด็กชายวชิรวิทย์ ใสส่อง

๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๗ / ๒๗๖

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๐๕๘๕
เด็กชายจิรพัฒน์ รูปงาม

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๘๖
เด็กชายชินวุฒิ เหม็นชา

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๘๗
เด็กชายธีรศักดิ

์

พรมเกษร
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๘๘
เด็กชายบูชา คำประสังข์

๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๘๙
เด็กชายปรเมนทร์ สุวรรณมาโจ

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๙๐
เด็กชายพรนิพัฒน์ พรมดี

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๙๑
เด็กชายภูบดี บุญทศ

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๙๒
เด็กชายภานุวัฒน์ ยาสี

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๙๓
เด็กชายวรวิช คุสนัน

่

๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๙๔
เด็กชายอชิระวิชญ์ ต้นสวรรค์

๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๙๕
เด็กหญิงกมลฉัตร คำบัว

๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๙๖
เด็กหญิงณัฐธยาน์ ทองมหา

๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๙๗
เด็กหญิงณัชชา คงหาญ

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๙๘
เด็กหญิงปภาวรินทร์ สิทธิกานต์

๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๕๙๙
เด็กหญิงปนมนัส สุขประเสริฐ

๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๐๐
เด็กหญิงเพ็ญชีพ กะสังข์

๑๕/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๐๑
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ พุทธา

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๐๒
เด็กหญิงสุภัสสรา สารสิทธิ

์

๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๐๓
เด็กหญิงสุวิชญา หัตถศิลป

๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๐๔
เด็กหญิงอารียา อุทัยแสน

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๐๕
เด็กหญิงสิรินบุณยกร วิเศษศรี

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๐๖
เด็กชายฐิติกร ศัพทเสวี

๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๐๗
เด็กชายแผ่นดิน ฆารไสว

๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๐๘
เด็กชายพชร กันตรง

๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๐๙
เด็กชายพีรวิชญ์ สมใจ

๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๑๐
เด็กชายภูริภัทร์ บินชัย

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๑๑
เด็กชายรชฎ คำชมภู

๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๑๒
เด็กชายวศิน โคตสา

๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๑๓
เด็กชายศรวัณ ส่งคุณธรรม

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๑๔
เด็กชายสพลดนัย นิลพันธุ์

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๑๕
เด็กชายอนาวิน พูลผล

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๑๖
เด็กชายอภิลักษณ์ ผิวดา

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๑๗
เด็กชายอนวัฒน์ พูลผล

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๑๘
เด็กหญิงชนาภา เขียนเสือ

๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๑๙
เด็กหญิงณัฐกานต์ สมร่าง

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๘ / ๒๗๖

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๐๖๒๐
เด็กหญิงเทียมแก้ว สุริยะกาญจน์

๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๒๑
เด็กหญิงนันทรัตน์ ยศประสงค์

๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๒๒
เด็กหญิงพิมพ์ชนก สมศิริพิทักษ์

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๒๓
เด็กหญิงนรินรัตน์ คำไตรย์

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๒๔
เด็กหญิงวรีกณก ใยพันธุ์

๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๒๕
เด็กหญิงศิรประภา นาทราย

๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๒๖
เด็กหญิงสุทัตตา พรมชัย

๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๒๗
เด็กหญิงอินทิรา กาญจนารัตน์

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๒๘
เด็กชายก่อเกียรติ รักษ์พงษ์ศิริ

๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๒๙
เด็กชายเจตนิพัฒน์ ชนะเคน

๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๓๐
เด็กชายแทนคุณ นวลตา

๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๓๑
เด็กชายธาดาพงศ์ วรรณพืช

๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๓๒
เด็กชายปุณวิชญ์ วานิชโช

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๓๓
เด็กชายพงษ์โชติ อธิภัทรสถาพร

๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๓๔
เด็กชายภัทรดนัย นิลแสง

๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๓๕
เด็กชายภูริณัฐ แก้วไหล

๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๓๖
เด็กชายศักดิธัช ฉายวงค์

๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๓๗
เด็กชายสรยุทธ ดวงดีแก้ว

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๓๘
เด็กหญิงกรกรณ์ รัตนโยธิน

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๓๙
เด็กหญิงณภัทรพร พรมประกาย

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๔๐
เด็กหญิงณัฐณิชา สร้อยปุ

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๔๑
เด็กหญิงณัฐรดา พิริยะประสิทธิ

์

๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๔๒
เด็กหญิงเบญญภา ปลายเนตร

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๔๓
เด็กหญิงณิชนันทน์

ี

มิควาฬ
๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๔๔
เด็กหญิงธนกาญจน์ แก่นพรม

๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๔๕
เด็กหญิงนันท์นภัสอร ละม้ายศรี

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๔๖
เด็กหญิงกุลนิดา ไชยต้นเทือก

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๔๗
เด็กหญิงสโรชา ชงเชือ

้

๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๔๘
เด็กหญิงอนุธิดา จาบบุญมา

๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๔๙
เด็กชายนนท์ปวิธ นันทสุรีย์อารักษ์

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๕๐
เด็กชายปภังกร เดชะบุญ

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๕๑
เด็กชายสิรวิชญ์ ฝายศิลา

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๕๒
เด็กหญิงวรวลัญช์ สิทธิธรรม

๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๕๓
เด็กหญิงวิมลวรรณ ร่มรืน

่

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๕๔
เด็กหญิงอติกานต์ ฤทธิมหา

์

๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๙ / ๒๗๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๐๖๕๕
เด็กชายสิรปกร พรมกันดร

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๕๖
เด็กชายศิริวัฒน์ ใจช่วง

๒๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๕๗
เด็กชายเศรษฐี ดวนลี

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๕๘
เด็กชายพีรัชชัย ยุทธเนตร

๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๕๙
เด็กชายวสุพล ศรีกำพล

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๖๐
เด็กหญิงธันย์วรัชญ์ แพงจ่อย

๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๖๑
เด็กชายฐีรวัฒน์ ภักดีปญญา

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๖๒
เด็กหญิงธนัญชนก สุวรรณมาโจ

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๖๓
เด็กหญิงนิพาดา หอมอ่อน

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๖๔
เด็กชายภัทรดนัย เอ๊ฟวา

๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๖๕
เด็กชายสิรภพ พรหมวิศาสตร์

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๖๖
เด็กหญิงชนัญชิตา วงศ์แสน

๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๖๗
เด็กหญิงศุภิดา ปารีพันธ์

๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๖๘
เด็กหญิงจิรัชยา ปราบมีชัย

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๖๙
เด็กหญิงเเพรวา ชัยประภา

๓๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๗๐
เด็กหญิงดวงตะวัน พรหมดวง

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๗๑
เด็กชายจุฑาวัฒน์ ประทุมมัง

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๗๒
เด็กชายศุภวิชญ์ พรมดี

๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๗๓
เด็กชายกัณฏพัช เดชบุรัมย์

๒๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๗๔
เด็กชายกิตติพิชญ์ บันหาร

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๗๕
เด็กหญิงชลลดา ปฎิสังข์

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๗๖
เด็กชายสุวิจักขณ์ ภูนากลม

๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๗๗
เด็กชายภูริต จิตปญญา

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๗๘
เด็กชายณัฐนันท์ สดชืน

่

๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๗๙
เด็กชายอภิวัฒน์ เดชะคำภู

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๘๐
เด็กชายชยพล เปาวะนา

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๘๑
เด็กชายณัฐพัชร์ เหมุลิน

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๘๒
เด็กชายไกรวิชญ์ อินธิโคตร

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๘๓
เด็กชายภูวนาถ วรกิจจานุวัฒน์

๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๘๔
เด็กชายนที พงศ์พิริยะวนิช

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๘๕
เด็กหญิงพิมพ์มาดา ศรีวรสาร

๒๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๘๖
เด็กหญิงสวิตตา

วิวัฒน์ปรีชานนท์ ๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๘๗
เด็กชายนวรรษกร ไชยอากร

๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๘๘
เด็กชายภาคภูมิ ภิญโยดุลยเจต

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๘๙
เด็กชายญาณาทิพ แพฟน

๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๐ / ๒๗๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๐๖๙๐
เด็กหญิงณัฐชยา ไชยสิทธิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๙๑
เด็กหญิงพรรณศิริ ทองปรีชา

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๙๒
เด็กหญิงรักษิณา พวงทอง

๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๙๓
เด็กหญิงจันทัปปภา คำพิมพ์

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๙๔
เด็กหญิงพัชรินทร์ เอกสะพัง

๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๙๕
เด็กหญิงมัญชุพร นักบุญ

๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๙๖
เด็กชายฌาณวุฒิ มณีโชติ

๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๙๗
เด็กชายพีรดนย์ พ่ออามาตย์

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๙๘
เด็กชายอัสสชิ มณีพรรณ

๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๖๙๙
เด็กชายฉัตรพล มณีกุล

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๐๐
เด็กชายพรรวินท์ ขอดเมชัย

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๐๑
เด็กชายธนกฤต อ่อนแก้ว

๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๐๒
เด็กหญิงฑิตฐิตา เลิศสงคราม

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๐๓
เด็กหญิงทักษพร หลับจันทร์

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๐๔
เด็กหญิงณัฐวดี แปนประโคน

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๐๕
เด็กหญิงวิรินทิรา ศรีธรรมมา

๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๐๖
เด็กหญิงธันยพร เสาโมกข์

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๐๗
เด็กหญิงวันวิสา บุญทวี

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๐๘
เด็กหญิงยุพารัตน์ ศรีสด

๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๐๙
เด็กหญิงจิรนันท์ ศิริสวัสดิ

์

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๑๐
เด็กชายอัครพล บุญโยทยาน

๐๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๑๑
เด็กชายกรวิชญ์ พรมวัง

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๑๒
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศรีพระจันทร์
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๑๓
เด็กชายนภา พงศ์พิริยะวนิช

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๑๔
เด็กชายนิติภูมิ เจริญไชย

๓๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๑๕
เด็กหญิงชนัญญา ยอแสง

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๑๖
เด็กหญิงปนมุก พจนา

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๑๗
เด็กหญิงจุฑาชินี ดีจันทร์

๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๑๘
เด็กหญิงบุษย์ภาวลัย เหล่าพัฒนาภาวร ๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๑๙
เด็กหญิงชาลิสา ทองแก้ว

๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๒๐
เด็กหญิงนัทชา จันทะสิน

๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๒๑
เด็กชายกฤตภาส หอมอ่อน

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๒๒
เด็กชายจาร์มิกรณ์ กัลยาแก้ว

๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๒๓
เด็กชายญาณวรุตม์ คำนุ

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๒๔
เด็กชายธนกฤต สมตัว

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๑ / ๒๗๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๐๗๒๕
เด็กชายพีรวิชญ์ แก่นนาคำ

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๒๖
เด็กชายอภิวุฒิ ชาภูวงค์

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๒๗
เด็กหญิงณัฐวดี ภูมิลา

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๒๘
เด็กหญิงปุณยนุช รุจีธีรกุล

๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๒๙
เด็กหญิงศิริพร อุ้มอังวะ

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๓๐
เด็กหญิงสุตาภัทร บุญโสม

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๓๑
เด็กหญิงกีรติกา หมูหอน

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๓๒
เด็กชายภูริวัฒน์ พรมดี

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๓๓
เด็กชายธนากร โคตนาม

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๓๔
เด็กชายตรัยรัตน์ เ่ด่นเจริญ

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๓๕
เด็กชายธนาดล แสนเมืองชิน

๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๓๖
เด็กชายธันยพงศ์ ศรีสมพงษ์

๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๓๗
เด็กชายวงศธร พรมแสง

๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๓๘
เด็กชายโจร์ช โรเบริท

เดย์
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๓๙
เด็กชายรุ่งรวิน เหม็นชา

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๔๐
เด็กชายวิชยุตม์ พรมโลก

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๔๑
เด็กชายพศวัตส์ รัตนวงค์

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๔๒
เด็กชายสุรยุทธ สิริสาคร

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๔๓
เด็กหญิงพิมพ์วรีย์ สมฤทธิ

์

๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๔๔
เด็กหญิงสุภิญญา ลุนหล้า

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๔๕
เด็กหญิงบัณฑิตา ทันหอ

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๔๖
เด็กหญิงสโรชินี สารีพล

๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๔๗
เด็กหญิงณิชากานต์ พนันชัย

๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๔๘
เด็กชายปญจพล ธนะกิจพิพัฒน์

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๔๙
เด็กชายณฐพล แสนคำก้อน

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๕๐
เด็กชายณฐกร แสนคำก้อน

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๕๑
เด็กชายปรัตถกร พิมพ์พันธุ์

๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๕๒
เด็กหญิงชนิตา คะลีล้วน

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๕๓
เด็กหญิงศตพร รามศิริ

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๕๔
เด็กหญิงสุชานันท์ ทิพย์โฆษิตคุณ

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๕๕
เด็กหญิงจิรัชยา โคตรมนตรี

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๕๖
เด็กหญิงธัญญรัตน์ นาดี

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๕๗
เด็กชายประวันวิทย์ กะหนัน

๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๕๘
เด็กชายอรรถพล ราชชมภู

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๕๙
เด็กชายพศวัต ผางนาม

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๒ / ๒๗๖

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๐๗๖๐
เด็กชายศุภณัฐ สมอุดม

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๖๑
เด็กหญิงณิชาภัทร ทองนาค

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๖๒
เด็กหญิงปริญากร เกษสุพรรณ์

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๖๓
เด็กหญิงสุพาพร สุริยะ

๐๓/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๖๔
เด็กหญิงชนาภา สุวันดี

๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๖๕ เด็กหญิงพลอยวรินทร์
ยนยิง

่

๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๖๖
เด็กหญิงภทรชนกณ์ วาป

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๖๗
เด็กชายอัครพนธ์ โทษา

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๖๘
เด็กหญิงพีรดา เหมเมือง

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๖๙
เด็กหญิงณัฐวดี ผางโยธา

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๗๐
เด็กชายเตชินท์ ด่างเกษี

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๗๑
เด็กหญิงอรรถยา ขุนศรี

๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๗๒
เด็กหญิงพลอยพราว พนมเริงศักดิ

์

๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๗๓
เด็กชายไตรสรณ์ ไขประกาย

๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๗๔
เด็กชายธราเทพ โสภา

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๗๕
เด็กหญิงอัจฉรา ลอดอุด

๒๒/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๗๖
เด็กชายปฐิภาณ เนตรสาย

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๗๗
เด็กชายโชดิวัต พันธ์แก้ว

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๗๘
เด็กหญิงปราณปริยา เบ้าลี

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๗๙
เด็กหญิงวรัญธร สุนา

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๘๐
เด็กหญิงธรรญภรณ์ ธนาเจริญชัย

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๘๑
เด็กหญิงอัฐกร แก้วบุดตรา

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๘๒
เด็กหญิงวรินทร์ สุนทรธนฉัตร

๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๘๓
เด็กหญิงณัทนิษฐ์การ์ พูลพานิช

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๘๔
เด็กชายภูริภัทร นิลภา

๑๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๘๕
เด็กหญิงชาลิสา ศรีคลัง

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๘๖
เด็กชายนณปวิช พันโน

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๘๗
เด็กชายวชิราวิทย์ ช่วยคุ้ม

๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๘๘
เด็กชายวรปรัชญ์ ต้นสวรรค์

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๘๙
เด็กชายปฏิญญา ศรีมงคล

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๙๐
เด็กชายอภิวิชญ์ วดีศิริศักดิ

์

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๙๑
เด็กชายภคเดช มีบุญ

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๙๒
เด็กชายณัฐวัตร สมบูรณ์เรศ

๒๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๙๓
เด็กหญิงกัญญาภัค ทรงโฉม

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๙๔
เด็กหญิงอรปรียา สถิตสิริพร

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๓ / ๒๗๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๐๗๙๕
เด็กชายจิณณธรรม รักษาชาติ

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๙๖
นายพีรศักดิ

์

พงศ์สินสิทธา
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๙๗
เด็กชายวิฒิภัทร ประเสริฐศรี

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๙๘
เด็กหญิงชนิดาภา ธนพนต์โกวิท

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๗๙๙
เด็กหญิงขนิษฐา หนันแบ่

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๐๐
เด็กหญิงภัคจิรา รัตนประภา

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๐๑
เด็กหญิงอารีรัตน์ วงศ์ชนุก

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๐๒
เด็กชายฐิติวัฒน์ โคตรโยธี

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๐๓
เด็กชายภาคิน จันทร์วงค์

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๐๔
เด็กหญิงกัญญาภัค แก้วเครือศรี

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๐๕
เด็กชายญาณินท์ ศรีนวล

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๐๖
เด็กหญิงขวัญฤดี โพธิพรหม

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๐๗
เด็กหญิงณัฐวดี ผาสุก

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๐๘
เด็กชายธนะเมศฐ์ ธนินกฤติโชตน์

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๐๙
เด็กชายนิติภูมิ นามไพร

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๑๐
เด็กหญิงสุพิชญา โพชราช

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๑๑
เด็กชายสุวรรณภูมิ หอมชืน

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๑๒
เด็กชายปณัยกร หล้าบา

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๑๓
เด็กหญิงนัทธมน ก้องเกียรติกมล

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๑๔
เด็กชายอรุชา โคตรขวา

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๑๕
เด็กหญิงชุติกาญจน์ กีกาศ

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๑๖
เด็กชายชานนท์ ศรีษะนา

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๑๗
เด็กหญิงปพิชญา ปานโป

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๑๘
เด็กชายอรรถพล นามวงค์

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๑๙
เด็กชายณัชพล แพงคำฮัก

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๒๐
เด็กชายกิตติพร ตัวดี

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๒๑
เด็กชายอนนท์ คำบัว

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๒๒
เด็กหญิงพัณณิดา ซามาตร

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๒๓
เด็กหญิงปนปรากรณ์ ด้วงโต้ด

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๒๔
เด็กหญิงธัญชนก บุรีเรือง

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๒๕
เด็กชายธเนศพล บุญตัง

้

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๒๖
เด็กหญิงชญาดา ศิริภัทระกุล

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๒๗
เด็กชายเสกชัย สุขดี

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๒๘
เด็กชายธุวานัน์ ฉกรรจ์ศิลป

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๒๙
เด็กหญิงปุณยาภัทร ชาวไธสง

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๔ / ๒๗๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๐๘๓๐
เด็กหญิงรณิดา รักษาวงศ์

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๓๑
เด็กชายธนภาค พิณเนียม

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๓๒
เด็กชายพลกฤต จันทรสาขา

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๓๓
เด็กชายจักรวรรดิ

์

เรืองสุวรรณ
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๓๔
เด็กชายธนพล สุขเสริม

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๓๕
เด็กชายวายุภักษ์ พุทธศาวงษ์

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๓๖
เด็กชายสรอัฑฒ์ กออิสรานุภาพ

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๓๗
เด็กชายศุภวิชญ์ มังคละคีรี

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๓๘
เด็กหญิงกรวรรณ ต้องเดช

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๓๙
เด็กหญิงทิตยาภรณ์ สมิทธ์ภินันท์

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๔๐
เด็กหญิงปณฑารีย์ วรบุตร

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๔๑
เด็กหญิงปนดารี พานิชกิจ

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๔๒
เด็กหญิงวรวลัญณ์ อ่อนพิทักษ์

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๔๓
เด็กหญิงพิชชาอร ณ นครนพม

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๔๔
เด็กชายจิรพัส ศรีธิราช

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๔๕
เด็กชายรพีพัฒน์ แสงสุวรรณ์

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๔๖
เด็กหญิงกานต์รวี ตรงดี

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๔๗
เด็กหญิงปสุตา ศรีนครา

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๔๘
เด็กหญิงภูริชญา พันธุ์เวียง

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๔๙
เด็กชายจารุพัจน์ ประภาแก้ว

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๕๐
เด็กชายธนภัทร คำปน

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๕๑
เด็กชายธนภัทร นวพงศ์ศิริ

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๕๒
เด็กชายพิชุตม์ วงศ์ศรีชา

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๕๓
เด็กชายภควา วงศ์เดโช

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๕๔
เด็กชายรชานนท์ สำรองพันธ์

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๕๕
เด็กชายรุ่งโรจน์ ศรีรี

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๕๖
เด็กชายศุภณัฐ พรหมลัง

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๕๗
เด็กหญิงเกตน์สิรี ทิณบูรณ์

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๕๘
เด็กหญิงชัญญานุช มังคละคีรี

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๕๙
เด็กหญิงนิธินันท์ ดาราสว่าง

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๖๐
เด็กหญิงรังศิมา ยะสา

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๖๑
เด็กหญิงลักษิกา วรปสสุ

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๖๒
เด็กหญิงสุนิดา หงษ์รัมย์

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๖๓
เด็กชายจตุภูมิ รอดทะพร

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๖๔
เด็กชายเจษฎา ภิรมย์ไทย

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๕ / ๒๗๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๐๘๖๕
เด็กชายณัชพล อรรคนิตย์

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๖๖
เด็กชายภัทรดนัย ตนายะพันธ์

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๖๗
เด็กชายวชิรวิทย์ แก่นจันทร์

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๖๘
เด็กชายศุภสิทธิ

์

ดีสิงห์
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๖๙
เด็กหญิงกชกานต์ สุดสงวน

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๗๐
เด็กหญิงชนกนันท์ คูสกุล

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๗๑
นางสาวตรีรัตน์ เมืองสุวรรณ

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๗๒
เด็กหญิงปณาลี พุฒิถาวรกุล

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๗๓
เด็กหญิงวรัญญา พิมพ์หาญ

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๗๔
เด็กหญิงวรันธร ราชสิงห์

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๗๕
เด็กหญิงสุชานาถ โกษาแสง

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๗๖
เด็กชายกษิดิดิส

์

ฉายบุญครอง
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๗๗
เด็กชายกุลพัทธ์ สุมทุม

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๗๘
เด็กชายธีร ไชยนิฮม

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๗๙
เด็กชายพลอธิป สลางสิงห์

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๘๐
เด็กชายรพีภัทร เนตรสีทา

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๘๑
เด็กชายวิชญ์ภาส พิมพ์พงษ์

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๘๒
เด็กหญิงกมลชนก พรหมโส

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๘๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ ลอดเหล็ก

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๘๔
เด็กหญิงเบญจพร สุขษาเกษ

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๘๕
เด็กชายก้องเกียรติ รักษ์พงศ์ศิริ

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๘๖
เด็กชายณัฐวุฒิ สิงห์แพง

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๘๗
เด็กชายนรพิชญ์ รอดทะพร

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๘๘
เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีเชียงใหม่

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๘๙
เด็กหญิงกัญญาภัค ราชวงค์อุระ

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๙๐
เด็กหญิงกันตา ไชยสาร

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๙๑
เด็กหญิงพิมธิดา พิมพ์บุญมา

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๙๒
เด็กหญิงรมิดา วิจิตร์

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๙๓
เด็กหญิงศิรภัสสร ธนากรจักร์

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๙๔
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ไทยศิริ

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๙๕
เด็กชายอิชฌห์ ฮดบุญเรือง

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๙๖
เด็กหญิงณัฐธิดา สมลี

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๙๗
เด็กชายเศรษฐภัทร ใจคงโชติภัทร์

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๙๘
เด็กชายณัฐิวุฒิ แสงสารพันธ์

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๘๙๙
เด็กชายบุญญาพัฒน์ บุญชวลิต

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๖ / ๒๗๖
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๐๙๐๐
เด็กหญิงกิติญาภรณ์ โสตาภา

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๐๑
เด็กหญิงณัชชา พิทักษ์ชัยดำรงค์

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๐๒
เด็กชายนภดล ราชบัญดิษ

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๐๓
เด็กชายอภิศักดิ

์

สิมมาลี
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๐๔
เด็กชายกฤษดา ผาบัง

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๐๕
เด็กชายกวินภพ จันเจือ

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๐๖
เด็กชายชนินทร์ แก้วพิลา

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๐๗
เด็กชายอัษฎาวุธ ศรีสุนนท์

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๐๘
เด็กชายสรวิศ ดวงดีแก้ว

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๐๙
เด็กชายกลวัชร แสงชาติ

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๑๐
เด็กชายปองคุณ เพ็ชรภา

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๑๑
เด็กชายวีรภัทร พิรุฬห์ธรรม

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๑๒
เด็กชายปฐวีย์ สิรภัทรธนาลัภย์

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๑๓
เด็กชายภูรีภัทร ไวแสน

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๑๔
เด็กชายกฤตภาส กลางประพันธ์

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๑๕
เด็กชายธนกร

ถาวรพิศาลเกษม
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๑๖
เด็กชายณัฐพงศ์ กรธนกิจ

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๑๗
เด็กหญิงนันท์นภัส รามโกมุท

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๑๘
เด็กชายอิทธิพล นนท์เหล่าพล

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๑๙
เด็กชายปวีณ์กร วีระชานนท์

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๒๐
เด็กชายชาญณรงค์ กวนสีลัด

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๒๑
เด็กชายปยวัฒน์ เดชทะศร

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๒๒
เด็กหญิงพิมพ์ชนก บุญหลาย

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๒๓
เด็กหญิงอัลลตา จันทระเสนา

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๒๔
เด็กหญิงนันท์นภัส มองเคน

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๒๕
เด็กชายพุฒิพงศ์ ไพศูนย์

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๒๖
เด็กชายชิติพัทธ์ ชัยพันธ์

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๒๗
เด็กชายดนุสรณ์ ปาจี

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๒๘
เด็กชายวัฒนชัย ศิริสวัสดิ

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๒๙
เด็กชายวรุดม แสนคำ

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๓๐
เด็กชายอภิเดช พิมพานนท์

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๓๑
เด็กชายตริณณภพ คำเปา

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๓๒
เด็กชายภานุเดช ฮดบุญเรือง

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๓๓
เด็กชายเสฏฐวุฒิ คงกันฑ์

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๓๔
เด็กชายพชรพล ไชยยา

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๗ / ๒๗๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๐๙๓๕
เด็กชายพศวัต ปราบวิชัย

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๓๖
เด็กชายธนกฤต ประพัฒน์พงษ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๓๗
เด็กหญิงขวัญรัตน์ สีสุทร

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๓๘
เด็กหญิงศุภิสรา คำสอน

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๓๙
เด็กหญิงอนงค์นาถ ดวงจำปา

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๔๐
เด็กหญิงมุกตาภา ณ นครพนม

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๔๑
เด็กหญิงณัฐวรา มีชาลี

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๔๒
เด็กชายปรินทร ปราบวิชัย

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๔๓
เด็กชายวชิรวิทย์ โยลัย

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๔๔
เด็กชายพีรพัฒน์ ใจซือ

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๔๕
เด็กหญิงนพวรรณ ทองอุทัยศรี

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๔๖
เด็กชายคิงค์โญ เซญ่า

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๔๗
เด็กหญิงพชรพร นามคำ

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๔๘
เด็กชายสิรภพ ใจศิริ

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๔๙
เด็กหญิงธัญธร โมคมูล

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๕๐
เด็กหญิงสุทธิดา ศิริวงศ์

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๕๑
เด็กชายภูวเนตร เปล่งทรัพย์

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๕๒
เด็กหญิงพิชชาภา พรรณะ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๕๓
เด็กชายจิราภัทร ศรีสวัสดิ

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๕๔
เด็กชายภูผา ธนบูรณ์วาณิช

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๕๕
เด็กชายสิริภูมิ ชาวไธสง

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๕๖
เด็กชายกฤตณกร โลกเลือง

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๕๗
เด็กชายปติพงษ์ สังขะรมย์

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๕๘
เด็กชายปณณวรรธ กองแพง

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๕๙
เด็กชายวิธวินท์ สระแก้ว

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๖๐
เด็กหญิงกวินธิดา เบ้าคันที

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๖๑
เด็กหญิงศกุนตลา เลิศประพันธ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๖๒
เด็กหญิงอรนลิน จันทะยุทธ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๖๓
เด็กชายธนพล บุรีขันธ์

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๖๔
เด็กชายปณณทัต อยู่ยงวัฒนา

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๖๕
เด็กชายปณณธร โยไทธะแสง

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๖๖
เด็กชายพิชุตม์ ธนาไสย

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๖๗
เด็กหญิงธัญวรัตน์ กิติศรีวรพันธ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๖๘
เด็กหญิงปยาพัชร ปยะวิริยะกุล

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๖๙
เด็กชายกิตติชัย วรรณพฤกษ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๘ / ๒๗๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๐๙๗๐
เด็กชายคริษฐ์เศรษฐ์ ศิริสวัสดิ

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๗๑
เด็กชายสรวิชญ์ พนมอุปถัมภ์

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๗๒
เด็กหญิงณพรรษ ใจแข็ง

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๗๓
เด็กหญิงธันยพัฒน์ ศิรินพกุล

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๗๔
เด็กหญิงพิชญาภัค สวนงาม

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๗๕
เด็กหญิงวณิชยา ตันสาย

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๗๖
เด็กชายกันตภณ อาวจำปา

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๗๗
เด็กหญิงกนกวรรณ บุญเต็ม

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๗๘
เด็กหญิงธันย์ชนก สระสีโสม

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๗๙
เด็กหญิงเบญญาภา เรืองวีระยุทธ

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๘๐
เด็กหญิงพรกมล จันทร์ชนะ

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๘๑
เด็กหญิงพิมพ์พิตรา ศิลปสิทธิ

์

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๘๒
เด็กหญิงพิริยากรณ์ พระแสง

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๘๓
เด็กหญิงสิตานันท์ พิมพ์พงษ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๘๔
เด็กหญิงอฐิติญา ฐานะวงค์

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๘๕
เด็กหญิงอารียา กุลยะ

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๘๖
เด็กหญิงอินทิรา ปาไม้ทอง

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๘๗
เด็กชายปณณวัฒน์ อุ่นเทียมโสม

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๘๘
เด็กชายรัฐนนท์ สาระวิถี

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๘๙
เด็กหญิงกนกวรรณ สุขะ

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๙๐
เด็กหญิงปภาวี อัครพินท์

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๙๑
เด็กหญิงพาณิภัค วิจันทร์

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๙๒
เด็กหญิงเพลงพิณ สินธุศิริ

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๙๓
เด็กชายกวีภูมิ ดวงดูสัน

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๙๔
เด็กชายณัฐภพ จันทร์ต๊ะบุญ

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๙๕
เด็กชายภาณุพงศ์ สิทธิกานต์

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๙๖
เด็กชายรัชชานนท์ พรมรักษา

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๙๗
เด็กชายศิรวิทย์ ภูมิรัตน์

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๙๘
เด็กชายสองนคร รัตนบุรี

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๐๙๙๙
เด็กชายออมสิน กมลเลิศ

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๐๐
เด็กหญิงกรรณิกาณ์ จุลทัศน์

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๐๑
เด็กหญิงกัญยาภรณ์ ผสมทรัพย์

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๐๒
เด็กหญิงนวพรรษ คำลี

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๐๓
เด็กหญิงเพชราภรณ์ ก่าเรือน

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๐๔
เด็กหญิงแพรวพรรณ สีดำ

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๙ / ๒๗๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๑๐๐๕
เด็กหญิงวรฤทัย ฤทธิแก้ว

์

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๐๖
เด็กหญิงศศิวิมล พุทธแก้ว

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๐๗
เด็กหญิงอันธิรา อ่อนตา

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๐๘
เด็กชายจตุรภัทร ตรันเจริญ

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๐๙
เด็กชายชัยกฤต ศรีสรรค์

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๑๐
เด็กชายณัฐดนัย มณีโชติ

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๑๑
เด็กชายธนกฤต นาชัยเริม

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๑๒
เด็กหญิงจิรสุตา สมตน

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๑๓
เด็กหญิงทิพวัลย์ ปามี

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๑๔
เด็กหญิงปุณยาพร แก้วบุดตา

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๑๕
เด็กหญิงพัชราภา พินิจเจริญ

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๑๖
เด็กหญิงลักษิกา ยาสาชัย

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๑๗
เด็กหญิงสุกานดา ไชยมาตร

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๑๘
เด็กหญิงหมิงซู พิลอน

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๑๙
เด็กชายชินวัตร เสวียววงษ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๒๐
เด็กชายณัฐชัย ลุนอุบล

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๒๑
เด็กชายธณภัทร ภูมิเลิศ

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๒๒
เด็กชายปุรเชษฐ ผาทา

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๒๓
เด็กชายพิชุตม์ ลาวงศ์

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๒๔
เด็กชายศักรินทร์ สุนา

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๒๕
เด็กหญิงกฤติยา ผลผักแว่น

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๒๖
เด็กชายญาณาธิป เรณูร่วง

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๒๗
เด็กชายปวเรศ โคสะสุ

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๒๘
เด็กชายพชรพล กำแหล้

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๒๙
เด็กชายพีรพล แสนทวีสุข

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๓๐
เด็กชายพีรวัส เพชรวิชิต

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๓๑ เด็กชายเพราพงศ์พันธ์ุ
นาโสก

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๓๒
เด็กชายภูริทัต พนมเริงศักดิ

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๓๓
เด็กชายภูบดินทร์ สาแก้ว

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๓๔
เด็กชายจิรัฐ วงศ์บุดดี

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๓๕
เด็กชายนภัทร มหาราช

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๓๖
เด็กชายศุภณัฐ ถาวร

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๓๗
เด็กหญิงแพรวา ปรีชาอดุลหิรัญ

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๓๘
เด็กหญิงกิตติยาพร อาคะนิช

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๓๙
เด็กหญิงนันทวิกา สาริยา

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๐ / ๒๗๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๑๐๔๐
เด็กหญิงพิมนภัส ศรีสวัสดิ

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๔๑
เด็กหญิงธัญนาฏ อาจเเรง

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๔๒
เด็กชายศิวราช เหลาพรม

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๔๓
เด็กชายปญญพนต์ นีราณิชกุล

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๔๔
เด็กหญิงแพรวา ธนบูรณ์วาณิช

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๔๕
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ โคตราช

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๔๖
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ยศไชยวิบูลณ์

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๔๗
เด็กหญิงเบญจพร เหลืองเจริญ

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๔๘
เด็กหญิงพิมพ์ลดา ทุมกิง

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๔๙
เด็กหญิงณัฏฐ์ชยาพร แสงพรมศรี

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๕๐
เด็กหญิงพนิตพร โสภาจร

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๕๑
เด็กหญิงภคพร แร่วงค์คต

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๕๒
เด็กหญิงมัลลิกา นาคประเสริฐ

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๕๓
เด็กชายภพธรรม คงชะสิงห์

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๕๔
เด็กหญิงฉัตรมณี ศักดิหาญพบ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๕๕
เด็กหญิงชุติกา อัมยงค์

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๕๖
เด็กหญิงพรวดี พูลกิจวัฒนา

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๕๗
เด็กหญิงศิรภัสสร โอ้น

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๕๘
เด็กหญิงอริสา เพชรสุวรรณ

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๕๙
นางสาวเพชราพร เคนคม

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๖๐
เด็กหญิงฤทัย อุทาสี

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๖๑
นางสาวลักษิกา แสนสุภา

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๖๒
นางสาวนารีรัตน์ คำตา

๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๖๓
นางสาวฐิติรัตน์ แก่นจันทร์

๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๖๔
นางสาวธัญจิรา มะกรูดอินทร์

๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๖๕
นางสาวกฤติยาภรณ์ เดชทะสอน

๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๖๖
นางสาวพรธีรา นครวงศ์

๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๖๗
นางสาวอรุษยา ปราบใหญ่

๒๓/๙/๒๕๑๙
โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๖๘
เด็กหญิงอริศรา มูลวงค์

๑๙/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๖๙
เด็กหญิงนาตยา โมษา

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๗๐
เด็กหญิงกรรณีการ์ ลาโขง

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๗๑
เด็กหญิงภลินี พลอุ่น

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๗๒
เด็กหญิงเจนจิรา รินทะศักดิ

์

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๗๓
เด็กชายสรวิส เสมียนแก้ว

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๗๔
เด็กชายสุริยะ แก้วหาวงค์

๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๑ / ๒๗๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๑๐๗๕
เด็กหญิงปนัสดา อินทราศรี

๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๗๖
เด็กหญิงพัชรี ทะนุ

๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๗๗
เด็กหญิงนันทพร เสนหยอด

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๗๘
เด็กชายตะวัน ไชยวัง

๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๗๙
เด็กชายพันธ์ธวัช มินตา

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๘๐
เด็กชายวุฒิชัย โสภา

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๘๑
เด็กชายจตุรพร อ่อนทา

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๘๒
เด็กชายจันทร์สว่าง ฝายเพีย

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๘๓
เด็กหญิงวันวิสาข์ ธรรมฤทธิ

์

๖/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๘๔
เด็กชายพลวัต เสนหยอด

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๘๕
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ฝายเฟย

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๘๖
เด็กชายชัญญา คำคูณเมือง

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๘๗
เด็กชายณัฐวุฒิ นาถา

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๘๘
เด็กชายดนัย จูมแดง

๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๘๙
เด็กชายวรชิด กันภัย

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๙๐
เด็กชายวงศธร ทะนุ

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๙๑
เด็กหญิงฐิดาภา เสือภูมิ

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๙๒
เด็กชายชยุตม์ คงคาหลวง

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๙๓
เด็กหญิงปทมา คุณขยัน ๘/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๙๔
เด็กหญิงพรชิตา แพงด้วง

๑๑/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๙๕
เด็กหญิงรุ่งลดา วงค์เสือ

๑๖/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๙๖
เด็กชายพลวัต อ่อนทา

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๖๐/๑๐๙๗
เด็กชายทินภัทร ตระกูลศักดิศรี

์

๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเมืองนครพนม วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๑๐๙๘
เด็กชายสุรวุฒิ ศรีพระจันทร์

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองนครพนม วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๑๐๙๙
เด็กหญิงปภาวรินทร์ เฮ้าสา

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองนครพนม วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๑๑๐๐
เด็กหญิงธันยพร แพงด้วง

๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเมืองนครพนม วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๑๑๐๑
เด็กหญิงอนันตญา สุขศรี

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองนครพนม วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๑๑๐๒
เด็กหญิงกชกร สายสะอาด

๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเมืองนครพนม วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๑๑๐๓
เด็กหญิงสุนิตา แก่นนาดี

๒๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเมืองนครพนม วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๑๑๐๔
เด็กหญิงวิราชินี เหมาะจูม

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองนครพนม วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๑๑๐๕
เด็กหญิงแปง สุขะมนตี

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองนครพนม วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๑๑๐๖
เด็กชายชิติพัทธ์ หาคม

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองนครพนม วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๑๑๐๗
เด็กชายดานุภัทร์ วงค์ประคำ

๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเมืองนครพนม วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๑๑๐๘
เด็กชายอนุสรณ์ พรมกร

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองนครพนม วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๑๑๐๙
เด็กชายธนากร ถาลี

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองนครพนม วัดโพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๒ / ๒๗๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๑๑๑๐
เด็กหญิงณิชารีย์ ไชยสาร

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองนครพนม วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๑๑๑๑

เด็กหญิงบุณยาดา ตระกูลศักดิศรี

์

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองนครพนม วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๑๑๑๒

เด็กหญิงลิวัลยา แพงด้วง
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองนครพนม วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๑๑๑๓

เด็กชายยศกฤต แสงเขียว
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองนครพนม วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๑๑๑๔

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ สุริรมย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองนครพนม วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๑๑๑๕

เด็กหญิงชนาภา โพธิชัย

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองนครพนม วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๑๑๑๖

เด็กชายจิรายุทธ เสถา
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองนครพนม วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๑๑๑๗

เด็กชายกิตติพศ มงคล

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๑๑๑๘

เด็กชายชุติวัต กุลสา
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๑๑๑๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ธงศรี
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๑๑๒๐
เด็กชายตะวัน บานไธสง

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๑๑๒๑

เด็กชายธวัชชัย จำปา
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๑๑๒๒

เด็กชายธีรภัทร จงจิรวัฒน์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๑๑๒๓

เด็กชายวรวิช อ่อนตา
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๑๑๒๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

โพคาพานิชย์
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๑๑๒๕

เด็กหญิงปาวรีย์ เหลาชำนิ
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๑๑๒๖

เด็กหญิงศุจินธร โคตรภู
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๑๑๒๗

เด็กหญิงสุพรรณษา ภูวงษ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๑๑๒๘

เด็กชายเกริกวิชญ์ ข่อมขันธ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๑๑๒๙

เด็กชายชัยวัฒน์ เสนนันท์
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๑๑๓๐
เด็กชายวัชระ จำปา

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๑๑๓๑

เด็กชายอภิรักษ์ แก้วราชนิวงษ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๑๑๓๒

เด็กหญิงขนิษฐา เทวาภัคพงศ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๑๑๓๓

เด็กหญิงธัชติญา เคนโสม
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๑๑๓๔

เด็กหญิงนลินทิพย์ โคตะบิน
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๑๑๓๕

เด็กหญิงปนัดดา เคนโสม
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๑๑๓๖

เด็กหญิงปรารถนา เปล่งทรัพย์
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๑๑๓๗

เด็กหญิงปยธิดา เคนโสม
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๑๑๓๘

เด็กหญิงพิมนภา ปองปาน

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๑๑๓๙

เด็กหญิงราวดี น้อยแก้ว

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๑๑๔๐
เด็กหญิงลัดดาวัลณ์ เคนโสม

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๑๑๔๑

เด็กหญิงศิริญากร ตรงดี
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๑๑๔๒

เด็กชายเกียรติยศ เสนภักดี
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๑๑๔๓

เด็กชายธนาวุฒิ อินทะวงษ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๑๑๔๔

เด็กชายมนตรี คำวุฒิ
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๓ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๑๑๔๕

เด็กหญิงจันท์จิรา นิวงษา
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๑๑๔๖

เด็กหญิงธิดาภา ตันสาย
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๑๑๔๗

เด็กหญิงพิมพ์อัปสร อิมทรัพย์

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๑๑๔๘

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ สมตัว
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๑๑๔๙

เด็กชายภคพล บุริขันธ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๑๑๕๐
เด็กชายกษิดิศ วงอัคคะ

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๑๑๕๑

เด็กชายกิตติยากร สีพิมเมือง
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๑๑๕๒

เด็กชายอรรถพล แก้วบุดตา
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๑๑๕๓

เด็กหญิงนิตยา อินทริง
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๑๑๕๔

เด็กหญิงบุษบา สมตัว
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๑๑๕๕

เด็กหญิงปนัดดา น้อยแก้ว
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๑๑๕๖

เด็กหญิงอาทิตยา ศรีประสงค์
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๑๑๕๗

เด็กชายชัยวัฒน์ วงค์จันดี
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๑๑๕๘

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ต่างโอฐ
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๑๑๕๙

เด็กหญิงมณิภา เคหะ

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๑๑๖๐
นางสาวศราภรณ์ ลัพธะลักษณ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๑๑๖๑

นางสาวสุพัตรา นะมูล
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๑๑๖๒

เด็กชายดนุพร ยืนยัง

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๖๐/๑๑๖๓

เด็กหญิงนันทิดา เสาหงษ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๖๐/๑๑๖๔

เด็กหญิงวรรณิดา เพ็งชัย
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๖๐/๑๑๖๕

เด็กชายจรณินท์ ทีมอย
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๖๐/๑๑๖๖

เด็กชายชนะพัฒน์ คำผง

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๖๐/๑๑๖๗

เด็กชายชินวัตร ผองสูงเนิน
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๖๐/๑๑๖๘

เด็กชายณัฐนนท์ คำพิมพ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๖๐/๑๑๖๙

เด็กชายธนดล พิมพ์โต่ง
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๖๐/๑๑๗๐
เด็กชายยลินธร ขันอาษา

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๖๐/๑๑๗๑

เด็กชายวุฒิชัย คำไผ่
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๖๐/๑๑๗๒

เด็กชายศุภลักษณ์ จะรีศรี
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๖๐/๑๑๗๓

เด็กชายสุภากิต แซ่อ๋อง
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๖๐/๑๑๗๔

เด็กชายอภิรักษ์ คำพูล
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๖๐/๑๑๗๕

เด็กชายอภิรักษ์ เพียซ้าย
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๖๐/๑๑๗๖

เด็กหญิงเกษแก้ว แสงนวล
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๖๐/๑๑๗๗

เด็กหญิงจีระนันท์ โทปะ
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๖๐/๑๑๗๘

เด็กหญิงพรนภา โฉมเฉลา
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๖๐/๑๑๗๙ เด็กหญิงพลอยนรินทร์
วอไธสง

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๔ / ๒๗๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๑๑๘๐
เด็กหญิงพัณณิตา ไชยสุระ

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๖๐/๑๑๘๑

เด็กหญิงพิริสา สายสุด
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๖๐/๑๑๘๒

เด็กหญิงภัณฑิรา สุขจิตร
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๖๐/๑๑๘๓

เด็กหญิงมุชิตา พิมต้น
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๖๐/๑๑๘๔

เด็กหญิงรพีพรรณ สมสาร์
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๖๐/๑๑๘๕

เด็กหญิงวัชรีภรณ์ จันทรบัติ
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๖๐/๑๑๘๖

เด็กหญิงศสิมา สุนา

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๖๐/๑๑๘๗

เด็กชายชนวีร์ มิงกุละ

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๖๐/๑๑๘๘

เด็กชายณัฐพงค์ สงวนพงษ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๖๐/๑๑๘๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ชิณสอน
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๖๐/๑๑๙๐
เด็กชายพีรพัฒน์ พรมทา

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๖๐/๑๑๙๑

เด็กชายลัทธพล พิลึก

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๖๐/๑๑๙๒

เด็กชายวรชิด น้อยวงค์
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๖๐/๑๑๙๓

เด็กหญิงญาณิน แก้วแยง
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๖๐/๑๑๙๔

เด็กหญิงณัฐธยาน์ ฮิงซวง
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๖๐/๑๑๙๕

เด็กหญิงธีราวดี บัญชาลักษณ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๖๐/๑๑๙๖

เด็กหญิงบุญยรัตน์ ผุลผล

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๖๐/๑๑๙๗

เด็กหญิงพัทรหทัย ทุมลี
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๖๐/๑๑๙๘

เด็กหญิงภาณุมาส มุลลิลา
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๖๐/๑๑๙๙

เด็กหญิงวรวรรณ จันทวงค์
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๐๐
เด็กชายชุติวัต มณีสม

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๐๑
เด็กชายธัญยบูรณ์ อ่อนมิง

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๐๒
เด็กชายเมธา ยังแก้ว

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๐๓
เด็กชายวัชระ พรมอินตา

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๐๔
เด็กชายศิวกร ชัยบรรณ

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๐๕
เด็กชายสมพร พันธ์ทอง

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๐๖
เด็กชายสันต์ทศน์ ผุยผล

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๐๗
เด็กหญิงปง กาบบัวคำ

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๐๘
เด็กหญิงรัชนีกร แก้วบัง

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๐๙
เด็กหญิงวรมน สุริย์พุธ

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๑๐
เด็กหญิงสรวงธิดา สุนา

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๑๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

กลินหอม

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๑๒

เด็กชายเจษฎา มงคลช่วง
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๑๓

เด็กชายรุ่งทวี ศิลา
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๑๔

เด็กหญิงอัญชนา โสพิมพา
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๕ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๑๒๑๕

เด็กชายสิทธิพล มาคำ
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๑๖

เด็กชายอนันท์ สิมลี
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๑๗

เด็กชายภัทรพงศ์ ไมตรี
๑๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๑๘

เด็กชายฐิติวุฒิ สิมดา
๐๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๑๙
เด็กชายเจษฎาภรณ์ สีดี

๒๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๒๐
เด็กชายธวัชชัย ยะจันโท

๒๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๒๑

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ โสกาลี
๒๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๒๒

เด็กหญิงอมรรัตน์ พรมอินทร์
๐๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๒๓

เด็กหญิงริตา แดงสา
๑๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๒๔

เด็กหญิงบวรรัตน์ ประโท
๐๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๒๕

เด็กชายรพีภัทร สีดี
๒๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๒๖

เด็กชายชัชวาล ฝายชาวนา
๒๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๒๗

เด็กชายภูวเนตร ศิลา
๑๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๒๘

เด็กชายสุรศักดิ

์

แก้วก่อง

๑๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๒๙

เด็กชายเอกรินทร์ ลาดี
๓๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๓๐
เด็กชายบูรพา อำภาวงศ์

๑๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๓๑

เด็กหญิงนิลนภา อินแก้ว
๒๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๓๒

เด็กชายสันติ มหาธิราช
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๓๓

เด็กหญิงอริสรา จันทร์เพ็ญ
๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๓๔

เด็กหญิงพิมลแข ไชยงาม
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๓๕

เด็กหญิงเนตรนภา ชูเพ็ง
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๓๖

เด็กหญิงปยาอร ชาดี
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๓๗

เด็กหญิงสุพรรษา สังข์แก้ว
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๓๘

เด็กชายศุภวัฒน์ สาดแล่น
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๓๙

เด็กชายณัฐดนัย หงษ์สมดี
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๔๐
เด็กหญิงจินตหรา พิณรัตน์

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๔๑

เด็กชายอภิลักษณ์ ทองดี
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๔๒

เด็กชายกิตติทัชน์ หงษ์สมดี
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๔๓

เด็กหญิงณิฎฐาพร ผาคอย
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๔๔

เด็กชายสรัล เปยมปรีชา
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๔๕

เด็กชายพันธวัธน์ คาอำกวย
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๔๖

เด็กชายวีระวัฒน์ ยาประกัน
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๔๗

เด็กชายกฤษณพงศ์ คงอยู่ดี
๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๔๘

เด็กชายดนัย ไกรษรวงค์
๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๔๙

เด็กชายวีระพงษ์ หนึงคำมี

่

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย วัดวังตามัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๖ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๑๒๕๐
เด็กชายขจรศักดิ

์

ชัยมุงคุณ
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๕๑

เด็กชายวิเชียร พันธ์งาม
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๕๒

เด็กชายธันวา ม้าวคำ
๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๕๓

เด็กหญิงจุฑาพร ทีผุย
๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๕๔

เด็กหญิงนเลิศขวัญ คุตะโค
๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๕๕

เด็กหญิงจินดามณี ทุมสา
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๕๖

เด็กหญิงมาริสา แดนกาใส
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๕๗

เด็กชายรณพีร์ บุญศิริ
๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๕๘

เด็กหญิงบุญญรัตน์ อินทร์พิมพ์
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๕๙

เด็กชายยุทธนา ชมภูจันทร์

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๖๐
เด็กชายธีรโชติ ตันนาดี

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๖๑

เด็กชายธณภูมิ อุ่นจางวาง
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๖๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เชือคำเพ็ง

้

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๖๓

เด็กชายพุฒิพงศ์ ครุธตำคำ
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๖๔

เด็กหญิงปวีณ์สุดา ครธตำคำ
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๖๕

เด็กหญิงบัว เฮืองฮุง
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๖๖

เด็กหญิงรุจีรัตน์ ครุฑตำคำ
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๖๗

เด็กหญิงสิวารักษ์ แสนสามารถ
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๖๘

เด็กหญิงรินรดา แดงโยง
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๖๙

เด็กชายพรทวี เนืองทอง
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๗๐
เด็กชายวรัญู อมุนราช

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๗๑

เด็กชายธเนศพล คุตะโค
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๗๒

เด็กชายมนัสดา สุวะรัตน์
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๗๓

เด็กชายคมสัน สมปอง
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๗๔

เด็กชายวุฒินันท์ ทีผุย
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๗๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ไชยสุระ
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๗๖

เด็กชายณัฐพล เฮืองฮุง
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๗๗

เด็กชายธนทัต มงคลเคหา
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๗๘

เด็กชายเจตนิพัทย์ อุ่นจางวาง
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๗๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ แสนโคตร
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๘๐
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ลือพอก

้

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๘๑

เด็กหญิงรุ่งนภา ลืออำนาจ
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๘๒

เด็กหญิงณัฐธิดา อุ่มภูธร
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๘๓

เด็กหญิงรักษ์ศิยา สุมังคะ
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๘๔

เด็กหญิงอรณิชา ราชิ
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย วัดวังตามัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๗ / ๒๗๖

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๑๒๘๕

เด็กชายลิขสิทธิ

์

แสนบรรดิษฐ
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๘๖

เด็กหญิงสิริลักษณ์ น้อยเภา

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๘๗

เด็กชายธรรมรัตน์ ลาดวน
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๘๘

เด็กหญิงแพรฝน รัตนเทศ
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๘๙

นางจิตรา ดวงปรีชา
๒๓/๖/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๙๐
นายจิรภัทร พรหมโส

๑๑/๑๒/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๙๑

นางทิวาภรณ์ แสนคำ ๘/๓/๒๕๒๙ โรงเรียนบ้านโชคอำนวย วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๙๒

นายทีรพล วรรณวัตร

๑๙/๑๒/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๙๓

นางพุทธศิลป ชัยชราแสง
๓๑/๓/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๙๔

นางมาลี ราศี ๕/๒/๒๕๐๕ โรงเรียนบ้านโชคอำนวย วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๙๕

นางรุ่งอรุณ จันทร์สว่าง
๓๑/๘/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๙๖

เด็กชายนรวิชญ์ แก้วสะกด
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๙๗

เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีมงคล
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๙๘

เด็กชายสุริยา บุญเคน
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๒๙๙

เด็กชายภุมรินทร์ กานุสนธิ

์

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๐๐
เด็กชายธราเทพ วิเศษชาติ

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๐๑
เด็กชายสิรวิชญ์ แสนสร้อย

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๐๒
เด็กชายสิทธิภาคย์ สังสวัสดิ

์

๐๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๐๓
เด็กชายภาคภูมิ แลวงค์นิล

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๐๔
เด็กชายวุฒิชัย อินทะโร

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๐๕
เด็กชายนฤเบศ วงค์สายสม

๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๐๖
เด็กชายสมพงค์ กลีบบัว

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๐๗
เด็กชายวิทวัส จำลองสอง

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๐๘
เด็กชายพานุพงค์ คดเกียว

้

๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๐๙
เด็กชายภูผา พลาจันทร์

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๑๐
เด็กหญิงกฤติยา ทองใบ

๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๑๑

เด็กหญิงพิยดา ศรีเรือง
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๑๒

เด็กหญิงวรัญญา มุขวงค์
๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๑๓

เด็กหญิงอดิศา สายตา
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๑๔

เด็กหญิงอริยา แสนราษฎร์
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๑๕

เด็กหญิงสิริวิมล เสือโคร่ง
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๑๖

เด็กหญิงกรรณิกา พรมสรรค์
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๑๗

เด็กหญิงปภาวรินท์ อ้วนโสดา
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๑๘

เด็กหญิงวิยะดา พุทธมาตย์
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๑๙

เด็กหญิงครองขวัญ พระคำ
๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๘ / ๒๗๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๑๓๒๐
เด็กหญิงกัลย์สุดา วินนุรักษ์

๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๒๑

เด็กหญิงญัฐวดี ลิมสวัสดิ

้ ์

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๒๒

เด็กชายศุภโชค พลาไชย
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๒๓

เด็กชายวิธวัตน์ บุตรดี
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๒๔

เด็กชายทัตพงศ์ จินดาขันธ์
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๒๕

เด็กหญิงพิชญาภา มาลาศรี
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๒๖

เด็กหญิงปาริตา เกิดใจดี

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๒๗

เด็กหญิงฐิติกาญจน์ พรมนอก
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๒๘

เด็กชายจักรกฤษณ์ ฝาระมี
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๒๙

เด็กชายธนัทชัย ใจหาญ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๓๐
เด็กชายณัฐวุฒิ วารี

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๓๑

เด็กชายบัณฑิต ศรีสุธรรม
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๓๒

เด็กชายปณณวัชญ์ ข่อยุ่น
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๓๓
เด็กชายเจษฎาภรณ์ บุญเคน

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๓๔

เด็กชายวีรวัฒน์ ใจกล้า
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๓๕

เด็กหญิงวิไลวรรณ มหาวงค์
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๓๖

เด็กชายนราทร จันไตรรัตน์
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๓๗

เด็กชายพีรพัฒน์ ใจกล้า
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๓๘

เด็กชายกฤตกร มหุวัน

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๓๙

เด็กชายอิทธิพล ร่มเย็น
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๔๐
เด็กหญิงจิดาภา พลาไชย

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๔๑

เด็กหญิงชวิศา บุญถม
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๔๒

เด็กหญิงณริสา เรืองศรีสม
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๔๓

เด็กหญิงพัชรินทร์ พระคำ
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๔๔

เด็กหญิงปภาวี ลีโคตร
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๔๕

เด็กหญิงภัณฑิรา นิพวงลา
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๔๖

เด็กหญิงวิสุตรา มหาราชสุพันธ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๔๗

เด็กหญิงสุชานันท์ สายตา
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๔๘

เด็กหญิงอรอนงค์ ฝาระมี
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๔๙

เด็กหญิงณัฐธิดา ลีกา
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๕๐
เด็กหญิงอรุณรัตน์ กาเผือก

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๕๑

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ธนะอุด

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๕๒

เด็กชายธีรพัช มุนตะทุม
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๕๓

เด็กชายอนันดา ซาตาสุข
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๕๔

เด็กหญิงชมพูนุท เสือโครง
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๙ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๑๓๕๕

เด็กชายคุณานนท์ สุวรรณโส
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแซง วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๕๖

เด็กชายอเนชา ปญญาไว
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแซง วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๕๗

เด็กชายชินวุฒิ ไชยรี
๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแซง วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๕๘

เด็กชายอาทร ทองอด
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแซง วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๕๙

เด็กชายนิติกร คำปน
๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแซง วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๖๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

โพธิโคตร

์

๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแซง วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๖๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ หนูรูปงาม
๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแซง วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๖๒

เด็กหญิงมยุรี มอญปาก
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแซง วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๖๓

เด็กหญิงวัชราภรณ์ อภัยพักต์
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแซง วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๖๔

เด็กหญิงชัญญานุช สีสุนา
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแซง วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๖๕

เด็กหญิงวรานุช แซ่เตียว
๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแซง วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๖๖

เด็กหญิงอรปรียา สารวัตร
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแซง วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๖๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ คูณดี
๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแซง วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๖๘

เด็กหญิงสพานฝน สนธิรักษ์
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแซง วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๖๙

เด็กหญิงฐิติมา อมรเวช
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแซง วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๗๐
เด็กชายนรินทร บุญญะบุตร

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแซง วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๗๑

เด็กชายพิชิตชัย โกมล
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแซง วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๗๒

เด็กชายเจตนิพัทธ์ บัวบาน
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแซง วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๗๓

เด็กชายรณชัย สุขส่ง

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแซง วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๗๔

เด็กชายนิพล ทองเงิน
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแซง วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๗๕

เด็กชายสิรภัทร เถาว์สอน
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแซง วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๗๖

เด็กหญิงนริศรา จำปา
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแซง วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๗๗

เด็กหญิงกัลยากร บุญสะอาด
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแซง วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๗๘

เด็กหญิงวรกัญญา มะรังศรี
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแซง วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๗๙

เด็กหญิงกัลญารัตน์ สง่าโฉม
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแซง วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๘๐
เด็กหญิงธนัชพร ดวงสิม

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแซง วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๘๑

เด็กชายสมหวัง พูนชู
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแซง วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๘๒

เด็กชายสิริ สีหาด
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแซง วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๘๓

เด็กหญิงปนัดดา ไชยรี
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแซง วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๘๔

เด็กหญิงฐรินดา ขาวสุข
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแซง วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๘๕

เด็กหญิงสุชานันท์ วิชาสุ
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแซง วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๘๖

เด็กหญิงมยุรฉัตร์ ชาตาสุข
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแซง วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๘๗

เด็กชายบุญรวิชญ์ เลิศประพันธ์
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแซง วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๘๘

เด็กหญิงยมลภัทร ประชุมชน
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแซง วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๘๙

เด็กชายวรากร ชินภาพ
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแซง วัดวังตามัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๔๐ / ๒๗๖

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๑๓๙๐
เด็กชายวรชาติ มาตขาว

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแซง วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๙๑

เด็กชายวรกาญจน์ สุขส่ง
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแซง วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๙๒

เด็กหญิงจารุนันท์ กาญจนี
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแซง วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๙๓

เด็กหญิงเกตุมณีพร ขันขวา
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแซง วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๙๔

เด็กหญิงชุติกาญจน์ โสดาภักณ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแซง วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๙๕

เด็กชายพีรกานต์ มุดผา
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแซง วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๙๖

เด็กชายนครินทร์ ไชยต้นเทือก
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแซง วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๙๗

เด็กชายจิรพัส ตันนาดี
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแซง วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๙๘

เด็กชายชัยณรงค์ ทองรี
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๓๙๙

เด็กหญิงณัฏฐณิชา เครือขำ
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๐๐
เด็กหญิงธัญชนก ลีโคตร

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๐๑
เด็กชายศรายุธ แฝงเมืองคุก

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๐๒
เด็กหญิงสรัญนุช ยาปญ

๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๐๓
เด็กหญิงชลธิชา พลจันทร์

๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๐๔
เด็กหญิงญานิศา ต้นสวรรค์

๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๐๕
เด็กชายพะลากร สักขวา

๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๐๖
เด็กหญิงวริศรา สอนที

๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๐๗
เด็กชายปรัญชัย ส่องแสง

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๐๘
เด็กหญิงสุพนิต จิตมาตย์

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๐๙
เด็กชายไกรวิชญ์ ยศฤาชัย

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๑๐
เด็กชายณัฐนันท์ ร่อนดี

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๑๑

เด็กหญิงวทันยา ลีโคตร
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๑๒

เด็กชายธนกฤต ราชบัญฑิต
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๑๓

เด็กหญิงธมลวรรณ์ ภาวรรณ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๑๔

เด็กหญิงจันทรัช ลีโคตร
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๑๕

เด็กหญิงจิดาภา โพธินัย
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๑๖

เด็กหญิงนำทิพย์ เหล่าจันทร์
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๑๗

เด็กหญิงพิจิตตา เลคำ
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๑๘

เด็กชายสิทธิพงษ์ เพ็งวงษา
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๑๙

เด็กหญิงแพรทอง เสน่จันทร์
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๒๐
นางกฤติยา โพธิเสนา

์

๑๕/๘/๒๕๑๙
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๒๑

นางจุไรรัตน์ คำสาว
๑๕/๑๐/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๒๒

นางสาวธิดาแก้ว ลาดี ๒๐/๒/๒๕๓๐ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๒๓

นางสาวนันทิดา ยาปญ
๑๒/๕/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๒๔

นางพัชรา คิอินธิ
๗/๑๑/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ วัดวังตามัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๔๑ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๑๔๒๕

นายภิชัย โทปะ
๑๑/๗/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ วัดวังตามัว  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๒๖

เด็กชายศิวกร อึงพอง

่

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๒๗

เด็กชายคฑา กองวงค์
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๒๘

เด็กหญิงอ้อมขวัญ แสงเขียว
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๒๙

เด็กหญิงศุภสุตา ลีโคตร
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๓๐
เด็กชายชินวัตร โพธินัย

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๓๑

เด็กหญิงอรทัย ลีโคตร

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๓๒

เด็กชายวรฤทธิ

์

กองวงค์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๓๓

เด็กชายธีรพล อ้วนจี
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๓๔

เด็กชายธราธร พิลาน
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๓๕

เด็กชายณัชพล ชาพล
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๓๖

เด็กหญิงสุภิญญา นันนวล
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๓๗

เด็กหญิงปาริชาติ ศรีภิรมย์
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๓๘

เด็กชายศรราม วงศ์ชาชม
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๓๙

เด็กชายอานนท์ บัวสา
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๔๐
เด็กหญิงธันยาพร ทองศรี

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๔๑

เด็กหญิงสุชาดา ปุยสิน
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๔๒

เด็กชายจิรศักดิ

์

ถนอมทรัพย์
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๔๓
เด็กหญิงญาณาทิพย์ คล่องนอก

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๔๔

เด็กหญิงจิราพร แก่นพันธ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๔๕

เด็กชายวุฒิชัย แสงแก้ว

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๔๖
เด็กหญิงประกายดาว จ่าวงษ์

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๔๗

เด็กหญิงจารุพิชญา ทองศรี
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๔๘

เด็กชายธนาวุฒิ ขุนปากดี
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๔๙

เด็กหญิงปรีญารัตน์ นาทองบ่อ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๕๐
นางสาวปทมา คำสุข

๒๙/๕/๒๕๓๖
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๕๑

นางเมทินี ลับจันทร์ ๕/๓/๒๕๒๕ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๕๒

เด็กชายธัญธร หงษ์มา
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๕๓

เด็กชายพงศ์รัชฏา หูไธสง
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๕๔

เด็กหญิงจิตรพัตรา โง่นสา
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๕๕

เด็กหญิงชญาดา จันทร
๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๕๖

เด็กหญิงชมพูนุช ทานุมา
๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๕๗

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ปทุมวัน
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๕๘

เด็กหญิงวาลิณีย์ จ่าวงศ์
๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๕๙

เด็กหญิงอุษณีย์ เผดิมผดุงตระกูล
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๔๒ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๑๔๖๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ดวงแก้ว

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๖๑

เด็กหญิงสุกัญญา มาตตวงษ์
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกกไฮ วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๖๒

เด็กหญิงกานต์ธิดา โพธิน
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกลางน้อย วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๖๓

เด็กหญิงปาลิตา บ้านกลาง

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลางน้อย วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๖๔

เด็กชายครรชิต ชะนะ
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๖๕

เด็กชายณัฐชนน แสงพลอย
๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๖๖

เด็กชายภวรัญชน์ ดุดัน
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๖๗
เด็กหญิงพิทยาภรณ์ เสริมงาม

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๖๘

เด็กหญิงฐิติมา คะตา
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๖๙

เด็กชายบวรภัค ไชยสอน
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๗๐
เด็กชายอนันตฉัตร อาวงค์

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๗๑

เด็กหญิงรัญชิดา พิทอง
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๗๒

เด็กหญิงทัตชญาภา หลาบสุภา
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๗๓

เด็กชายเอกรัตน์ คำผง
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๗๔

เด็กชายหฤษฎ์ เสาว์ดี
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๗๕

เด็กชายธีรโชติ ไตรดี
๑๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๗๖

เด็กชายเด่นศักดฺิ

์

เทียงเดช

่

๐๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๗๗

เด็กหญิงรมิตา ดีพรม
๒๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๗๘

เด็กหญิงศวิตา โคตรโยธี
๑๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๗๙

เด็กหญิงอินทร์ทิรา สุนา
๐๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๘๐
เด็กชายธนากร อินทร์วงค์

๐๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๘๑

เด็กชายนพรัตน์ แก้วกิง

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๘๒

นางสาวกนกวรรณ ดีพรม
๒๕/๕/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๘๓

นางสาวนำฝน โนนทิง ๕/๘/๒๕๓๗
โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๘๔

นายศุภลักษณ์ ศรีบุตตะ
๑๒/๖/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๘๕

เด็กหญิงภัทราวดี เชือคำเพ็ง

้

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยอ วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๘๖

เด็กหญิงรัชดาพร ตะวงค์
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๘๗

เด็กชายศุภกานต์ สิงหา
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๘๘

เด็กชายจักรภาพ ปาลีสี
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๘๙

เด็กชายอัครเดช ทีราช
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๙๐
เด็กชายณัฐวัฒน์ ศรีมงคล

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๙๑

เด็กชายกิตติขจร เฉลยเพียร
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๙๒

เด็กชายคณิศร สิงหะวาระ
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๙๓

เด็กชายธนทัต ดวงสิม
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๙๔
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ สียางคุย

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๔๓ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๑๔๙๕

เด็กหญิงนุชนภา หาได้
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๙๖

เด็กหญิงนุรัตน์ แก้วนิน
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๙๗

เด็กหญิงพรรณิกา หันแดง

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๙๘

เด็กหญิงรัตนกรภัฎ นันทา
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๔๙๙
เด็กหญิงลัดดาวรรณ ตะวงษ์

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๐๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ เคนแก้ว

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๐๑
เด็กหญิงอริศรา เอกสะพัง

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๐๒
เด็กชายนพฤทธิ

์

อินทะโคต
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๐๓
เด็กหญิงยุวรรณดา เพ็ชร์ดี

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๐๔
เด็กชายณัฐวัตร สุวรรณวงศ์

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๐๕
เด็กหญิงชนิภา กุลเกาะ

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๐๖
เด็กหญิงฑิมวิภา แปทา

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๐๗
เด็กหญิงปนัดดา ไกวสินธุ์

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๐๘
เด็กชายพชรพล ทิมแก้ว

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๐๙
เด็กหญิงภักษ์ธิดา เดชสอน

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๑๐
เด็กหญิงนำเย็น เดชทะสอน

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๑๑

เด็กหญิงสุธีธิดา นาอุดม
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๑๒

เด็กหญิงศศิธร อ้วนจี
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๑๓

นางสาววิภาดา เนตนิตร์
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๑๔

นางสาวสุดารัตน์ ชืนจำปา

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๑๕

เด็กหญิงธรนินทร์ บางทราย
๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังกระแส วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๑๖

เด็กชายธเนศพล ชาวหมู่
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๑๗

เด็กชายพงศธร วงษ์แพง
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๑๘

เด็กชายอรรถสิทธิ

์

ต้นสุวรรณ
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๑๙

เด็กหญิงชวิศา ต้นคำ
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๒๐
เด็กหญิงธันย์ชนก สิมลี

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๒๑

เด็กหญิงนิธิวดี วิชัยสา
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๒๒

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา อุดหนุน

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๒๓

เด็กหญิงมณิภา ปาราชวด
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๒๔

เด็กหญิงริสา ธรรมรัตน์
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๒๕

เด็กชายพงศกร ก้อนหมืน

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๒๖

เด็กชายราเมศร์ หอมยา
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๒๗

เด็กหญิงชลธิชา ดวงตา
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๒๘

เด็กหญิงปรีดิพัทธ์ จันทร
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๒๙

เด็กหญิงเพ็ญนภา ทุ่มเทียง

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๔๔ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๑๕๓๐
เด็กหญิงมณิการ์ ปาราชวด

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๓๑

เด็กหญิงอรอุมา คุ้มเหล่ายูง

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๓๒

เด็กชายกฤติพงษ์ สินชู
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๓๓

เด็กชายธนบูรณ์ ถาลี
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๓๔

เด็กหญิงจีรนันท์ ทุ่มเทียง

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๓๕

เด็กหญิงชลดา จันทร์เพ็ง
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๓๖

เด็กหญิงณัชชา จันทร์ตุง
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๓๗

เด็กชายจารุวัฒน์ อ่อนแก้ว
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๓๘

เด็กชายชวัล พรมชัย
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๓๙

เด็กชายณัฐพงศ์ สิงห์มอญ
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๔๐
เด็กชายติณณภพ ราษี

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๔๑

เด็กชายธนกร สินปรุ
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๔๒

เด็กชายธันยบูรณ์ มาลาศรี
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๔๓

เด็กชายภาณุพงศ์ ภาระวงษ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๔๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ ลาระออ
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๔๕

เด็กหญิงพิมพิลา นาบุญ
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๔๖

เด็กหญิงอภิสรา ดวงสิม
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๔๗

เด็กหญิงเอลิกา ไตยถา
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๔๘

เด็กชายชาคริต โสมี

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๔๙

เด็กชายนัทพล ปทุมวัน
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๕๐
เด็กชายไพริน ไกยะฝาย

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๕๑

เด็กชายยศสรัล หาใหญ่
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๕๒

เด็กชายวิษณุ บุญบำรุง

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๕๓

เด็กชายสหพัฒน์ อินทร์พิมพ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๕๔
เด็กชายสัญญาลักษณ์

สุขมอญ
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๕๕

นายสุภวัฒน์ ยอดพันธ์
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๕๖

เด็กหญิงณัฐณิชา จะมังศรี
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๕๗

เด็กหญิงนิรญา ฝายเพีย
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๕๘

เด็กหญิงเปรมฤดี ทองเทพ
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๕๙

เด็กหญิงรุ่งตะวัน อินแสงแวง
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๖๐
เด็กหญิงรุ่งนภา นูนวน

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๖๑

เด็กหญิงสุพัตรา พาบัว
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๖๒

เด็กหญิงอรปรียา โสมี
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๖๓

เด็กหญิงอริศรา ทองสี
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๖๔

เด็กชายประสงค์ จันตา
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๔๕ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๑๕๖๕

เด็กชายไกรวิทย์ ปากดี
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๖๖

เด็กชายจักรินทร์ ปนงาม

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๖๗

เด็กชายเจตพล แสงนวล
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๖๘

เด็กชายธีระพงษ์ อินแสงแวง
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๖๙

เด็กชายนพรัตน์ ปาวัน
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๗๐
เด็กชายพีระพงษ์ กำคำ

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๗๑

เด็กชายยุทธภูมิ จูมศรี
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๗๒

เด็กชายศศิฤกษ์ กำคำ
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๗๓

เด็กชายอนันต์ วารี
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๗๔

เด็กชายเอนกพงค์ ขันรักษา
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๗๕
เด็กหญิงพรรณาราย อินแสงแวง

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๗๖

เด็กหญิงวิภา ศรีสด
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๗๗

เด็กหญิงอัญธิดา สิงมอญ
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๗๘

เด็กหญิงอิงอร หาใหญ่
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๗๙

นายธนกร อ่างทอง
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๘๐
เด็กชายรังสรรค์ อุสันสาห์

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๘๑

นายอภิสิทธิ

์

เพชรแสง
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๘๒

เด็กหญิงพิมลภา คำเพ็ง
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๘๓

นางสาวปทิตตา วงค์แทน
๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๘๔

นางสาววรนาฏ อุสาหะ
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๘๕

นางสาวศศินา หมันมี

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๘๖

เด็กชายนครินทร์ ศรีวรสาร
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๘๗

เด็กหญิงจิรัญญา ระวิ
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๘๘

เด็กหญิงอทิติยา พิมน้อม
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๘๙

เด็กชายกฤษฎา โฆสาสี
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๙๐
เด็กชายนนทกร บุพศิริ

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาล วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๙๑

เด็กชายเชษฐา ประพัสรางค์
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาล วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๙๒

เด็กชายสินาถ สะตะ
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาล วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๙๓

เด็กหญิงอรปรียา กวนคำอุ้ย
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาล วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๙๔

เด็กหญิงธัญชนก สาหัส
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาล วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๙๕

เด็กหญิงพลินทิพย์ กวนศักดิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาล วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๙๖

เด็กหญิงญารดา คำแสน

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาล วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๙๗

เด็กหญิงจิตรานุช พันจี
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาล วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๙๘

เด็กชายสรศักดิ

์

เสวิวัฒน์
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๕๙๙

เด็กชายณัฐภูมิ อุดานนท์
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๔๖ / ๒๗๖

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๑๖๐๐
เด็กชายอิสระ โอนวัง

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๐๑
เด็กชายณฐพงศ์ อ.ท.ศรี

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๐๒
เด็กชายไกรวิชญ์ มูลชะนาม

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๐๓
เด็กชายศุภกร วงค์ล่าม

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๐๔
เด็กชายนพคุณ นาสิงเตา

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๐๕
เด็กชายณัฐพงษ์ วงค์ล่าม

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๐๖
เด็กชายอิศรานุวัฒน์ กาทอง

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๐๗
เด็กหญิงไปรยา พิมสาร

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๐๘
เด็กหญิงปวริศา ดวงพุฒ

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๐๙
เด็กหญิงภัคจิรา คำสมศรี

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๑๐
เด็กหญิงสไบทิพย์ สงคราม

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๑๑

เด็กหญิงศิรประภา วงศ์คำสาย
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๑๒

เด็กหญิงภัทรชา ไชยสาร
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๑๓

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ยกบัตร
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๑๔

เด็กหญิงนุศรา อุณาพรหม
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๑๕

เด็กหญิงศิริกร ปากดี
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๑๖

เด็กหญิงบัณฑิตา บุสุวะ
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๑๗

เด็กชายกีตาร์ วงค์คูณ
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๑๘

เด็กหญิงพัชรินทร์ แสนสอน
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๑๙

เด็กชายพิทักษ์ไทย ศรีทอง
๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๒๐
เด็กหญิงสุวิมล ชนะพจน์

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๒๑

เด็กหญิงปภาวรินท์ ด่านหา
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๒๒

เด็กหญิงอรทัย แพงมาลา
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๒๓

เด็กหญิงชัชชญา แพงมาลา
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๒๔

เด็กหญิงสุพิชฌา ผลพันธุ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๒๕

เด็กหญิงกฤติมา อุมะวรรณ
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๒๖

เด็กหญิงพีรดา ไทยนุกูล
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๒๗

เด็กชายชายชล ทุมดี
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๒๘

เด็กหญิงเบญญาภา สุวรรณมาโจ
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๒๙

เด็กหญิงวลัยวรรณ เสนจันทร์ฒิไชย
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๓๐
เด็กหญิงรัชนีกร โอกลคร

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๓๑

เด็กหญิงศรสวรรค์ วะละ

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านน้อยทวย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๓๒

เด็กชายธนากรณ์ ลำไทยสงค์
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อยทวย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๓๓

เด็กชายกิตติพศ ทองมะโรง
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อยทวย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๓๔
เด็กหญิงพิณทองทา ตามขมิน

้

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อยทวย วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๔๗ / ๒๗๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๑๖๓๕

เด็กหญิงปยวดี อัคราช
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อยทวย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๓๖

เด็กหญิงนนทพร ยางเบือก
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อยทวย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๓๗

เด็กหญิงอรทัย ทุมดี
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อยทวย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๓๘

เด็กชายปณณวัฒน์ จันทุรางค์
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อยทวย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๓๙

เด็กหญิงชาลิสา จันทุรางค์
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อยทวย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๔๐
เด็กชายสมชาย นามปองแก

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อยทวย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๔๑

เด็กหญิงกนกรดา มาสกุล

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพนอม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๔๒

เด็กหญิงศศิวัลย์ บาคำ
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพนอม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๔๓

เด็กชายฉันทวัฒน์ ชะนะมาร
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพนอม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๔๔

เด็กหญิงฐิติพร ผลสุวรรณ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพนอม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๔๕

เด็กหญิงสุวิดา รามศรี
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๔๖

เด็กหญิงพิยดา นครังสุ
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๔๗

เด็กชายทศพล สุวรรณมาโจ
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๔๘

เด็กชายความดี โหงวลิน

้

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๔๙

เด็กชายกรินทร์ ทองสิงห์
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๕๐
เด็กชายกันทรากร เสนาสี

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๕๑

เด็กชายนพสินธุ์ ศรีมงคล
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๕๒

เด็กชายนวชาต นครังสุ
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๕๓

เด็กชายเกตดิลก พรมริว

้

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๕๔

เด็กชายอดุลยวัฒน์ ยตะโคตร
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๕๕

เด็กหญิงธิดาพร นครังสุ
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๕๖

เด็กหญิงอัยลิสา จักรบุตร
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๕๗

เด็กหญิงปยนุช สุวรรณมาโจ
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๕๘

เด็กหญิงทิพย์สุดา พลเยียม

่

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๕๙

เด็กหญิงปุณิกา เพลียฝาย
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๖๐
เด็กชายธนากร เกษมสินธุ์

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๖๑

เด็กหญิงอรวรรยา การีชุม
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๖๒

เด็กชายพชรเดช กิติศรีวรพันธุ์
๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๖๓

เด็กชายพีรพัฒน์ ทุมอุบลทีปต์ทน
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๖๔

เด็กหญิงรัตติกาล จ่าเห็ม
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๖๕

เด็กหญิงปยธิดา คล้ายมณี
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๖๖

เด็กชายสุรศักดิ

์

สุวรรณบุผา
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๖๗
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ อนุวรรณ

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๖๘

เด็กหญิงสิริกร ดวงสุ
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๖๙

เด็กหญิงอนัญญา ไตรินทร์
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๔๘ / ๒๗๖

้
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นพ ๔๔๖๐/๑๖๗๐
เด็กหญิงกนกพร พันสวัสดิ

์

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๗๑

เด็กหญิงจันทวรรณ พูลสุวรรณ
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๗๒

เด็กชายวรพัฒน์ รัตนะ
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาข่าท่า วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๗๓

เด็กชายอดิศร ละกังถา
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาข่าท่า วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๗๔

เด็กหญิงกุลณัฐ ส่องใส
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาข่าท่า วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๗๕

เด็กหญิงนฤมล ศรีมุกดา
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาข่าท่า วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๗๖

เด็กหญิงเนตรนภา อินทรักษ์
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาข่าท่า วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๗๗

เด็กหญิงปณิตา วิชาโคต
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาข่าท่า วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๗๘

เด็กหญิงประณัฐดา เสนากัง
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาข่าท่า วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๗๙

เด็กหญิงรุ่งไพลิน เจริญวงศ์
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาข่าท่า วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๘๐
เด็กชายณัฐวุฒิ บุญญะนิตย ์

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาข่าท่า วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๘๑

เด็กชายธีรกุล ละกังถา
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาข่าท่า วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๘๒

เด็กชายปยะพงศ์ ละกังถา
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาข่าท่า วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๘๓

เด็กชายระพีภัทร ศรีมณีรัตน์
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาข่าท่า วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๘๔

เด็กหญิงธัญญาเรศ ช่องคันปอน
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาข่าท่า วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๘๕

เด็กหญิงบุญฤทัย ละกังถา
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาข่าท่า วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๘๖

เด็กชายณัฐพล ประเสริฐสังข์
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาข่าท่า วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๘๗

เด็กหญิงอุไรพร เชยกำเหนิด
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาข่าท่า วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๘๘

เด็กหญิงอภัสรา ทวีสุข
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาข่าท่า วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๘๙

เด็กชายคงกะพันธ์ ละกังถา
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาข่าท่า วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๙๐
เด็กชายบรรพต พุดซา

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาข่าท่า วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๙๑

เด็กชายฉันทัช โสมณะวัตร
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาข่าท่า วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๙๒

เด็กชายธนากร ทุมสี

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาข่าท่า วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๙๓

เด็กหญิงแทนขวัญ แพงคำอุ้ย

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาข่าท่า วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๙๔

เด็กหญิงสุนิรัตน์ ส่องใส
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาข่าท่า วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๙๕

เด็กหญิงปริยานุช วงค์พุทธา
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาข่าท่า วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๙๖

เด็กหญิงชมพูนุช ละกังถา
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาข่าท่า วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๙๗

เด็กหญิงปยวดี ละกังถา
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาข่าท่า วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๙๘

เด็กหญิงชนิดา ละกังถา
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาข่าท่า วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๖๙๙

เด็กหญิงวนิดา ศรีมณีรัตน์
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาข่าท่า วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๐๐
เด็กหญิงปานวาด สุรินาม

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาข่าท่า วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๐๑
เด็กหญิงกาญจนา ระกังถา

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาข่าท่า วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๐๒
เด็กหญิงอุไรพร รักษาวงศ์

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาข่าท่า วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๐๓
เด็กหญิงอรนภา ทองศรี

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาข่าท่า วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๐๔
นางสาวพัชรา ใครบุตร

๑๒/๐๑/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านนาข่าท่า วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๔๙ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๑๗๐๕
นายวชิรวิทย์ พรมไพสน

๐๒/๐๑/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านนาข่าท่า วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๐๖
นางสาววรมาศ นันทะแสง

๒๓/๐๕/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านนาข่าท่า วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๐๗
เด็กชายตะวัน เวินเมาหา

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๐๘
เด็กชายณรงค์ โพธิคำ

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๐๙
เด็กชายนครินทร์ เฮือนลี

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๑๐
เด็กชายวีระพล หมุนโย

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๑๑

เด็กชายชัยธวัช ชุ่มผึง

้

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๑๒

เด็กชายชนุดม ชุ่มผึง

้

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๑๓

เด็กชายคมกริช พิมโยธา
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๑๔

เด็กชายฐาปนพงศ์ ศักดิเสกสรรค์

์

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๑๕

เด็กหญิงสุนิศา วงค์ผาบุศย์
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๑๖

เด็กชายศักดิดา

์

มลาสินธุ์
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๑๗

เด็กชายรุ่งเรือง วรจักร์
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๑๘

เด็กชายกีรติ อ่อนตา
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๑๙

เด็กชายณัฐพงศ์ พลธรรม
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๒๐
เด็กชายณัฐพงษ์ มาพิมาย

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๒๑

เด็กชายณัฐพล ติธรรม
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๒๒

เด็กชายตะวัน พรหมฤทธิ

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๒๓

เด็กชายนราธิป ทุมพิลา
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๒๔

เด็กชายพงษ์พัฒน์ ศิลปชัย
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๒๕

เด็กชายสุทธิพงษ์ เสนาสี
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๒๖

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ แสนไชย

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๒๗

เด็กหญิงธนวรรณ์ คำลือ
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๒๘

เด็กหญิงธัญญารัตน์ เศรษฐาไชย
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๒๙

เด็กหญิงภัณฑิรา คุณสาร
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๓๐
เด็กหญิงรุจิรา ทำนุ

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๓๑

เด็กหญิงวรัญญา เสนเพ็ง
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๓๒

เด็กหญิงศิราภรณ์ บุพศิริ
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๓๓

เด็กหญิงสิริวัฒนา ดีจันทึก
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๓๔

เด็กหญิงสุทธิดา บุญก้อน
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๓๕

เด็กหญิงอรปรียา มะละ
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๓๖

เด็กหญิงอันทิณี พรมดี
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๓๗

เด็กชายณัฐวุฒิ แสงบา
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๓๘

เด็กชายธีระพงษ์ จันทร์คำ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๓๙

เด็กชายวันเฉลิม กุลวงษ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๕๐ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๑๗๔๐
เด็กชายวายุ พิมพ์บุผา

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๔๑

เด็กชายศตวรรษ พรมดี
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๔๒

เด็กชายองอาจ ตาสี
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๔๓

เด็กชายอนุพงษ์ วิชิต
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๔๔

เด็กหญิงกมลรัตน์ ไชยกุล
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๔๕

เด็กหญิงจิราวรรณ คอแก้ว
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๔๖

เด็กหญิงชลธิชา บุษบา
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๔๗

เด็กหญิงดลยา ชาภูวงค์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๔๘

เด็กหญิงประภัสสร ไชยริบูรณ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๔๙

เด็กหญิงสาวิณี หงษ์ชัย

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๕๐
เด็กหญิงสุกัญญา แสนไชย

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๕๑

เด็กหญิงสุวิชาดา ทศรักษา
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๕๒

เด็กหญิงอัจฉรา โพติยะ
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๕๓

เด็กหญิงคัทลียา วงศ์พระจันทร์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๕๔

เด็กชายจรัส วงค์พล
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๕๕

เด็กชายณัฐพล แสนไชย
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๕๖

เด็กชายรัชชานนท์ ยวดยิง

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๕๗

เด็กชายวศิน กันยาบาล
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๕๘

เด็กชายอภิวัฒน์ อุดทุม
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๕๙

เด็กชายอรรถพล ริยะบุตร
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๖๐
เด็กชายอัตพร กิติสกนธ์

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๖๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สาที

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๖๒

เด็กหญิงณัฐพร ไชยริบูรณ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๖๓

เด็กหญิงธัญชนก น้อยแสงสี
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๖๔

เด็กหญิงภัคจิรา ไชยนาน
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๖๕

เด็กหญิงมารศรี สุขภูวงค์
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๖๖

เด็กหญิงรัตติยา ดงภูธร
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๖๗

เด็กหญิงวิภาวดี นันธานี
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๖๘

เด็กหญิงสุดา ทองแพ
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๖๙

เด็กหญิงสุธิดา ไชยนาม
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๗๐
เด็กชายรุ้งประกาย นาโควงค์

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๗๑

เด็กชายอนุชา จิตพิมพ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๗๒

เด็กหญิงอินธิอร บุษบา
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๗๓

เด็กชายเกรียงไกร เหง้าน้อย
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๗๔

เด็กชายธนัญชัย โพธิฆัง

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๕๑ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๑๗๗๕

เด็กชายปยะ ภักดีบุรุษ
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๗๖

เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ เก็มประโคน
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๗๗

เด็กชายเศรษฐพงษ์ พรมดี
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๗๘

เด็กชายสุริยา แวงดา
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๗๙

เด็กชายเสกสรรค์ ชืนชม

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๘๐
เด็กชายอภิชัย ไชยริบูรณ์

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๘๑

เด็กชายอัษฏาวุธ เสนพันธ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๘๒

เด็กชายอิทธิกร ผาอินดี
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๘๓

เด็กหญิงณัฐกานต์ บุตรบุรี
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๘๔

เด็กหญิงปณิดา จารุสาร
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๘๕

เด็กหญิงพนิดา คอแก้ว
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๘๖

เด็กหญิงไอรดา จันทร์สนิท
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๘๗

เด็กชายวันเฉลิม ทองสุข
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๘๘

เด็กชายกฤษฎา แสนชัย
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๘๙

เด็กชายณัฐวุฒิ สำรวมจิตต์
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๙๐
เด็กหญิงณิชานันท์ แสงศิริพงษ์

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๙๑

เด็กหญิงอาทิตตา ดงภูธร
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๙๒

เด็กหญิงจริญญาพร คุณพรม
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๙๓

เด็กชายชนะพล เสนเพ็ง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๙๔

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

วงศ์ษาราช

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๙๕

เด็กหญิงจิรดา ริยะบุตร
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๙๖

เด็กหญิงปยวรรณ เพ็ชรจิตร
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๙๗

เด็กชายชาญนุวัฒน์ พรมเกตุสกุล
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๙๘

เด็กชายศุภวิชญ์ บัวแก้ว
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๗๙๙

เด็กหญิงกาเหว่า ปองเขียว
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๐๐
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ อนุญาหงษ์

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๐๑
เด็กหญิงธิดา กุลวงศ์

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๐๒
เด็กหญิงอชิรญา สุขวัน

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๐๓
เด็กชายวีรภัทร ทิพมนต์

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๐๔
เด็กหญิงอาทิติยา วรรณทุ

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๐๕
เด็กชายเดชาธร เถาว์ดี

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๐๖
เด็กชายทรงพล คันทักษ์

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๐๗
เด็กหญิงอัจจิมา บุษบา

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๐๘
เด็กหญิงธัญจิรา วัฒนานิล

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๐๙
นายบงกชเพชร ศรีกระสอน

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๕๒ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๑๘๑๐
นายสถิตย์ ภักดีบุรุษ

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๑๑

นางสาววลัยลักษณ์ โสดา
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๑๒

นายมงคล เหมะธุรินทร์
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๑๓

นางสาวนิสา ไชยนาน
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๑๔

นางสาวศศิกานต์ จันทร์โท
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๑๕

นางสาวอรชา ลินทอง
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๑๖

นายศุภกิจ สุขภูวงค์
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๑๗

นางสาวพัชรินทร์ ประถมนาม
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๑๘

นายนนทสิทธิ

์

คำสงวน
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๑๙

นางสาวณัฏฐนิช อนุวรรณ

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๒๐
นายสหราฏ นามพะทาย

๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๒๑

นายศิริพงศ์ พรมดี
๒๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๒๒

นายจักรกฤษ ไชยภูธร
๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๒๓

นายอภิสิทธิ

์

ทองสาม

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๒๔

นางสาวนัดดา แสงผา
๑๓/๐๘/๒๕๒๙

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๒๕

นางสาวนันทยา ศรีพลราช

๒๓/๑๑/๒๕๒๘

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๒๖

นางสาวบวรลักษณ์ ประกิง

่

๐๖/๐๔/๒๕๒๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๒๗

นางสาวปานใจ สุนา

๑๙/๑๑/๒๕๒๘

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๒๘

นางสาววรรณภา เสนจันทร์ฒิไชย
๑๕/๐๔/๒๕๑๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๒๙

นายสถาพร รืนเริง

่

๒๑/๐๒/๒๕๓๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๓๐
เด็กชายกิรติ บุญสินชัย

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๓๑

เด็กชายบุญญพัฒน์ คำมุงคุณ
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๓๒

เด็กชายภูวิศ หงคงคา

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๓๓

เด็กชายรพีพงศ์ กุลศรีวัฒนา

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๓๔

เด็กชายรัตนชาติ หงษ์คงคา
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๓๕

เด็กชายวัชระ ตะวังทัน
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๓๖

เด็กชายศักดิศิษฏ์

์

ปพัฒน์ภักดี

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๓๗

เด็กหญิงณัฏฐิกา เม่นเกิด
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๓๘

เด็กหญิงนัฏฐา โตะฮิ
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๓๙

เด็กหญิงปวิชญา จันทร์งาม
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๔๐
เด็กหญิงภาวินี ไชยต้นเทือก

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๔๑

เด็กหญิงภูษณิศา วจนะศิริ
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๔๒

เด็กหญิงวชิราภรณ์ นาคพงษ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๔๓

เด็กหญิงวิภาดา ชาวกงจักร์
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๔๔

เด็กหญิงศิริพร ทัศวงศ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๕๓ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๑๘๔๕

เด็กหญิงศิริยากร คำหาญ
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๔๖

เด็กหญิงสุกัลยา อุดมนา
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๔๗

เด็กชายณัฐภัทร กุมลา
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๔๘

เด็กชายธนเนตร์ สนิท
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๔๙

เด็กชายธนกฤต สุมนารถ
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๕๐
เด็กชายปยะวัฒน์ วงค์หนายโกฎิ

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๕๑

เด็กชายสิริภพ โรจน์วิรัตน์
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๕๒

เด็กหญิงกชพรรณ ประดับศรี
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๕๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ มีสุข
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๕๔

เด็กหญิงกัญญาวีร์ แสงสุวรรณ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๕๕

เด็กหญิงจริยา นิตชิน
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๕๖

เด็กหญิงจิระสุดา อินต๊ะ
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๕๗

เด็กหญิงจิรัฐิวรรณ สะโรบล
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๕๘
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ กุมลา

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๕๙

เด็กหญิงชนิตา ทังเหสกล

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๖๐
เด็กหญิงชลธิชา ทองมหา

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๖๑

เด็กหญิงณัฐวดี ขรรศร
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๖๒

เด็กหญิงธัญชนก เกิดขุนทด
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๖๓

เด็กหญิงธัญชนก กินรา
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๖๔

เด็กหญิงนพมาศ สาดมะเริง
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๖๕

เด็กหญิงนฤมล มีควร
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๖๖

เด็กหญิงนีรชา นาคพิมาย
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๖๗
เด็กหญิงพนิตกาญจน์

วงศ์คะสุ่ม
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๖๘

เด็กหญิงพิทยารัตน์ กาดำดวน
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๖๙

เด็กหญิงยุพาภรณ์ อุดมมาลี
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๗๐
เด็กหญิงวรัญญา จันทร์เท

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๗๑

เด็กหญิงศศินิพา กุลวงค์
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๗๒

เด็กหญิงสรดาร์ อรรคศรีวร
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๗๓

เด็กหญิงศุภเมธินี หาญณรงค์
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๗๔

เด็กหญิงอมลธิรา เขาวงษ์
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๗๕

เด็กหญิงอริสรา ยุทธมานพ
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๗๖

เด็กหญิงอลิชา รัตนไพบูลย์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๗๗

เด็กชายกฤษณพจน์ พรหมขุนทอง
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๗๘
เด็กชายกำแพงเพชร ไชยพร

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๗๙

เด็กชายกิตตินันท์ จันทร์หลอด
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๕๔ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๑๘๘๐
เด็กชายจีรพัฒน์ ศรีสุขโข

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๘๑

เด็กชายชโยดม ชนยุทธ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๘๒

เด็กชายณัฐชัย ฤาแรง
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๘๓

เด็กชายธิติวุฒิ ศรีอมรรัตน์
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๘๔

เด็กชายธีรภัทร สารินทร์
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๘๕

เด็กชายนชรินทร์ บัวศรี
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๘๖

เด็กชายนิติพล คำมุงคุณ
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๘๗

เด็กชายรพินทร์ นะราช
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๘๘

เด็กชายวรัญยู ลาดนอก

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๘๙

เด็กชายวรากรณ์ บุญรักษา
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๙๐
เด็กชายศรายุทธ บัวชน

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๙๑

เด็กชายอุดมโชค คำปอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๙๒

เด็กหญิงกันเกรา กีฬา

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๙๓

เด็กหญิงจิดาภา เจริญศรีสกุล
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๙๔
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ โชคชัย

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๙๕

เด็กหญิงชนันดา ตีรพงศ์ธนา
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๙๖

เด็กหญิงชุติมา ไชยสาร
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๙๗

เด็กหญิงญาณัจฉรา วงศ์ศรีแก้ว
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๙๘

เด็กหญิงณัชชา ทอนใจ
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๘๙๙

เด็กหญิงนัฐฐิชา แก้วมาลา

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๐๐
เด็กหญิงธันยพร วงค์กระโซ่

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๐๑
เด็กหญิงนุสรินทร์ ชามาตย์

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๐๒
เด็กหญิงปณิตา ศรีปญญา

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๐๓
เด็กหญิงพัสตราภรณ์ มันสากเหล็ก

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๐๔
เด็กหญิงภัณฑิรา โสมสุข

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๐๕
เด็กหญิงวรรณพร กุมลา

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๐๖
เด็กหญิงวราภรณ์ ท้าวพา

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๐๗
เด็กหญิงศศิกานต์ แสนจันทะ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๐๘
เด็กหญิงสิตา มุจรินทร์

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๐๙
เด็กหญิงอรนลิน สีกาลัง

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๑๐
เด็กหญิงอรพินทร์ ดอนสิงห์

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๑๑

เด็กหญิงอาภัสรา หนูห่วง
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๑๒

เด็กหญิงวิชญาพร ไชยมาตร
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๑๓

เด็กชายสุประศิษฐ์ บัวสุข
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๑๔

เด็กชายชนกชนน์ นาสาวัง
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๕๕ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๑๙๑๕

เด็กชายพีรวัส โชติประเสริฐ
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๑๖

เด็กชายกิตติพัฒน์ สุมนาถ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๑๗

เด็กชายณรงค์กร ทาก้อน
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๑๘

เด็กหญิงอตินันท์ ทศศะ
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๑๙

เด็กชายธนพล

อิศรางกูร ณ อยุธยา ๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๒๐
เด็กชายยุทธวีร์ สุทธิสาร

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๒๑

เด็กชายมนตรี สีระขวา
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๒๒

เด็กชายธิณกร อุ่นรัมย์
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๒๓

เด็กชายพรเทพ ลำลอง
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๒๔

เด็กชายภูมิธนา อนุ
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๒๕

เด็กชายอภิรักษ์ ธ.น.ชอบ
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๒๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

วภักดิเพชร

์

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๒๗

เด็กชายณภัทร ธรรมนา
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๒๘

เด็กชายสิทธิชัย วงศ์ศรีแก้ว
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๒๙

เด็กชายสุรศักดิ

์

แสงดาว
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๓๐
เด็กหญิงจิดาภา กลำผัก

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๓๑

เด็กหญิงนุจรินทร์ ศรีผา
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๓๒

เด็กหญิงสุภัทธวดี แสงดาว
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๓๓

เด็กหญิงอมลณัฐ ทามนตรี
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๓๔

เด็กหญิงจันทร์จิรา

สิทธิรัตน์ ณ นครพนม
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๓๕

เด็กหญิงพัตรพิมล นุพรม
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๓๖

เด็กหญิงเพรชรัตน์ พ่อสีญา
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๓๗

เด็กหญิงสุธินันท์ ลำลอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๓๘

เด็กหญิงธุวดี พิศาลวชิโรภาส

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๓๙

เด็กหญิงมิลมินลา พุ่มทอง
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๔๐
เด็กหญิงอิศริญา โคตรทุมมี

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๔๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ บุญทรง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๔๒

เด็กหญิงทัศนียา เล็ต

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๔๓

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ทีระฆัง
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๔๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ กันหาคม
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๔๕

เด็กชายเจษฎา วงษ์ตา
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๔๖

เด็กชายทัดเทพ แซ่ว่าง
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๔๗

เด็กชายวัชรชัย แก้วปญญา
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๔๘

เด็กชายสธรรดร วรรณกุล
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๔๙

เด็กชายทวีศักดิ

์

พลรัตน์
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๕๖ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๑๙๕๐
เด็กชายประโชติ ไชยมนตรี

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๕๑

เด็กชายสิทธิพัฒน์ มิทานนท์
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๕๒

เด็กชายเจษฎา เทียนคำ
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๕๓

เด็กชายเมธิชัย สีกาโน
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๕๔

เด็กชายเหมันต์ แสงสุวรรณ
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๕๕

เด็กชายนนธวัฒน์ ศรีหอมเหิน
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๕๖

เด็กชายพณิชพล ไขแสง
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๕๗

เด็กชายจิราวัฒน์ จักรชุม
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๕๘

เด็กชายธราดล มีเพียร
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๕๙

เด็กชายกิจสุบัน ทิพเสนา
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๖๐
เด็กชายชาญชัย แซงดาว

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๖๑

เด็กชายศรราม สุทธิสาร
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๖๒

เด็กหญิงจิราวัลย์ ใสส่อง
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๖๓

เด็กหญิงนุชดา ทอนศรี

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๖๔

เด็กหญิงพรนภา บุปผาชาติ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๖๕

เด็กหญิงฑิตยา แก่นจันทร์
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๖๖

เด็กหญิงทัศนียา พ่ออามาตย์
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๖๗

เด็กหญิงปยะนุช จิตรดี
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๖๘

เด็กหญิงพิชญาดา เพิมพูล

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๖๙

เด็กหญิงสุภาพร บุตรวร
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๗๐
เด็กหญิงกนิฐา หนูห่วง

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๗๑

เด็กหญิงรัชนก กุมลา
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๗๒

เด็กหญิงศิรินันท์ สุขโย
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๗๓

เด็กหญิงอาจารี เมืองโคตร
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๗๔

เด็กหญิงพรรณิดา พ่อสีชา
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๗๕

เด็กหญิงมัญชรี รุ่งเจริญ
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๗๖

เด็กหญิงสุภาวดี มีศรี
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๗๗

เด็กหญิงกาญจนา จันทะนะ
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๗๘

เด็กหญิงวราลี บุตรวร
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๗๙

เด็กหญิงสกุลธิดา รัปภา
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๘๐
เด็กชายธีรนันท์ ศิริวงค์

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๘๑

เด็กชายนาธาน ดวงมาลัย
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๘๒

เด็กชายรพีภัทร ซองทอง
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๘๓

เด็กชายรัชชานนท์ กำจร
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๘๔

เด็กชายอัฐพล นาคะชัย

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๕๗ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๑๙๘๕

เด็กชายณัฐพงศ์ พรเจริญ
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๘๖

เด็กชายธนพงษ์ กองพอด
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๘๗

เด็กชายบวรภัค จันทร์คำลอย
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๘๘

เด็กชายวุฒิภัทร นามสาย
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๘๙

เด็กชายอมรินทร์ มันเจริญ

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๙๐
เด็กชายเทิดเกียรติ ศิริบุญ

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๙๑

เด็กชายถิรวัฒน์ ชมมาต
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๙๒

เด็กชายธนภณ แสงสุวรรณ
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๙๓

เด็กหญิงณัฐวดี อินพิทักษ์
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๙๔

เด็กหญิงนำมนต์ สิงห์โต

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๙๕

เด็กหญิงพรหทัย ชัยนาม

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๙๖

เด็กหญิงกัญญณัฐ บุปผาชาติ
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๙๗
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ บุญทรง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๙๘

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

เติมประชุม
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๑๙๙๙

เด็กหญิงอิสริยาพร คมสัน
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๐๐
เด็กหญิงชนิกานต์ ณ นครพนม

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๐๑
เด็กหญิงพิยดา กาดำดวน

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๐๒
เด็กหญิงมุทิตา ศรีพรหม

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๐๓
เด็กหญิงมุทิตา ปญญาพ่อ

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๐๔
เด็กหญิงอุษญาพร จักรชุม

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๐๕
เด็กหญิงพลอยชมพู สุทธิสาร

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๐๖
เด็กหญิงอารยา พรมอารักษ์

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๐๗
เด็กหญิงจามจุรี ทีระฆัง

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๐๘
เด็กหญิงจารุวรรณ จักกัด

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๐๙
เด็กหญิงภันฑิลา กลำผัก

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๑๐
เด็กหญิงรัตติญา ใจช่วง

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๑๑
เด็กชายเสกสันต์ คำประสงค์

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๑๒
เด็กชายเสนใหญ่ ศรีเคือ

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๑๓
เด็กชายพรหมศิลป พงษ์ถาวร

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๑๔
เด็กชายศักดิดา

์

โคตรขวา
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๑๕
เด็กชายจักรภัทร เลือนไชย

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๑๖
เด็กชายจักริน แก่นมัน

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๑๗
เด็กชายณัฐนันฑ์ สารสิทธิ

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๑๘
เด็กชายรัฐพล ศรีพิมพ์

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๑๙
เด็กหญิงศิรินภา รักษ์ใหญ่

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๕๘ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๒๐๒๐
เด็กหญิงสุวรรณสา คำกรลือชา

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๒๑
เด็กชายศราวุฒิ โคตะบิน

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๒๒
เด็กชายหงษ์ชัย หงษ์คงคา

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๒๓
เด็กชายกิตติพงษ์ พันธุ์โยธี

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๒๔
เด็กชายคงกะพัน อุ่นตา

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๒๕
เด็กชายจักรี บุญพันธ์

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๒๖
เด็กชายจิตติพงษ์ หาญประเสริฐ

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๒๗
เด็กชายธีรเมธ ตาลเถือน

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๒๘
เด็กหญิงเนตรนภา พลรักษา

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๒๙
เด็กหญิงไหมแก้ว กันตะภาค

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๓๐
เด็กหญิงปยธิดา อ้วนลำ

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๓๑
เด็กหญิงพรทิพย์ ดำดี

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๓๒
เด็กหญิงกนกภรณ์ โมรินทร์

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๓๓
เด็กหญิงมัลลิกา ศิลา

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๓๔
เด็กหญิงมุทิตา วิปุระ

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๓๕
เด็กหญิงศิริลักษณ์ อินทนนท์

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๓๖
เด็กหญิงอัญชลี หงคงคา

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๓๗
เด็กหญิงจิราภรณ์ เกตุทอง

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๓๘
เด็กหญิงชลธิชา กุมลา

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๓๙
เด็กหญิงภัทรวดี จันทร

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๔๐
เด็กหญิงมัชฌิมา ดอกสร้อยฟา

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๔๑
เด็กหญิงวิลาสินี ศิริเกตุ

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๔๒
เด็กหญิงสุชาดา วิมูล

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๔๓
เด็กชายเกริกเกียรติ บุญชัย

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๔๔
เด็กชายวัชสันณห์ เหลืองวิภู

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๔๕
เด็กชายเทพบุตร พลมาตย์

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๔๖
เด็กชายอภินพ บัวชุม

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๔๗
เด็กชายเศกศักดิ

์

แสงสุวรรณ
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๔๘
เด็กชายยอดขวัญ ลำลอง

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๔๙
เด็กชายวงศกร คะยอม

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๕๐
เด็กชายวัชรพล ชุมนวล

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๕๑
เด็กชายธีรภัทร ศรีรักษา

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๕๒
เด็กชายพงศภัทร ลีลาบุตร

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๕๓
เด็กชายถิรวัฒน์ บุปผาชาติ

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๕๔
เด็กชายวีระยุทธ สานิล

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๕๙ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๒๐๕๕
เด็กหญิงพรรภัทร์สา มันตะ

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๕๖
เด็กหญิงศิริประภา เจริญไชย

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๕๗
เด็กหญิงปยะวรรณ ลิมสุวิชาโน

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๕๘
เด็กหญิงจีรณา บุญเย็น

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๕๙
เด็กหญิงชลธิดา คัดถาวร

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๖๐
เด็กหญิงสิริกร อินทนนท์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๖๑
เด็กหญิงสิริปรียา ใจบุญ

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๖๒
เด็กหญิงวราลักษณ์ ผูกจิตร

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๖๓
เด็กหญิงสุดารัตน์ พันธ์งาม

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๖๔
เด็กหญิงวรัญญา โสมดา

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๖๕
เด็กหญิงจิรัชญา ประคำมินทร์

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๖๖
เด็กหญิงสุวรา สุวรรณศรี

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๖๗
เด็กหญิงกุลนิดา โภคสวัสดิ

์

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๖๘
เด็กหญิงกมลลักษณ์ คำมุงคุณ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๖๙
เด็กหญิงพิยดา คำมุก

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๗๐
เด็กชายธนวัฒน์ คุณธะนัง

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๗๑
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศรีกาลังค์
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๗๒
เด็กชายอดิศักดิ

์

ไชยพร
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๗๓
เด็กชายพีระพัฒน์ ลาภะมณีรัตน์

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๗๔
เด็กชายวัชรินทร์ บึงเจริญ

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๗๕
เด็กชายพุฒิพงศ์ พรหมเสนา

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๗๖
เด็กชายศุภชัย บ้านกลาง

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๗๗
เด็กชายธนพล ผิวแดง

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๗๘
เด็กชายอัครชา แสงสุวรรณ์

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๗๙
เด็กชายจีระศักดิ

์

ทีรักษา
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๘๐
เด็กหญิงปรียาภัทร์ สุผาวัน

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๘๑
เด็กหญิงสุวดี บุตรหาญ

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๘๒
เด็กหญิงนนทินี โยยรัมย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๘๓
เด็กหญิงวิภาวรรณ จันทะนะ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๘๔
เด็กหญิงจินตภัทร แก้วนิยม

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๘๕
เด็กหญิงนภัสวรรณ ถัววุ่น

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๘๖
เด็กหญิงภาวิดา โล่ห์คำ

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๘๗
เด็กหญิงอรอุมา น่านโพธิศรี

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๘๘
เด็กหญิงณัฐชยา ระทะนาม

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๘๙
เด็กหญิงหงษ์มณี คำมุงคุณ

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๖๐ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๒๐๙๐
เด็กหญิงภาวิณี เมืองสุวรรณ

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๙๑
เด็กหญิงอริสรา พรมพินิจ

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๙๒
เด็กหญิงรุจีรา ผายม

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๙๓
เด็กหญิงปรีภัฐิญา บุญหาร

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๙๔
เด็กหญิงอรนภา พิรมพล

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๙๕
เด็กหญิงปุณยนุช บุญพิน

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๙๖
เด็กชายเจษฎา โพธิสา

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๙๗
เด็กชายณัฐพล ภูดี

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๙๘
เด็กชายจิระเดช ครองยุติ

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๐๙๙
เด็กชายกันตภณ คงตางาม

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๐๐
เด็กชายทักษิณ สุวะรีย์

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๐๑
เด็กชายสวรินทร์ จาทา

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๐๒
เด็กชายประดิพัทธ์ ครทน

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๐๓
เด็กชายสุวโรจน์ สุทธิสาร

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๐๔
เด็กชายพีรพัฒน์ ผาใต้

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๐๕
เด็กชายศิริศักดิ

์

ลำจะรี
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๐๖
เด็กชายณัฐนันท์ จันทร์แจ้ง

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๐๗
เด็กชายจีรวัฒน์ แสนเวียน

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๐๘
เด็กชายอดิศร พลโลกา

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๐๙
เด็กหญิงภานุมาศ ปองชายชม

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๑๐
เด็กหญิงกรรณิกา ติธรรม

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๑๑

เด็กหญิงนุชจรี โคตะ
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๑๒

เด็กหญิงชลิดา ไชยพร

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๑๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ นนท์คนหมัน

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๑๔

เด็กหญิงวรนุช ลำทอง
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๑๕

เด็กหญิงชนม์นิภา อุทัยวัฒน์
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๑๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ อินทนนท์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๑๗

เด็กหญิงนันธินี สุมิน
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๑๘

เด็กหญิงพรชิตา ชำกรม
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๑๙

เด็กหญิงเขมจิรา ชินคำ
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๒๐
เด็กหญิงสายชล โคตรชัย

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๒๑

เด็กหญิงอดิภรณ์ ศรีเครือ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๒๒

เด็กหญิงณิชารีย์ เทียมคง
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๒๓

เด็กหญิงอรนุช ไชยพร
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๒๔

เด็กชายจารุพัฒน์ สำราญ
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๖๑ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๒๑๒๕

เด็กชายณัฐวุฒิ พ่อธานี
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๒๖

เด็กชายจักรกฤษณ์ มาลาศรี
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๒๗

เด็กชายธนกฤต นันตะภักดิ

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๒๘

เด็กชายอภิวัฒน์ คันทะพรม

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๒๙
เด็กชายศักดินรินทร์

์

ชามาตย์
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๓๐
เด็กชายธีรวัฒน์ ทีระฆัง

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๓๑

เด็กชายวชิราทร สันทาลุนัย

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๓๒

เด็กชายสราวุฒิ หาญชัย
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๓๓

เด็กหญิงวรัทยา เหล่าสุวรรณ
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๓๔

เด็กหญิงกมลทิพย์ กุมลา
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๓๕

เด็กหญิงเอือมพร

้

หาญโสต
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๓๖

เด็กหญิงจุฑารัตน์ เสนารัตน์
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๓๗

เด็กหญิงภาวินี ยงโพธิ

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๓๘

เด็กหญิงภัคจิรา บุตรวร
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๓๙

เด็กหญิงมนฑกานต์ ไชยา
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๔๐
เด็กหญิงชนิตรา พ่อไชย

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๔๑

เด็กหญิงช่อชมพู ยะสุรีย์
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๔๒

เด็กหญิงฐานิตา สร้อยหล้า
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๔๓

เด็กหญิงดาริกา รู้รอบ
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๔๔

เด็กหญิงประภาพร บุตโคตร
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๔๕

เด็กหญิงวันวิสา สาวังไขย
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๔๖

เด็กหญิงปยรัช สายจันทร์
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๔๗

เด็กหญิงพัชราภรณ์ อักษร
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๔๘

เด็กหญิงพัชราภา พันธ์พานิชย์
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๔๙

เด็กหญิงนนทวัฒน์ จันทร์หาญ
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๕๐
เด็กหญิงศศิธร พลรักษา

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๕๑

เด็กหญิงดวงเดือน แสงคำ
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๕๒

เด็กชายปฏิภัทร เหง้าน้อย
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๕๓

เด็กชายเมธา กุลสุทธิ

์

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๕๔

เด็กชายภูริณัฐ ทาสมบูรณ์
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๕๕

เด็กหญิงบงกต หลีประสิทธิ

์

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๕๖

เด็กชายวรกฤต พ่อหลอน

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๕๗

เด็กชายวุฒิชัย ขวานอก
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๕๘

เด็กหญิงนำฟา ชนไฮ
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๕๙

เด็กหญิงพัชรี ไชยราช
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๖๒ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๒๑๖๐
เด็กชายประกาศิต คำภูษา

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๖๑

เด็กหญิงศิริวรรณ แก้ววิเชียร
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๖๒

เด็กชายสุภธน ขำวาที
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๖๓ เด็กชายสายรุ้ง เรนโบว์
วิทเตอร์เฟน

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๖๔

เด็กหญิงวาศินี แสงทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๖๕

เด็กชายสัมฤทธิ

์

ศิริสัมฤทธิ

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๖๖
เด็กหญิงกมนทรรศน์ บุญธรรม

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๖๗

เด็กหญิงประภากร สุดาเดช
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๖๘

เด็กชายสมรักษ์ ชลไพร
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๖๙

นางสาววัลย์ลิกา ชาญณรงค์
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๗๐
เด็กหญิงวิรัญชนก สาระกุล

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๗๑

เด็กหญิงปยธิดา เปงย้อง
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๗๒

เด็กชายผดุงสิทธิ

์

หนูห่วง
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๗๓

เด็กชายภัทรพงศ์ เย็นประโคน
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๗๔

เด็กหญิงพิยะดา ธรรมนา
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๗๕

นายมินทดา แก้ววงสา
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๗๖

นางสาวเข็มอัปสร พ่อโพธิ

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๗๗

เด็กหญิงสุกัญญา นาพินิจ
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๗๘

นางสาวชฎากร สุมินทร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๗๙

นายธีรภัทร์ น่านโพธิศรี

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๘๐
นางสาวณัฐชยา บุญเทียม

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๘๑

นายจีรวัฒน์ ชมจันทร์
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๘๒

นายเดชาวัตร เบ้างาม
๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๘๓

เด็กชายธีรภัทร เพ็ชรกูล
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๘๔

นางสาวจินตนา คนหาญ
๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๘๕

นายนนทศักดิ

์

สันดี
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๘๖

นางสาวนัทดา ไชยราช
๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๘๗

นางสาวชมพู่ กุลสุทธิ

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๘๘

นางสาวกิตติวรา ศรีอำคา
๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๘๙

นางสาวจิราภรณ์ แสงสุวรรณ
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๙๐
นางสาวธัญนาฏ แสงสุวรรณ

๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๙๑

นางสาวอาพาภรณ์ ธนะตือ

้

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๙๒

นายวิชยุทธ ภิรมย์ไกรภักดิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๙๓

นางสาววธิดา แสงสุวรรณ
๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๙๔

นายพงษ์ศักดิ

์

พลหาร
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๖๓ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๒๑๙๕

นางสาวอรนิพา มาติยา
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๙๖

นางสาวพิชญา ศรีอมรรัตน์
๐๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๙๗

นางสาวศศิวิมล พรมนิล
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๙๘

เด็กชายนาถวัฒน์ โอชารส
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง2

8)

วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๑๙๙

เด็กชายอดิศักดิ

์

บรรธนารักษ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง2

8)

วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๐๐
เด็กชายเพชรทวี สุวรรณเพชร์

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง2

8)

วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๐๑
เด็กหญิงกนกวรรณ บรรธนารักษ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง2

8)

วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๐๒
เด็กหญิงอรอุมา บรรธนารักษ์

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง2

8)

วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๐๓
เด็กหญิงยุพารัตน์ สุทธิไสย์

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง2

8)

วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๐๔
เด็กหญิงพีรชยา หนูห่วง

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง2

8)

วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๐๕
เด็กชายรัฐภูมิ กุมมาลา

๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง2

8)

วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๐๖
เด็กชายวันทา ผ่องแผ้ว

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง2

8)

วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๐๗
เด็กชายจิตรพล วงษ์มณี

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง2

8)

วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๐๘
เด็กชายณัฐกิตติ

์

ริดทิแสน
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง2

8)

วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๐๙
เด็กชายสถาพร สิงห์ตูม

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง2

8)

วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๑๐
เด็กหญิงชุติมา แสนครุฑ

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง2

8)

วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๑๑

เด็กหญิงจิฬาภรณ์ สิงห์ตูม
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง2

8)

วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๑๒

เด็กหญิงจิตติมา ศีระทา
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง2

8)

วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๑๓

เด็กหญิงจิรัชยา บริบูรณ์
๐๗/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร
วัดแก้วเสด็จ  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๑๔

เด็กหญิงอารยา โมคลา
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร
วัดแก้วเสด็จ  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๑๕

เด็กหญิงธัญพิชชา รักสงบ
๐๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร

วัดแก้วเสด็จ  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๑๖

เด็กหญิงกนกวรรณ วรกิจ
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร
วัดแก้วเสด็จ  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๑๗

เด็กชายธนพัฒน์ มาพร
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร
วัดแก้วเสด็จ  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๑๘

เด็กหญิงสิริกร คำประวัตร
๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร
วัดแก้วเสด็จ  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๑๙

เด็กหญิงชาลินี บริบูรณ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร
วัดแก้วเสด็จ  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๒๐
เด็กชายพงศกร มะลิเงิน

๑๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร

วัดแก้วเสด็จ  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๒๑

เด็กชายธรรศ ทองสุ
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร
วัดแก้วเสด็จ  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๒๒

เด็กหญิงฑิตติยา ลีมา
๐๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร

วัดแก้วเสด็จ  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๒๓

เด็กชายจิรพัฒน์ หาญเสนา
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร
วัดแก้วเสด็จ  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๒๔

เด็กหญิงณัฐธิดา เมหิ
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร
วัดแก้วเสด็จ  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๒๕

เด็กหญิงอรอุมา พันธุ์สงวน
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร
วัดแก้วเสด็จ  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๒๖

เด็กชายภากร ศรีมณีรัตน์
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร
วัดแก้วเสด็จ  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๒๗

เด็กชายปญญพนต์ เสนารัตน์
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร
วัดแก้วเสด็จ  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๒๘

เด็กหญิงชุรีรัตน์ สินทัดจะกะ
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร
วัดแก้วเสด็จ  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๒๙

เด็กหญิงณิชกานต์ นิยม
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร
วัดแก้วเสด็จ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๖๔ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๒๒๓๐
เด็กชายรัชชานนท์ กัณหา

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงปายูง วัดดงปายูง  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๓๑

เด็กชายกิตติภณ ทองยอด
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงปายูง วัดดงปายูง  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๓๒

เด็กหญิงสุธิชา อินทร์ก้อ
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงปายูง วัดดงปายูง  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๓๓

เด็กหญิงวรรณพร วงค์ตาขี

่

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงปายูง วัดดงปายูง  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๓๔

เด็กหญิงเมลิสา เสียมกระโทก
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงปายูง วัดดงปายูง  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๓๕

เด็กหญิงนันท์นภัส อุ่นทรัพย์
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงปายูง วัดดงปายูง  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๓๖

เด็กหญิงสุภัสสร คำสาย
๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงปายูง วัดดงปายูง  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๓๗

เด็กชายศุภศิลป เหมมา
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงปายูง วัดดงปายูง  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๓๘

เด็กชายกิตติพงษ์ จันทะราช
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงปายูง วัดดงปายูง  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๓๙

เด็กหญิงมนต์นภา วงค์ตาขี

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงปายูง วัดดงปายูง  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๔๐
เด็กชายอภิรักษ์ เข็มปญญา

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงปายูง วัดดงปายูง  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๔๑

เด็กชายจักรพลธ์ คำพิละ
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงปายูง วัดดงปายูง  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๔๒

เด็กชายธีรภัทร์ ลาหา
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงปายูง วัดดงปายูง  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๔๓

เด็กชายสุรพิชญ์ คำสาย
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงปายูง วัดดงปายูง  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๔๔

เด็กชายวรพล ด้วงพันลำ
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยอ วัดดงยอ  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๔๕

เด็กชายวศพัทธ์ จีบงูเหลือม

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยอ วัดดงยอ  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๔๖

เด็กชายวีระนนท์ คำสนิท
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยอ วัดดงยอ  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๔๗

เด็กชายอดิเทพ ทองยอด
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยอ วัดดงยอ  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๔๘

เด็กชายอุดมศักดิ

์

ต้นพิมพ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยอ วัดดงยอ  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๔๙

เด็กหญิงนริศรา บัวผัน

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยอ วัดดงยอ  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๕๐
เด็กหญิงปาริฉัตร ชัยพร

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยอ วัดดงยอ  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๕๑

เด็กหญิงธีวรา จันทงาม
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยอ วัดดงยอ  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๕๒

เด็กหญิงพัชราภา กันพ่วง
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยอ วัดดงยอ  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๕๓

เด็กหญิงรัญชิดา คุสนัน

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยอ วัดดงยอ  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๕๔

เด็กหญิงวริศรา สารีบุตร
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยอ วัดดงยอ  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๕๕

เด็กหญิงจีรภรณ์ ด้วงพันลำ
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยอ วัดดงยอ  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๕๖

เด็กชายเจษฎา สิทธิสูงเนิน
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยอ วัดดงยอ  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๕๗

เด็กหญิงนวิญา แก่นแก้ว
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยอ วัดดงยอ  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๕๘

เด็กชายนเรศ ปราบมีชัย
๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๕๙

เด็กชายคฑาวุฒิ คำหาญ
๐๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๖๐
เด็กชายปฏิภาณ นนทอง

๑๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๖๑

เด็กชายภูวนาท มายทอง
๐๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๖๒

เด็กชายธเนศวร แสนลังค์
๐๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๖๓
เด็กหญิงกานต์พิชชา ทองมา

๒๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๖๔

เด็กหญิงฑิติยา สิทธิจักร
๒๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๖๕ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๒๒๖๕

เด็กหญิงมณีรัตน์ ภักดีปญญา
๒๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๖๖

เด็กหญิงรุจิรา คำหาญ
๐๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๖๗

เด็กหญิงบัณฑิตา สียางนอก
๑๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๖๘

เด็กหญิงอริศรา ทองชัย
๐๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๖๙

เด็กชายปาณัสม์ ลาลัย
๒๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๗๐
เด็กหญิงธีรฎา พนาจันทร์

๒๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๗๑

เด็กชายคมกิจ ดาน่า
๒๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๗๒

เด็กชายนันทวัฒน์ พันสี
๑๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๗๓

เด็กชายชินพัฒน์ ทองมา
๑๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๗๔

เด็กชายธนวัติ บุญก้อน
๒๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๗๕

เด็กชายภานุวัฒน์ มีมวล
๑๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๗๖

เด็กชายภูมินทร์ ฝายทอง
๑๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๗๗

เด็กชายคุณานนท์ สุทนู
๐๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๗๘

เด็กหญิงขวัญจิรา บุญไตร
๐๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๗๙

เด็กหญิงศิรประภา ห่ามไธสง

๑๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๘๐
เด็กหญิงสุทธิญาดา เชียวเขตรวิทย์

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๘๑

เด็กหญิงพัชริดา สุวรรณศรวล
๐๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๘๒

เด็กชายนำโชค ยนต์สิงห์
๒๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๘๓

เด็กหญิงพิรมย์พร วจนะศิริ
๒๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๘๔

เด็กหญิงภัทราพร ใจหาญ
๓๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๘๕

เด็กหญิงวิลาสินี สกุลทะวิจิตร

๒๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๘๖

เด็กชายณัฐนิธิ วจนะศิริ
๒๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๘๗

เด็กชายธนากร หูมแพง
๑๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๘๘

เด็กชายแสนดี สีหาอวน
๐๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๘๙

เด็กชายพีระภัทร อินทร์เชือ

้

๑๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๙๐
เด็กชายปกรณ์วิทย์ คำหาญ

๐๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๙๑

เด็กชายปรีชาวัฒน์ วระจิต
๑๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๙๒

เด็กชายธราเทพ สุนะเทพ
๑๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๙๓

เด็กหญิงลลิตา บุผาชาติ
๐๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๙๔

เด็กหญิงไหมแก้ว ชืนสุวรรณ์

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๙๕

เด็กหญิงศิริจรรยา ยนสิงห์
๒๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๙๖

เด็กหญิงธีรนาฎ พนาจันทร์
๐๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๙๗

เด็กหญิงภัทราวดี คำหาญ
๒๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๙๘

เด็กหญิงพรประภา คำหาญ
๐๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๔๖๐/๒๒๙๙

เด็กหญิงช่อลัดดา อินาลา
๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๖๖ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๒๓๐๐
เด็กหญิงธนัชชา บุญก้อน

๒๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๐๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ ลาลัย

๒๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๐๒
เด็กหญิงเขมิกา สุณวรรณ

๒๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๐๓
เด็กชายฤธิเวช มาลี

๒๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๐๔
เด็กชายถิรวัฒน์ ลาลัย

๑๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๐๕
เด็กชายอาทิตย์ ปลังประมูล

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๐๖
เด็กชายพัทธพล สุวรรณศรวล

๑๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๐๗
เด็กหญิงนารีรัตน์ แสนคำ

๑๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๐๘
เด็กหญิงกมลลักษณ์ นนทอง

๑๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๐๙
เด็กหญิงจีรวรรณ เสนารัตน์

๒๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๑๐
เด็กชายอภินัน มิงกุระ

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๑๑

เด็กชายยศกร บุญเชิด
๐๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๑๒

เด็กชายธันยบูรณ์ วจนะศิริ
๒๔/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๑๓

เด็กชายเอกพล รินทอน
๑๔/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๑๔

เด็กชายศราวุธ ประเมธา
๐๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๑๕

เด็กชายธนวัฒน์ พันสี
๐๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๑๖

เด็กชายสุรศักดิ

์

โหราจันทร์
๐๗/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๑๗

เด็กหญิงปรียาพร วจนะศิริ
๑๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๑๘

เด็กหญิงปยธิดา ยนต์สิงห์
๑๖/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๑๙

เด็กหญิงปรียาภรณ์ เหวยไทย
๑๓/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๒๐
เด็กหญิงขวัญจิรา ก่อแก้ว

๑๙/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๒๑

เด็กหญิงภัคจิรา ทองมา
๐๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๒๒

เด็กหญิงธัญเรศ นวลปอง
๒๘/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๒๓ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
น้อยนันตะ

๑๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๒๔

นายปริเยศ แสนเขือน

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๒๕

เด็กหญิงชมพูนุช คงธนัทกาญจน์
๑๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๒๖

นายชัยวัตร จิตรมาตย์
๑๘/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๒๗

เด็กชายปญญา พรมเกตุ
๒๓/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๒๘

เด็กชายอรรถชัย พรมน้อย
๒๔/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๒๙

เด็กชายณัฐวุฒิ วระจิต
๑๖/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๓๐
เด็กชายจักรพัฒน์ อินาลา

๐๗/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๓๑

เด็กชายพิตรพิบูล วรนะศิริ
๐๖/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๓๒

เด็กชายสุทธวีร์ บริบูรณ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๓๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ทองมา
๑๔/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๓๔

เด็กชายณัฐพล จันโสร
๐๑/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๖๗ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๒๓๓๕

เด็กหญิงวริดา ด้วงพันลำ

๑๔/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๓๖

เด็กหญิงปนัดดา จุลนันท์
๐๕/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๓๗

เด็กหญิงธิดา ฉัตรเฉลิม
๐๔/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๓๘

เด็กหญิงนัดดา เข็มปญญา
๐๔/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๓๙

เด็กหญิงธิพรดา การบุญ
๐๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๔๐
เด็กหญิงวรินธร คำหาญ

๑๙/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๔๑

เด็กหญิงฝาย สิทธิจักร์
๑๑/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๔๒

เด็กหญิงรัชนีกร แสนคำ
๑๑/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๔๓

เด็กหญิงพิมลรัตน์ ทุมที
๐๔/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๔๔

เด็กหญิงเพชรลดา บุญก้อน
๑๗/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๔๕

เด็กชายอนุพงษ์ พันชะตะ
๒๖/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๔๖

เด็กหญิงศศิธร สุริยนต์
๐๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๔๗

เด็กหญิงชนัญธิดา บุญเจริญ
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงก้อม

วัดปาโนนนำคำทรงธรรม

 

นพ ๔๔๖๐/๒๓๔๘

นายชัยวิชญ์ เข็มปญญา
๐๓/๐๕/๒๕๓๕

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๔๙

นางนำฝน อินทะสร้อย
๒๐/๐๘/๒๕๓๐

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๕๐
นางวรรนภา เทพกูล

๐๑/๑๒/๒๕๒๒

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๕๑

เด็กชายกิตติธัช นามวุฒิ
๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๕๒

เด็กชายปยพงษ์ จันทวงศ์
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๕๓

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ลมฤทธิ

์

๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๕๔

เด็กหญิงนารีรัตน์ จะวะนะ
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๕๕

เด็กหญิงจิราภรณ์ ผันพรม
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๕๖

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ลุนลา
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๕๗

เด็กหญิงศศินิภา พิมพา
๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๕๘

เด็กชายศุกภโชค รัตนถาวร
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๕๙

เด็กหญิงวนัสนันท์ คำสาย
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๖๐
เด็กหญิงกันธิชา ว่องไว

๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๖๑

เด็กหญิงศิริขวัญ ธรรมพิลา
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๖๒

เด็กหญิงณัฐนิชา กิจันดา
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๖๓

เด็กหญิงนภาเกตน์ มุนดา
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๖๔

เด็กหญิงญาณิศา สุริพัฒน์
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๖๕

เด็กชายสหรัถ บันหาร

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๖๖

เด็กชายธไนศวรรย์ บุญมา
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร วัดศรีสุมังค์  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๖๗

เด็กหญิงชรินรัตน์ ผลเพ็ชร
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร วัดศรีสุมังค์  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๖๘

เด็กชายณัฏฐ์ภาคิน สุพร
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร วัดศรีสุมังค์  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๖๙

เด็กหญิงธัญญารัตน์ พิมพงษ์
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร วัดศรีสุมังค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๖๘ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๒๓๗๐
เด็กหญิงศุภรัตน์ พลเยียม

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร วัดศรีสุมังค์  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๗๑

เด็กชายวุฒิชัย พิลาสุข
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า วัดหนองหญ้าม้า  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๗๒

เด็กชายกมลโรจน์ แสนรังค์
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า วัดหนองหญ้าม้า  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๗๓

เด็กชายพิชญาธรณ์ ศรีสวัสดิ

์

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า วัดหนองหญ้าม้า  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๗๔

เด็กหญิงสิรินทรา ขันตะ
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า วัดหนองหญ้าม้า  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๗๕

เด็กหญิงสิริพัฒน์ สุนา
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า วัดหนองหญ้าม้า  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๗๖

เด็กหญิงศศิตา นาดี
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า วัดหนองหญ้าม้า  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๗๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ พันชะตะ
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า วัดหนองหญ้าม้า  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๗๘

เด็กหญิงวิศรุตา คินานันท์
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า วัดหนองหญ้าม้า  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๗๙

เด็กหญิงสโรชินี ปะคะ
๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า วัดหนองหญ้าม้า  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๘๐
เด็กหญิงณัฐมน เสนคะ

๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า วัดหนองหญ้าม้า  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๘๑

เด็กหญิงสิริญาดา สีม่วง
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า วัดหนองหญ้าม้า  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๘๒

เด็กหญิงพัชริญา คำไพ

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า วัดหนองหญ้าม้า  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๘๓

เด็กหญิงวรัทยา ศรีชน
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า วัดหนองหญ้าม้า  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๘๔

เด็กหญิงอัคริมา มหาโคตร
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า วัดหนองหญ้าม้า  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๘๕

เด็กชายวริทธิธร

์

สมการ
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า วัดหนองหญ้าม้า  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๘๖

เด็กชายปรเมศ พาลี
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า วัดหนองหญ้าม้า  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๘๗

เด็กหญิงสุชาวดี วรติยะ
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า วัดหนองหญ้าม้า  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๘๘

เด็กหญิงอัญญาณี บุตรศรี
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า วัดหนองหญ้าม้า  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๘๙
เด็กหญิงพิลาศลักษณ์

แสงสว่าง
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า วัดหนองหญ้าม้า  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๙๐
เด็กชายหัฏฐกร พนาจันทร์

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดห้วยทราย  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๙๑

เด็กชายยศกร เผือดผุด
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดห้วยทราย  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๙๒

เด็กชายพิชชาพร โยธาสุข
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดห้วยทราย  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๙๓

เด็กชายสุทัศน์ สมศรี
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดห้วยทราย  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๙๔

เด็กหญิงดลยา สาซุเซา
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดห้วยทราย  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๙๕

เด็กหญิงนลพรรณ ราชบัณดิษฐ์
๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดห้วยทราย  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๙๖

เด็กหญิงณิชากร อาจดวงดี
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดห้วยทราย  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๙๗

เด็กชายบุญฤทธิ

์

สิงห์แก้ว
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดห้วยทราย  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๙๘

เด็กชายนนรวี ชินวงษ์
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดห้วยทราย  

นพ ๔๔๖๐/๒๓๙๙

เด็กชายสรวิชญ์ เทวะประกาย
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดห้วยทราย  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๐๐
เด็กชายภานุวัฒน์ ยอดเพ็ชร

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดห้วยทราย  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๐๑
เด็กชายสุเทพ สมศรี

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดห้วยทราย  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๐๒
เด็กชายเทียนชัย แสนเขือน

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดห้วยทราย  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๐๓
เด็กหญิงทักษอร แสนเขือน

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดห้วยทราย  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๐๔
เด็กหญิงปรียาภัทร แสนเขือน

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดห้วยทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๖๙ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๒๔๐๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

เบียนสาย
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดห้วยทราย  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๐๖
เด็กหญิงกนกรดา บุสดี

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดห้วยทราย  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๐๗
เด็กชายอิทธิพล หูมแพง

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดห้วยทราย  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๐๘
เด็กหญิงณัฐกมล อาจดวงดี

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดห้วยทราย  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๐๙
เด็กชายภาคิน หูมแพง

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดห้วยทราย  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๑๐
เด็กหญิงประกายดาว สมจี

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดห้วยทราย  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๑๑

เด็กชายอติยะ นิลนันท์

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดห้วยทราย  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๑๒

เด็กชายวรเทพ ปุม
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดห้วยทราย  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๑๓

เด็กหญิงธันยพร พนาจันทร์
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดห้วยทราย  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๑๔

เด็กหญิงชไมพร แสนเขือน

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดห้วยทราย  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๑๕

เด็กหญิงญานิศา แสนคำ
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดห้วยทราย  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๑๖

เด็กชายจิรพัฒน์ หนูผาบ

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดห้วยทราย  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๑๗

เด็กหญิงณัฐพร แสนคำ
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดห้วยทราย  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๑๘

เด็กชายจิรวัฒน์ หูมแพง
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดห้วยทราย  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๑๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สิทธิจักร
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดห้วยทราย  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๒๐
เด็กหญิงอาริยา หัสนัย

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดห้วยทราย  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๒๑

เด็กหญิงพัตรพิมล หูมแพง
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดห้วยทราย  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๒๒

เด็กหญิงณัฐพร พนาจันทร์
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดห้วยทราย  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๒๓

เด็กหญิงนริศรา สิทธิจักร

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดห้วยทราย  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๒๔

เด็กชายฉัตรดนัย พลางวัน

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดห้วยทราย  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๒๕

เด็กหญิงกฤติยาพร แข็งแรง
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดห้วยทราย  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๒๖

เด็กชายธนกฤต แสนเขือน

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดห้วยทราย  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๒๗

เด็กหญิงฐิดาภา โคตรตาแสง
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดห้วยทราย  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๒๘

เด็กหญิงปุณิกา วงษ์สาขา
๒๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)

วัดโคกสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๒๙

เด็กหญิงปนัดดา วงแสน
๑๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)

วัดโคกสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๓๐
เด็กหญิงพิมพ์พัฒน์ คำกรฤาชา

๑๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)

วัดโคกสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๓๑

เด็กหญิงวรนุช ไชยะ
๐๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)

วัดโคกสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๓๒

เด็กหญิงฤทัย ศรีสวัสดิ

์

๓๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)

วัดโคกสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๓๓ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
โมรัตน์

๐๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)

วัดโคกสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๓๔

เด็กชายระพีพัฒน์ นิยมธรรม
๒๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)

วัดโคกสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๓๕

เด็กหญิงกุลธิดา มาพร
๑๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)

วัดโคกสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๓๖

เด็กหญิงอติพร ชูศรีทอง
๐๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)

วัดโคกสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๓๗

เด็กชายณฤพล ไชยโยธา
๑๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)

วัดโคกสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๓๘

เด็กหญิงปยะฉัตร คำปลิว
๐๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)

วัดโคกสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๓๙

เด็กหญิงวริศรา ลำเจียก
๐๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยา)

วัดดอนนางหงส์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๗๐ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๒๔๔๐
เด็กหญิงพรกนก งอกวงษ์

๑๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยา)

วัดดอนนางหงส์  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๔๑

เด็กหญิงพิมพ์พิกา เขตสมัคร
๒๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยา)

วัดดอนนางหงส์  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๔๒

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

พรหมมหาราช
๑๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยา)

วัดดอนนางหงส์  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๔๓

เด็กชายวิทวัส แสงใสย์
๒๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยา)

วัดดอนนางหงส์  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๔๔

เด็กชายวชิรวิทย์ ถาคำ
๑๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยา)

วัดดอนนางหงส์  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๔๕

เด็กหญิงนภัสรา สิทธิเรือง
๓๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยา)

วัดดอนนางหงส์  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๔๖

เด็กหญิงนิพาดา คำกาพย์
๒๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยา)

วัดดอนนางหงส์  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๔๗

เด็กหญิงวรนิษฐา สิงห์
๑๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยา)

วัดดอนนางหงส์  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๔๘

เด็กหญิงศรุดา พลเชียงขวาง
๒๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยา)

วัดดอนนางหงส์  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๔๙

เด็กหญิงชิษณุชา งอกวงษ์
๐๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยา)

วัดดอนนางหงส์  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๕๐
เด็กชายธนโชติ สีหา

๐๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยา)

วัดดอนนางหงส์  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๕๑

เด็กหญิงปนัดดา ท้าวอิม

่

๐๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยา)

วัดดอนนางหงส์  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๕๒

เด็กชายนพดล ก๋าคำ
๒๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยา)

วัดดอนนางหงส์  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๕๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

แก้วดวงดี
๑๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยา)

วัดดอนนางหงส์  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๕๔

เด็กหญิงจินห์นิภา วะราวัง
๒๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยา)

วัดดอนนางหงส์  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๕๕

เด็กหญิงจิณห์วรา วราวัง
๒๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยา)

วัดดอนนางหงส์  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๕๖

เด็กชายสิรภพ เขือนขันธ์

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยา)

วัดดอนนางหงส์  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๕๗

เด็กหญิงจีรนันท์ กิจันดา

๒๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยา)

วัดดอนนางหงส์  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๕๘

เด็กชายเสฎฐวุฒิ ศรีพรหม
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๕๙

เด็กชายเทพพนม สาลีพันธ์
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๖๐
เด็กชายพชรพล ศรีชนม์

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๖๑

เด็กชายธนดล อุปพงษ์
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๖๒

เด็กชายพุฒิพงศ์ อินทร์ศรี
๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๖๓

เด็กชายกณวรรธน์ บ้งชมโพธิ

์

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๖๔

เด็กหญิงปลิตา อินเลิศ
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๖๕

เด็กหญิงนภัสร อุรังค์
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๖๖

เด็กหญิงวรรณวิสา คำกิจ
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๖๗

เด็กหญิงเขมมิสรา ยศประสงค์
๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๖๘

เด็กหญิงติมาพร อ้วนแก้ว
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๖๙

เด็กหญิงวรารัตน์ ราชบุตร
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๗๐
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ธงวิชัย

๒๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๗๑

เด็กชายธนดล มิตรอารักษ์
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๗๒

เด็กชายธนกร ไพบูลย์
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๗๓

เด็กชายญานภัทร สอนรมย์
๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๗๔

เด็กชายธราดล ตุปนนา
๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๗๑ / ๒๗๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๒๔๗๕

เด็กหญิงวรัญญา เสนารัตน์
๐๕/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๗๖

เด็กชายภัทรวุฒิ พิมพา
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๗๗

เด็กชายอัครชัย นามดี
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๗๘

เด็กหญิงกนกวรรณ โพธุง
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๗๙

เด็กหญิงกชกรณ์ ขุนพิทักษ์
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๘๐
เด็กชายยุทธศาสตร์ กุดทิม

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๘๑

เด็กชายเจดี สิทธิศักดิ

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๘๒

เด็กชายสุทัตตา ภาพลือชัย
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๘๓

เด็กชายฉัตรมงคล ไชยประเทศ
๒๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์

วัดมรุกขนคร  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๘๔

เด็กชายวรโชติ คำกรฤาชา
๒๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์

วัดมรุกขนคร  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๘๕

เด็กชายอธิเบศร ลุนสืบ
๐๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์

วัดมรุกขนคร  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๘๖ เด็กหญิงพิมพ์พลอยพรรณ

พัฒวงษ์ชัย
๑๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์

วัดมรุกขนคร  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๘๗

เด็กชายณฐกร พงษ์วิชัย
๑๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์

วัดมรุกขนคร  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๘๘

เด็กชายณัฐชนน สิงห์ศรี
๑๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์

วัดมรุกขนคร  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๘๙

เด็กชายเติมศักดิ

์

เขือนขันธ์

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์

วัดมรุกขนคร  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๙๐
เด็กหญิงชบาแก้ว บัวพันธ์

๑๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์

วัดมรุกขนคร  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๙๑

เด็กชายเปนต่อ อินกอง
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสะโน วัดหนองสะโน  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๙๒

เด็กชายชลสิทธิ

์

มาตคม
๐๘/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองสะโน วัดหนองสะโน  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๙๓

เด็กชายเจษฎา วงษ์ตา
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสะโน วัดหนองสะโน  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๙๔

เด็กหญิงแทนขวัญ ทับแอน
๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองสะโน วัดหนองสะโน  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๙๕

เด็กหญิงกนกวรรณ อรรคศรีวร
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสะโน วัดหนองสะโน  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๙๖

เด็กหญิงสุธิตา ยนต์ลอย
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสะโน วัดหนองสะโน  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๙๗

เด็กชายวิทวัฒน์ พานิช
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสะโน วัดหนองสะโน  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๙๘

เด็กชายอนุวัต ศรีมณีรัตน์
๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองสะโน วัดหนองสะโน  

นพ ๔๔๖๐/๒๔๙๙

เด็กชายมนุเชษฐ์ วรกุมมาร
๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองสะโน วัดหนองสะโน  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๐๐
เด็กชายไกรฤกษ์ น้อยยะ

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสะโน วัดหนองสะโน  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๐๑
เด็กชายพุฒิเนธ สุทันท์

๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองสะโน วัดหนองสะโน  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๐๒
เด็กชายคณิศร ฉำตระกูล

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะโน วัดหนองสะโน  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๐๓
เด็กชายอธิวัฒน์ ศรีสวีสดิ

์

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองสะโน วัดหนองสะโน  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๐๔
เด็กชายฐิติศักดิ

์

พิมราช
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะโน วัดหนองสะโน  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๐๕
เด็กชายดำรงพันธ์ นุสเส

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะโน วัดหนองสะโน  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๐๖
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

พลเชียงขวาง
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะโน วัดหนองสะโน  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๐๗
เด็กหญิงวาศิณี ศรีมณีรัตน์

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะโน วัดหนองสะโน  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๐๘
เด็กหญิงกอบแก้ว พองพันธุ์อวน

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองสะโน วัดหนองสะโน  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๐๙
เด็กหญิงประภาภรณ์ ท้าวแสง

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะโน วัดหนองสะโน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๗๒ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๒๕๑๐
เด็กหญิงจันทร์สุดา สมเภา

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะโน วัดหนองสะโน  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๑๑

เด็กชายนวพล แสงสว่าง
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะโน วัดหนองสะโน  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๑๒

เด็กหญิงกมลชนก คำมุงคุณ
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๑๓

เด็กหญิงจินดารัตน์ น่านโพธิศรี

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๑๔

เด็กหญิงจินตร์จุฑา จาดสุวัน
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๑๕

เด็กหญิงชรัญดา แปนจันลา
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๑๖

เด็กหญิงชลดา ตุ้มอ่อน
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๑๗

เด็กหญิงชัชรีย์ คำมุงคุณ
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๑๘

เด็กหญิงณัฐชา พิณราช
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๑๙

เด็กหญิงณัฐชา ทาขุลี
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๒๐
เด็กหญิงณัฐพร วงศ์ชมพู

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๒๑

เด็กหญิงธัญสุดา ภูภู้
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๒๒

เด็กหญิงนลิน ระเวงวรรณ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๒๓

เด็กหญิงนัชชา ระเวงวรรณ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๒๔

เด็กหญิงเบ็ญจมาศ อุ่นชัย
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๒๕

เด็กหญิงปวีณา ยศประสงค์
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๒๖

เด็กหญิงรพีพรรณ นวนบุรี
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๒๗

เด็กหญิงรุ่งฤทธิ

์

สวดบุรี
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๒๘

เด็กหญิงลีลาวดี ยะสุรีย์
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๒๙

เด็กหญิงวชิรญาณ์ คำมุงคุณ
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๓๐
เด็กหญิงทัศนีย์ ไกยกิจ

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๓๑

เด็กหญิงวัชรภรณ์ ผาแสน
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๓๒

เด็กหญิงวาสนา ตุ้มอ่อน
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๓๓

เด็กหญิงศิริกานดา คำมุงคุณ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๓๔

เด็กหญิงสุภัทรา จักรชุม
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๓๕

เด็กหญิงสุภารัตน์ ศรีสุธรรม
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๓๖

เด็กหญิงสุวนันท์ กลีบบัว
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๓๗

เด็กหญิงอภิญญา คำมุงคุณ
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๓๘

เด็กหญิงอภิสรา จักรชุม
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๓๙

เด็กหญิงอินทร์ธุอร คำมุงคุณ
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๔๐
เด็กชายกฤษฎา ตะวังทัน

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๔๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ใจสุข
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๔๒

เด็กชายปฐวี สาลีศรี
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๔๓

เด็กชายภูมิรพี ศรีวัง
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๔๔

เด็กชายสิทธิโชค ผุยผล
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๗๓ / ๒๗๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๒๕๔๕

เด็กชายสิทธิพล คำมุงคุณ
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๔๖

เด็กหญิงกฤษช่อฟา โคตะไชย
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๔๗

เด็กหญิงกุสุมา คำมุงคุณ
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๔๘

เด็กหญิงจิราภรณ์ คำมุงคุณ
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๔๙

เด็กหญิงจีรนันท์ พลมาตย์
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๕๐
เด็กหญิงชิดชนก ตะวังทัน

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๕๑

เด็กชายณัฐกานต์ สังฆวัตร์
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๕๒

เด็กหญิงณัฐินี บาลลา
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๕๓

เด็กหญิงทรายทิพย์ คำมุงคุณ
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๕๔

เด็กหญิงนำฝน แสงศรีเรือง
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๕๕

เด็กหญิงประวีนา สอนโพธิ

์

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๕๖

เด็กหญิงปรารถนา จากผา
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๕๗

เด็กหญิงพัชรี คำพุก
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๕๘

เด็กหญิงพิยดา เมืองโคตร

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๕๙
เด็กหญิงแพรวพรรณ โมรินทร์

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๖๐
เด็กหญิงมัณฑนา พลนารี

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๖๑
เด็กหญิงรวินทร์นิภา สุระนนท์

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๖๒

เด็กหญิงวรัทยา คำจุน
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๖๓

เด็กหญิงวลัยรัตน์ วงค์กระโซ่
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๖๔

เด็กหญิงวิลาวรรณ ปะวรณา
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๖๕

เด็กหญิงสาวิตรี คำมุงคุณ
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๖๖

เด็กหญิงอรดี อุ่นชัย
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๖๗

เด็กชายจิรายุ จอมใจธิป
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๖๘

เด็กชายชนุเดช เวียงแก้ว
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๖๙

เด็กชายธีรพงศ์ มุลทาเย็น

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๗๐
เด็กชายนราทร ศรีหาวงศ์

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๗๑

เด็กชายปรเมศวร์ ตะวังทัน
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๗๒

เด็กชายภาคิน สายมัน

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๗๓

เด็กชายวรายุส หงษ์สีแก้ว
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๗๔

เด็กชายวิทยา พ่อค้าช้าง
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๗๕

เด็กชายสิทธิภัทร โรจนสุวรรณ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๗๖

เด็กชายอนุพงษ์ สุขพ่วง
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๗๗

เด็กชายอัษฎาวุธ ธนอุตร
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๗๘

เด็กชายอุดมทรัพย์ พ่อสีชา
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๗๙

เด็กหญิงกิตติมา อนัน
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๗๔ / ๒๗๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๒๕๘๐
เด็กหญิงจิรัตพัชรา ตุ้มอ่อน

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๘๑

เด็กหญิงนงค์รัก ม่วงแดง
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๘๒

เด็กหญิงนวพร ผิวดำ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๘๓

เด็กหญิงนันทิดา คำมุงคุณ

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๘๔

เด็กหญิงบัวแก้ว ทัศวงษ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๘๕

เด็กหญิงบุษบา หัสสระน้อย

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๘๖

เด็กหญิงปณณพร เวียงนนท์
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๘๗
เด็กหญิงเพ็ญประภา ประสวนศรี

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๘๘

เด็กหญิงสาริณี แถบทอง
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๘๙

เด็กหญิงสุภาพร วิไลพันธ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๙๐
เด็กหญิงอริศรา แสงสุวรรณ

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๙๑

เด็กหญิงอุทัยวรรณ คำมุงคุณ
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๙๒

เด็กชายกิตติชัย ไชยพรม
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๙๓

เด็กชายไกรสร ณรงค์
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๙๔

เด็กชายธนภัทร น้อยบัวงาม
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๙๕

เด็กชายพรมมินทร์ เมืองโคตร
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๙๖

เด็กชายพีรพัฒน์ ตะวังทัน
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๙๗

เด็กชายภูริทัต โพธิสาร

์

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๙๘

เด็กชายแมทธิว บูรพา

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๕๙๙

เด็กชายรัฐภูมิ นารีนุช
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๐๐
เด็กชายวินิตย์ ชาเครือ

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๐๑
เด็กชายวิริยะ ผายม

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๐๒
เด็กหญิงจิดาภาา อ่อนลมหอม

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๐๓
เด็กหญิงดวงดาลัด โคตะมา

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๐๔
เด็กหญิงนันธิตา ดวงมาลัย

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๐๕
เด็กหญิงนิศารัตน์ คำมุงคุณ

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๐๖
เด็กชายบวรชัย ทวีคูณ

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๐๗
เด็กหญิงพรสุดา คำมุงคุณ

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๐๘
เด็กหญิงพิมพ์พิไล อุ่นชัย

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๐๙
เด็กชายดงเพชร ประจิมทิศ

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๑๐
เด็กชายทัศนัย ปูกระสิงห์

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๑๑

เด็กชายธวัชชัย ตะวังทัน
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๑๒

เด็กชายนทีธร พลมาตย์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๑๓

เด็กชายพีรพัฒน์ รักษาพล
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๑๔

เด็กชายภัทรพล ซ้ายซา
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๗๕ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๒๖๑๕

เด็กชายวรายุทธ ภูมิลา
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๑๖

เด็กชายอดิเรก บุญครอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๑๗

เด็กหญิงลลิตา ปาฐานะ
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๑๘

เด็กหญิงกนกวรรณ ปานอาสา
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๑๙

เด็กชายพิพัฒน์ พิมจักร์
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๒๐
เด็กหญิงเมษา ปูกระสิงห์

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๒๑

เด็กชายอติเชษฐ์ ตะวังทัน

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๒๒

เด็กชายเจษฎา วิลัยเกตุ
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๒๓

เด็กหญิงอัญธิษา น่านโพธิศรี

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๒๔

นางสาวชัญญานุช สังข์นุ่น
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๒๕

นางสาวจิราภรณ์ เรืองรุ่งโรจน์
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๒๖

นางสาวธิดารัตน์ ชมจันทร์
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๒๗

นางสาวนฤมล แสงสุวรรณ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๒๘

เด็กชายภูวนัย มุนตะทุม
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๒๙

เด็กชายธีรวัฒน์ กุมลา
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๓๐
เด็กชายภัทรพล วุฒา

๒๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๓๑

เด็กชายวรพล วิโรพรหม
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๓๒

เด็กชายจีระศักดิ

์

ประสพคำ
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๓๓

เด็กชายวชิรวิทย์ ยองมณี
๒๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๓๔

เด็กชายโกเมศ จุลเทพ
๑๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๓๕

เด็กหญิงธีรดา โสภาวรรณ์
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๓๖

เด็กหญิงปรีญาพร ศรีสุโน
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๓๗

เด็กหญิงพิยดา กุมลา
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๓๘

เด็กหญิงปาริตา สมหวัง
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๓๙

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ปองชายชม
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๔๐
นายเทิดพงษ์ ธรรมมา

๖/๑๒/๒๕๓๗
โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๔๑

เด็กชายพงศกร กรุดสัมพันธ์
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๔๒

เด็กชายอิทธิกันต์ พ่อเพียโคตร
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๔๓

เด็กชายกีระติ พุ่มไสว
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๔๔

เด็กหญิงฉัตรสุดา คำมุงคุณ
๐๕/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๔๕

เด็กหญิงสุพัตรา แสนสุภา
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๔๖

เด็กชายชัยมงคล พรหมอินทร์
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๔๗

เด็กชายธนรัฐ ทองใบ
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๔๘

เด็กหญิงเกศมณี บุญรัตน์
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๔๙

เด็กชายบุญฤทธิ

์

พรหมอินทร์
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก วัดจอมแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๗๖ / ๒๗๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๒๖๕๐
เด็กหญิงวรรนิสา พ่อศรียา

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๕๑

เด็กชายชยพล ชลรินทร์
๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนางเลิศ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๕๒

เด็กชายศุภวัฒน์ ดวงกลาง
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนางเลิศ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๕๓

เด็กชายปณวัฒน์ ฝาระมี
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนางเลิศ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๕๔

เด็กหญิงปยนันท์ แสนคำ
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนางเลิศ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๕๕

เด็กชายอาทิตย์ เยาว์มณีรัตน์
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนางเลิศ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๕๖

เด็กหญิงพิมพิศา พ่อไชยราช
๒๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนางเลิศ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๕๗

เด็กชายกีรติ เชือชัย

้

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนางเลิศ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๕๘

เด็กชายกิตตินันท์ เสมอพิทักษ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางเลิศ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๕๙

เด็กชายณรงค์เดช พรมสุรินทร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางเลิศ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๖๐
เด็กชายชินดนัย พ่อครวงค์

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนางเลิศ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๖๑

เด็กหญิงสุชาดา ลำพัว
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนางเลิศ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๖๒

เด็กหญิงณัฐวรรณ ชาญศรี
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนางเลิศ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๖๓

เด็กหญิงพรธิดา บัวสาย
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนางเลิศ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๖๔

เด็กหญิงธีริศรา สมนึก
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนางเลิศ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๖๕

เด็กชายจิรโชติ นันทวิจิตร
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางเลิศ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๖๖

เด็กชายนที หารา
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางเลิศ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๖๗

เด็กชายพีระวัฒน์ พ่อไชยราช
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางเลิศ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๖๘

เด็กชายศราวุฒิ บุญช่วย

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางเลิศ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๖๙

เด็กหญิงนฤพร ลาดบาศรี
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางเลิศ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๗๐
เด็กหญิงกนกอร วงค์ผาบุตร

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางเลิศ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๗๑

เด็กหญิงพรนภา รักษาพล
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางเลิศ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๗๒

เด็กหญิงภัทราภรณ์ หอมหวล

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางเลิศ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๗๓

เด็กหญิงอุมากรณ์ รักษาพล
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางเลิศ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๗๔

เด็กหญิงกชกร รักษาพล
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางเลิศ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๗๕

เด็กหญิงศิริมล แสนสุภา
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางเลิศ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๗๖

เด็กหญิงขวัญจิรา ยนสิง

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางเลิศ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๗๗
เด็กหญิงภัทราวรินทร์

อุติลา
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางเลิศ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๗๘

เด็กหญิงนวพร รักษาพล
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางเลิศ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๗๙

เด็กชายพงศกร ไชยทอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางเลิศ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๘๐
เด็กชายวิวัฒน์ พ่อสียา

๒๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกุง (ฮินดูสมาช) วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๘๑

เด็กชายวรินทร์ บุตรดี
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุง (ฮินดูสมาช) วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๘๒

เด็กหญิงวรรณภา พ่อสียา
๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกุง (ฮินดูสมาช) วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๘๓

เด็กหญิงพัชลิดา เชือคำจันทร์

้

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกุง (ฮินดูสมาช) วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๘๔

เด็กหญิงพิมพ์พิไล พ่อกว้าง
๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกุง (ฮินดูสมาช) วัดจอมแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๗๗ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๒๖๘๕

เด็กหญิงภัณฑิรา ทัพด้วง
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุง (ฮินดูสมาช) วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๘๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

บริบูรณ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๘๗

เด็กชายชนะพล วงศ์ศรีชา
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๘๘

เด็กชายณิณภัทร เชือกุณะ

้

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๘๙

เด็กชายทศพร เสียงอ่อน
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๙๐
เด็กชายเทพพิทักษ์ เทือกตาถา

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๙๑

เด็กชายแทนไทย ปุมเปา
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๙๒

เด็กชายพรเพชร คำคนซือ

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๙๓

เด็กชายวีรวุฒิ ฟองสมุทร
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๙๔

เด็กชายสุรชัชวาล วงค์ตาแสง
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๙๕

เด็กชายอนุวัตร นามเกต
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๙๖

เด็กชายอศวพชร หมันคนเทียง

่ ่

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๙๗

เด็กหญิงจินตมณี บุญประคม

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๙๘

เด็กหญิงจุฑามณี คำเพชรดี
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๖๙๙

เด็กหญิงชุติกาญจ์ บัวบานงาม
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๐๐
นางสาวชุติมา ชินแประวัติ

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๐๑
เด็กหญิงนลินทร นามวงศา

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๐๒
เด็กหญิงพิมลพรรณ พ่อคำจ่า

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๐๓
เด็กหญิงพิยดา ทีดี

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๐๔
เด็กหญิงศุภัชญา มุ่งไธสง

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๐๕
เด็กหญิงสุภาพร พ่อค้า

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๐๖
เด็กหญิงอภิญญา หนึงคำมี

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๐๗
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

โสมมา
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๐๘
เด็กชายจีรวัฒน์ นันทวราพนิชกุล

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๐๙
เด็กชายณัฐวุฒิ พลราชม

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๑๐
เด็กชายตะวัน แก้วพิกุล

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๑๑

เด็กชายธนพล หลานเศรษฐา
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๑๒

เด็กชายนฤเดช โคตรอาสา
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๑๓

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

ยตะโคตร
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๑๔

เด็กชายพงศภัค จักสุวงษ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๑๕

เด็กชายสุระพล โสมแผ้ว
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๑๖

เด็กหญิงปนัดดา มีศิริ
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๑๗

เด็กหญิงปญจรัศม์ ไชยต้นเทือก
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๑๘

เด็กหญิงเพชรลดา ศรีระวงค์
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๑๙

เด็กหญิงรสสุคนธ์ พลเยียม

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๗๘ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๒๗๒๐
เด็กหญิงวิมลพรรณ อ้มวิชา

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๒๑

เด็กหญิงศศิวิมล กิงชมภู

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๒๒

เด็กหญิงศิรภัสสร คำยอด
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๒๓

เด็กหญิงอัจฉรา รวยทรัพย์
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๒๔

เด็กชายณัฐพงษ์ มีพรม
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๒๕

เด็กชายณัฐวิชญ์ แย้มโกสุม
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๒๖

เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วบู่
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๒๗

เด็กชายทนงศักดิ

์

เชือดวงผูย

้

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๒๘

เด็กชายทรงสวัสดิ

์

ปุมเปา
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๒๙

เด็กชายธีรกานต์ ธ.น.หม่าน
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๓๐
เด็กชายธีระพัฒน์ โคตรพรหม

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๓๑

เด็กชายนพกานต์ วงศ์วัฒนาพิศาล
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๓๒

เด็กชายนพรัตน์ แก่นตา
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๓๓

เด็กชายอนุพันธ์ แสนสุริวงค์
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๓๔

เด็กชายอภิรักษ์ จันปญญา
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๓๕

เด็กหญิงกรกนก กำริสุ
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๓๖

เด็กหญิงขนิฐา เสาสมภพ
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๓๗

เด็กหญิงปติญญา จันทะคูณ
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๓๘

เด็กหญิงปนัดดา สุขสบาย

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๓๙

เด็กหญิงพรชิตา นาคเอียม

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๔๐
เด็กหญิงพลอยไพลิน นิคม

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๔๑

เด็กหญิงภาวิมนต์ หาวิเชียร
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๔๒

เด็กหญิงยุวรรณดา หงษ์เวียงจันทร์
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๔๓

เด็กหญิงเรณุกา โสมแผ้ว
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๔๔

เด็กหญิงวรรณศา วงค์ศรีชา
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๔๕

เด็กหญิงวิไลวรรณ วิระสิงห์
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๔๖

เด็กหญิงศรัณย์พร เครือเตียว
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๔๗

เด็กหญิงสุนิสา บุตรชา
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๔๘

เด็กหญิงสุภาว์รัตน์ เชือนานนท์

้

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๔๙

เด็กหญิงสุภิญญา ยตะโคตร
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๕๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ คลังพรมอินทร์

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๕๑

เด็กหญิงอนุธิดา ปุมเปา
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๕๒

เด็กหญิงอัญชลีพร คนมัน

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๕๓

เด็กชายณัฐวุติ จอน

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๕๔

เด็กชายธนเทพ บริบูรณ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๗๙ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๒๗๕๕

เด็กชายธีระภัคร มนปราณีต
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๕๖

เด็กชายนัฐพงษ์ บิงขุนทด
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๕๗

เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

เชือดวงผุย

้

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๕๘

เด็กชายรัฐพงษ์ แก้วเจริญชัย
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๕๙

เด็กชายรัฐภูมิ อวนวัง
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๖๐
เด็กชายวรชัย บุตรวงศ์

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๖๑

เด็กชายสมปอง สิงนวน
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๖๒

เด็กชายอณุรัก ดวงจันทร์
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๖๓

เด็กชายอัษฎา บุปะโท
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๖๔

เด็กหญิงกนกพร ฝาระมี
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๖๕

เด็กหญิงกัณฐิกา สีฤกษ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๖๖

เด็กหญิงขวัญชนก ปกตังลำภู

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๖๗

เด็กหญิงคีตภัทร์ วงค์ศรีชา
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๖๘

เด็กหญิงจิราวรรณ แก้วพิกุล
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๖๙

เด็กหญิงนัฐธิพร พรมเสนา
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๗๐
เด็กหญิงนิรดา วงค์ละคร

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๗๑

เด็กหญิงโยษิตา ปยะราช

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๗๒

เด็กหญิงรุ่งทิวา สาระชาติ
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๗๓

เด็กหญิงวิชุนภา พ่อศรีดา
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๗๔

เด็กหญิงสุธิดา สาโรจน์
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๗๕

เด็กหญิงอภัสรา วงศ์ละคร
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๗๖

เด็กหญิงอรษา ประเสริฐ
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๗๗

เด็กหญิงอษิตา เชือแก่นตา

้

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๗๘

เด็กชายกฤษณพงศ์ วงค์เทวราช
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๗๙

เด็กชายคมเพชร สิงห์ศร
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๘๐
เด็กชายธีรภัทร์ สูญราช

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๘๑

เด็กชายปวิญธ์ ชาชำนิ
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๘๒

เด็กชายภานุวัฒน์ จันโทนวน
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๘๓

เด็กชายสรศักดิ

์

วังทะพันธ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๘๔

เด็กชายอดิศักดิ

์

สังข์ชาดี
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๘๕

เด็กชายอนพัทย์ ปุมเปา
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๘๖

เด็กชายอภิชิต ไชยต้นเทือก
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๘๗

เด็กชายอภิรักษ์ พรมมานอก
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๘๘

เด็กหญิงณัฐธิดา ภูกาสอน
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๘๙

เด็กหญิงดารินทร์ สูญราช
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๘๐ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๒๗๙๐
เด็กหญิงนรีรัตน์ สังชาดี

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๙๑

เด็กหญิงนุชนาท พ่อสาร
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๙๒
เด็กหญิงปรางค์ทิพย์ เชือดวงผูย

้

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๙๓

เด็กหญิงพัทธนันท์ มาตย์เถือน

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๙๔

เด็กหญิงรัตน์ติยา คำศิริ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๙๕

เด็กหญิงวิชุดา พ่อไชยราช
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๙๖

เด็กหญิงศศิธร ดอนชัย
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๙๗
เด็กหญิงศิริประภาพร

เชือขาวพิมพ์

้

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๙๘

เด็กหญิงสุวิมล ไตรยราช

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๗๙๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สุตัญตังใจ

้

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๐๐
เด็กหญิงแสนรัก วังทะพันธ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๐๑
เด็กชายชิษณุพงศ์ วังทะพันธ์

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๐๒
เด็กชายต่อศักดิ

์

วงษ์ไชย
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๐๓
เด็กชายพลากร เมืองสุวรรณ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๐๔
เด็กชายพีรวิชญ์ สุคำภา

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๐๕
เด็กชายวรรณชัย ปุมเปา

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๐๖
เด็กชายวิทวัฒน์ ช่างปลูก

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๐๗
เด็กชายศุทธิกร วังทะพันธ์

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๐๘
เด็กชายสมชาย เชือกุณะ

้

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๐๙
เด็กชายอภิชาติ ดวงจันทร์

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๑๐
เด็กชายอิทธิพงษ์ สมคณะ

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๑๑

เด็กชายฐากูร เรียงความ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๑๒

เด็กหญิงจิรารัตน์ นันทะพันธ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๑๓

เด็กหญิงธัญลักษณ์ หูมแพง
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๑๔

เด็กหญิงนงนภัส พ่อแก้ว
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๑๕ เด็กหญิงพรพรหมพรรณ

วังทะพันธ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๑๖

เด็กหญิงรัชนก ปกครอง
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๑๗

เด็กหญิงสุภาพร จันโทนวน

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๑๘

เด็กหญิงสุวนันท์ หารดี
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๑๙

เด็กหญิงอนงค์ หนึงคำมี

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๒๐
เด็กหญิงอรอุมา สีซ้อน

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๒๑

เด็กหญิงอรัญญา นิตะโคตร
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๒๒

เด็กหญิงอาจารียา ยิงชัยภูมิ

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๒๓

เด็กหญิงไอลดา สัมมาสะโก
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๒๔

เด็กชายจักรพรรณ โคตรพรม
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๘๑ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๒๘๒๕

เด็กชายชัยชนะ ดังดี
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๒๖

เด็กชายฐิติวัฒน์ คำมุงคุณ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๒๗

เด็กชายณัฐพล เชือคำจันทร์

้

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๒๘

เด็กชายธีรวุฒิ ศรีอรรศพรหม
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๒๙

เด็กชายนฤบดินทร์ เนินสนิท
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๓๐
เด็กชายบุญญพัฒน์ วงค์เทวราช

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๓๑

เด็กชายศรราม วงค์คำจันทร์
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๓๒

เด็กชายศักรินทร์ ปญญาพ่อ
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๓๓

เด็กชายศิริศักดิ

์

บำรุงสวัสดิ

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๓๔

เด็กชายสรยุทธ อัคฮาด
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๓๕

เด็กชายอภินันท์ พยัคฆพงค์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๓๖

เด็กหญิงกฤติยา ยอดตอง
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๓๗

เด็กหญิงกัญธิมา เมืองสุวรรณ
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๓๘

เด็กหญิงจิราพร วงค์จันทร์ดี
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๓๙

เด็กหญิงชลธิชา วงค์เครือสอน
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๔๐
เด็กหญิงชุติกาญจน์ พ่อศรียา

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๔๑

เด็กหญิงณัฐนารี พรมวิชัย
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๔๒

เด็กหญิงธัชพิชา บุตตะศรี
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๔๓

เด็กหญิงธิญาดา หมอกไส
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๔๔

เด็กหญิงนิธิดา สุปญญา

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๔๕

เด็กหญิงปฐมาวดี วิชาธร
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๔๖

เด็กหญิงปริญญา นันทะพรม
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๔๗

เด็กหญิงปยวรรณ จำเริญใหญ่
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๔๘

เด็กหญิงเฟองฟา พ่อคำไพ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๔๙

เด็กหญิงภิริญญา นิมพันธ์

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๕๐
เด็กหญิงสิรินทรา ธนโสม

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๕๑

เด็กหญิงโสภิดา วังทะพันธ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๕๒

เด็กหญิงโสภิตนภา บุตระนา

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๕๓

เด็กชายกฤษณะ ไกยะฝาย
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๕๔

เด็กชายชยกร วงศ์ตาผา
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๕๕

เด็กชายณภัทร พ่อค้าช้าง
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๕๖

เด็กชายธนดล ทองหนองบัว

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๕๗

เด็กชายธารนุวัตร แก้วคนตรง

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๕๘

เด็กชายนันทกานต์ แสนศรี

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๕๙

เด็กชายพงศกร พ่อศรียา
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๘๒ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๒๘๖๐
เด็กชายพทนันท์ สระสิริ

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๖๑

เด็กชายพีระภัทร มากเทพวงษ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๖๒

เด็กชายอธิวัฒน์ ยืนสุข

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๖๓

เด็กชายฐิติวัฒน์ จักรเครือ
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๖๔

เด็กหญิงกิรณา ไชยจำ
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๖๕

เด็กหญิงจุฑามณี โคกโพธิ

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๖๖

เด็กหญิงชาลิสา บุตรราช
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๖๗

เด็กหญิงณัฐสุดา คล่องดี
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๖๘

เด็กหญิงทิพย์สุดา วงค์อินพ่อ
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๖๙

เด็กหญิงนุชจนาฏ มุ่งเขตกลาง
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๗๐
เด็กหญิงปฐมาวดี ปุมเปา

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๗๑

เด็กหญิงพิยดา ภาสงค์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๗๒

เด็กหญิงภัคจีรา เชือตายา

้

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๗๓

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ โพธิคำ

์

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๗๔

เด็กหญิงสุชาดา ชารีบุตร
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๗๕

เด็กหญิงสุธาสินี เชือขาวพิมพ์

้

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๗๖

เด็กหญิงสุพิชญา นินละออ
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๗๗

เด็กหญิงอรอุมา ประทุมโสม
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๗๘

เด็กหญิงอริสรา สามเอียด
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๗๙

เด็กหญิงอาทิตยา โพธิตะนัง

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๘๐
เด็กหญิงอารีรัตน์ ปูบุตรชา

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๘๑

เด็กชายกฤศกร บุญสังข์
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๘๒

เด็กชายชยพล ศรีสม
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๘๓

เด็กชายฌภัทร บุตรดี
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๘๔

เด็กหญิงณัฏฐ์ดนัย รำจวนจร
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๘๕

เด็กชายถิรศักดิ

์

คำมุงคุณ
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๘๖

เด็กชายธีระภัทร ฉันสอน
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๘๗

เด็กชายนพกานต์ แก่นจันทร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๘๘

เด็กชายนพณัฐ หอมสมบัติ
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๘๙

เด็กชายนิพัทธ์ มังคละเสถียร
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๙๐
เด็กชายปฏิวัติ พ่ออามาตย์

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๙๑

เด็กชายพชรพล แดงสีดา
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๙๒

เด็กชายวรเมธ อ่อนสี
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๙๓

เด็กหญิงสาริน พลศรีชา

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๙๔

เด็กหญิงกรกนก พ่อสียา
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๘๓ / ๒๗๖
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นพ ๔๔๖๐/๒๘๙๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เชือดวงผูย

้

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๙๖

เด็กหญิงกัลยกร วงศ์ตาผา
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๙๗

เด็กหญิงชนกนันท์ แก้วพิกุล
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๙๘

เด็กหญิงสิริกาญจน์ สูญราช
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๘๙๙

เด็กหญิงสุธิตา จันทร์ชนะ
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๐๐
เด็กหญิงชลธิดา เชือบริบูรณ์

้

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๐๑
เด็กหญิงช่อผกา นามบุญเรือง

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๐๒
เด็กหญิงณัฐลียา โซ่วงเดือน

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๐๓
เด็กหญิงนภสร อิภูวา

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๐๔
เด็กหญิงภัคจิรา ภูหัวไร่

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๐๕
เด็กหญิงภัทรวรินทร์ เชือเมืองแสน

้

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๐๖
เด็กหญิงวันภา เหง้าโอสา

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๐๗
เด็กหญิงศิรประภา คำมุงคุณ

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๐๘
เด็กหญิงสุพัชตรา อภิมหาเศรษฐี

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๐๙
เด็กหญิงสุพิชชา สุภา

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๑๐
เด็กชายธชานนท์ เชือตาพระ

้

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๑๑

เด็กชายธนกร วงค์ศรีชา
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๑๒

เด็กชายธนพล สินพูน
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๑๓

เด็กชายธเนศพล ทองสิงห์
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๑๔

เด็กชายธรรมนันท์ เสมา
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๑๕

เด็กชายธีรเมธ สียางคะบุตร
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๑๖

เด็กชายนพกร ช่างถม
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๑๗

เด็กชายนวพล โคตุทา
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๑๘

เด็กชายเนติ ไตรยราช
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๑๙

เด็กชายเนปาล วังทะพันธ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๒๐
เด็กชายปญญาเพชร ฤทธิธาดา

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๒๑

เด็กชายปญญาวุฒิ บุตรพรมมา
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๒๒

เด็กชายปยพงษ์ อุปญญ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๒๓

เด็กชายพัลลภ บุญขัน
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๒๔

เด็กชายภาสนุพงษ์ จันทร์คำลอย
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๒๕

เด็กชายระพีพัฒน์ พ่อบำรุง
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๒๖

เด็กชายศิรวิทย์ ตังศิริธรรม

้

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๒๗

เด็กหญิงคติพร พรหมดี
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๒๘

เด็กหญิงจริญรัตน์ พรหมดี
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๒๙
เด็กหญิงจิรพาพรรณ จันทนชาติ

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๘๔ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๒๙๓๐
เด็กหญิงณธิดา ภัทรศาตนันทน์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๓๑

เด็กหญิงณัฏฐนิชา ชนะชัย
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๓๒

เด็กหญิงธีวรา ขบวนฉลาด
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๓๓

เด็กหญิงนันทิยา วงศ์คะสุ่ม
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๓๔

เด็กหญิงนาเดีย มายโมนี
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๓๕

เด็กหญิงเนตรนภา โรจนาวี
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๓๖

เด็กหญิงปณัฐชญา วงษ์แฉ่ง
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๓๗

เด็กหญิงพลอยชมพู พัฒนาเกรียงไกร
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๓๘

เด็กหญิงพัชรพร อาจวิชัย
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๓๙

เด็กหญิงศศิญา สิงหะ
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๔๐
เด็กหญิงศศิธร เศษสูงเนิน

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๔๑

เด็กหญิงสุฑิตาภรณ์ วรบุตร
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๔๒

เด็กหญิงอัญชญา สร้อยคำหลา
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๔๓

เด็กหญิงนำผึง

้

ปกกาวะลา
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๔๔

เด็กชายภัทรพล ไกยะฝาย
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๔๕

เด็กชายภูริพัฒน์ สุภวรรณ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๔๖

เด็กชายรัชชานนท์ หงษามนุษย์
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๔๗

เด็กชายวิษณุ กำริสุ
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๔๘

เด็กชายอดิเทพ อินทร์สิงห์
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๔๙
เด็กหญิงกัญญาพัทร วัฒนกุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๕๐
เด็กหญิงแก้วมณี ไชชะนวน

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๕๑
เด็กหญิงธารสุวรรณ นามเกต

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๕๒

เด็กหญิงนวรัตน์ วงษ์สาธิต
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๕๓

เด็กหญิงนัทมน แปงคำ
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๕๔

เด็กหญิงปทุมวรรณ วงค์แสงน้อย
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๕๕

เด็กหญิงปริชาติ วงศ์ชาชม
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๕๖

เด็กหญิงพัชราพร ศิริดำ
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๕๗ เด็กหญิงเพชรมณีทรัพย์
หาญมนตรี

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๕๘

เด็กหญิงมาลีณี ไกยะฝาย
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๕๙

เด็กหญิงยลดา ยศศรียา
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๖๐
เด็กหญิงวราภรณ์ คำมุงคุณ

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๖๑

เด็กหญิงวัชราภรณ์ ประทุมโสม
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๖๒

เด็กหญิงสิมิลัน สูญราช
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๖๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ สุขสกุล
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๖๔

เด็กหญิงอุษา จอมโชติ
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๘๕ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๒๙๖๕

เด็กชายกฤษณะ บุตรดี

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๖๖

เด็กชายคุณากร เชือคำเพ็ง

้

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๖๗

เด็กชายธีรภัทร วงค์ตาขี

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๖๘

เด็กชายธีรวานิช ใจเทียง

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๖๙

เด็กชายธีระพงษ์ ผองปญญา

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๗๐
เด็กชายนพพล สิมแสง

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๗๑

เด็กชายนิติศิลป ถินตองโขบ

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๗๒

เด็กชายภานุสิทธิ

์

มาตราช
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๗๓

เด็กชายวายุ รัตนศรี
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๗๔

เด็กชายสุธิพร พาซือ

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๗๕

เด็กชายสุรัตน์ ฤทธิเดช

์

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๗๖

เด็กหญิงสุทธิดา เสนาจันทร์
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๗๗

เด็กหญิงวราลักษณ์ แสนสุภา
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๗๘

เด็กหญิงวิจิตรา พ่อบำรุง
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๗๙

เด็กหญิงอมราวดี นุศาสตร์สังข์
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๘๐
เด็กหญิงอรสา พรหมพินิจ

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๘๑

เด็กหญิงอลิสา รสโสดา
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๘๒
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ วงค์ดวงผา

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๘๓

เด็กชายปวริศร์ นวมสุข
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๘๔

เด็กชายพัชรพล บัวผัน
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๘๕

เด็กชายพัชรพล จำเริญสุข
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๘๖

เด็กชายพัฒน์พงษ์ อินยะวงษ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๘๗

เด็กชายภาณุวัฒน์ วงศ์คำดี
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๘๘

เด็กชายภูริพัฒน์ พรมพินิจ
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๘๙

เด็กชายยุทธนา สอนไพร่

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๙๐
เด็กชายสันติศักดิ

์

ชาเครือ
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๙๑

เด็กชายสุรเชษฐ์ พองผลา
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๙๒

เด็กชายหาญศึก อัคฮาด
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๙๓

เด็กชายอนุวัฒน์ วงค์ตาหล้า

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๙๔

เด็กชายอภิเชษฐ์ ศรีคำแซง
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๙๕

เด็กหญิงขวัญชีวา พิมพ์แสน

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๙๖

เด็กหญิงจิรัตกาล หลงศรีภูมิ
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๙๗

เด็กหญิงชลิตา พันธะ
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๙๘

เด็กหญิงธิดารักษ์ จันโทวาท
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๒๙๙๙

เด็กหญิงนริศรา งอยผาลา
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๘๖ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๓๐๐๐
เด็กหญิงปรีดา บุดดี

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๐๑
เด็กหญิงพรหมพร วงศ์คำจันทร์

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๐๒
เด็กหญิงเพ็ญศิริ ลำสัน

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๐๓
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ แก้วจันดา

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๐๔
เด็กหญิงวิราวรรณ จันทะวงค์

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๐๕
เด็กหญิงสุธิดา ศรีแสน

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๐๖
เด็กชายกุลวัฒน์ อินตาโสด

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๐๗
เด็กชายฉัตรชัย ไหมคำ

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๐๘
เด็กชายธีระยุทธ ยตะโคตร

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๐๙
เด็กชายปฐมพงษ์ วงค์ตาผา

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๑๐
เด็กชายปญญากร คลังพรมอินทร์

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๑๑
เด็กชายวรเชษฐ์ มาตย์เถือน

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๑๒
เด็กหญิงกัลยา สุขสบาย

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๑๓
เด็กหญิงกิตติกา ชารีแสน

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๑๔
เด็กหญิงยุภาวดี รัตนมาลี

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๑๕
เด็กชายจิระพงศ์ วงค์ศาชัย

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๑๖
เด็กชายชนกันต์ พุทธา

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๑๗
เด็กชายชัชวาล เสนาช่วย

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๑๘
เด็กชายณัฐกิตติ

์

ไกยะฝาย
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๑๙
เด็กชายนครชัย กวานเหียน

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๒๐
เด็กชายนันทชัย ไชยโกฏ

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๒๑
เด็กชายพงศธร จันทะวงศ์

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๒๒
เด็กชายพัฒนพงษ์ ชำนิสุทธิ

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๒๓
เด็กชายภัทรพล อุติพล

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๒๔
เด็กชายสมบัติ ฉิมแสง

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๒๕
เด็กชายอภิชาติ คนหมัน

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๒๖
เด็กชายอานุภาพ วังทะพันธ์

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๒๗
เด็กหญิงกนกพร แก้วพิกุล

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๒๘
เด็กหญิงกัญญาวีร์ พ่อบาล

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๒๙
เด็กหญิงวิมลรัตน์ คำศิริ

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๓๐
เด็กหญิงสุพัชตรา พ่อทอง

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๓๑
เด็กหญิงอลิสา ขันทะแพทย์

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๓๒
เด็กชายณัฐวัฒน์ สลักคำ

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๓๓
เด็กชายทวีโชค สอนพิมพ่อ

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๓๔
เด็กชายธนสิน เชือดวงผุย

้

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๘๗ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๓๐๓๕
เด็กชายพงษ์เพชร เทียวไทย

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๓๖
เด็กหญิงทัสสนีย์ วิชัยขัทคะ

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๓๗
เด็กหญิงศิริลักษณ์ รัตนวงษ์

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๓๘
เด็กชายเอกณัฐ เดชะคำภู

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๓๙
เด็กหญิงนิตยา วงศ์ละคร

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๔๐
เด็กหญิงปยะฉัตร คำภูแสน

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๔๑
เด็กชายพงศ์พล แก้วประจำ

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๔๒
เด็กหญิงพิมพ์กมน ถิรธนาโชตน์กุล

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๔๓
เด็กชายกิตติศักดิ

์

สาคร
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๔๔
เด็กชายณภัทร

ภัทรศาสตนันทน์
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๔๕
เด็กชายธีระภัทร์ ฤทธิธาดา

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๔๖
เด็กชายนันทวัฒน์ พ่อค้าช้าง

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๔๗
เด็กชายสุนทร อินทะวงศ์

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๔๘
เด็กชายอนุวัตน์ เจนเชียวชาญ

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๔๙
เด็กชายอโนทัย วงค์อุคะ

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๕๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ชามา
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๕๑
เด็กหญิงญาณินท์ ประโพธิทัง

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๕๒
เด็กหญิงธมลวรรณ วังทะพันธ์

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๕๓
เด็กหญิงภิญญา พรมกาวงษ์

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๕๔
เด็กชายธนภัทร วงค์หนายโกด

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๕๕
เด็กชายบุณยกร ภูมิฐาน

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๕๖
เด็กชายเมทาสิทธิ

์

เข็มพันธ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๕๗
เด็กหญิงโมไนย ปองไป

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๕๘
เด็กชายสรวิศ วรศาสตร์

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๕๙
เด็กหญิงปนัดดา บริบูรณ์

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๖๐
เด็กชายวรวุฒิ นาครินทร์

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๖๑
เด็กชายพงค์ปณตณ์ มณีกุลทรัพย์

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๖๒
เด็กหญิงเกศกนก เพิงกุนา

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๖๓
เด็กชายณัฐภัทร พวงทอง

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๖๔
เด็กชายนัฐพล คำศิริ

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๖๕
เด็กชายนิติวุธ จันทะวงค์

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๖๖
เด็กหญิงณปภา อัคปสสา

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๖๗
เด็กหญิงศิรประภา วงค์อินพ่อ

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๖๘
เด็กชายวรชิต อัคฮาด

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๖๙
นายวิรพัฒน์ ธ.น.ปน

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๘๘ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๓๐๗๐
เด็กชายบารมี หลวงทำเม

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๗๑
เด็กชายอดิศักดิ

์

ไถ่เงิน
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๗๒
เด็กชายเอกบดินทร์ ยางก้อน

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๗๓
เด็กชายวาณิช ด้วงลำพันธ์

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๗๔
เด็กชายสันติศักดิ

์

มนต์คาถา
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๗๕
เด็กชายอดิเทพ อินภูวา

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๗๖
เด็กหญิงธัญวรัตน์ จันทร์โทวาท

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๗๗
เด็กชายโชคชัย โคตรพรหม

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๗๘
เด็กชายเฉลิมพงษ์ พ่อโคตร

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๗๙
เด็กชายธนภัทร พันสด

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๘๐
เด็กชายเอกภณ ถิรธนาวานิชย์

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๘๑
เด็กชายพีรภัทร์ ผูพงษ์

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๘๒
เด็กชายบุริศร์ โอภาสศิริกุล

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๘๓
เด็กชายมินทดา ธ.น.หม่าน

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๘๔
เด็กชายปริเชฐ เหล่าหว้าน

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๘๕
เด็กหญิงอธิตยา ทนุราช

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๘๖
เด็กชายณัฐเกียรติ พิละมาตย์

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๘๗
เด็กชายภูริวัจน์ ปรีชาธรรมวัจน์

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๘๘
นางนันทิยา กองแก้ว

๑๒/๐๒/๒๕๑๒

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๘๙
นางสาวเนตรชนก สารทอง

๒๐/๐๗/๒๕๒๘

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๙๐
เด็กชายกฤตภาส ศิริปะกะ

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๙๑
เด็กชายกฤษณะ แสนสุภา

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๙๒
เด็กชายเฉลิมชัย สุขวิพัฒน์

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๙๓
เด็กชายชัยณรงค์ วงค์แสนชัย

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๙๔
เด็กชายธนพงค์ วงค์กระโซ่

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๙๕
เด็กชายธนาวิทย์ นามราช

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๙๖
เด็กชายธีรภัทร์ สุภาไทย

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๙๗
เด็กชายปราโมทย์ ตามะลี

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๙๘
เด็กหญิงเกวลิน พุ่มไสว

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๐๙๙
เด็กหญิงจิราภา ตันสมรส

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๑๐๐
เด็กหญิงจีรนันท์ เชือตาอ่อน

้

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๑๐๑
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ศรีทัศ

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๑๐๒
เด็กหญิงชญานันท์ แสนสุภา

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๑๐๓
เด็กหญิงชุติมาพร วงค์จันดี

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๑๐๔
เด็กหญิงณัฐธิดา คำมุงคุณ

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๘๙ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๓๑๐๕
เด็กหญิงทรรศนีย์ พ่อไชยราช

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๑๐๖
เด็กหญิงทิพย์พญา พิมทา

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๑๐๗
เด็กหญิงธนัญชนก จันทร์พงษ์โชติ

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๑๐๘
เด็กหญิงธิติมา ตันสมรส

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๑๐๙
เด็กหญิงนิตจิรา ลาพรม

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๑๑๐
เด็กหญิงนิตยา อินณะระ

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๑๑๑

เด็กหญิงมัลลิกา วงค์ตาพรม
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๑๑๒

เด็กหญิงศิรินทิพย์ ศรีสมชัย
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๑๑๓

เด็กหญิงสิรินันท์ น้อยสีมุม
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๑๑๔

เด็กหญิงหทัยชนก สุคำภา
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๑๑๕

เด็กหญิงอริสา สุภาเพชร
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๑๑๖

เด็กชายกิติศักดิ

์

พ่อสาร
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๑๑๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เชือวังคำ

้

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๑๑๘

เด็กชายญาณเดช เสียนดร

้

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๑๑๙

เด็กชายณัฐพงษ์ หงษ์เวียง
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๑๒๐
เด็กชายธนพล วงค์แสนไชย

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๑๒๑

เด็กชายธีรศักดิ

์

พ่อแก้ว
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๑๒๒

เด็กชายพิชิตชัย ลาดบาศรี
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๑๒๓

เด็กชายยศกร บุญใบ
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๑๒๔

เด็กชายวีระพล น้อยสีมุม
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๑๒๕

เด็กชายวีระภาพ หงษาชุม
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๑๒๖

เด็กชายสากล ด้วงคำภา
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๑๒๗

เด็กชายสุรชาติ ศรีแสน
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๑๒๘

เด็กหญิงกมลพรรณ วงค์พระไกร
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๑๒๙

เด็กหญิงจิรนันท์ จันตึก
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๑๓๐
เด็กหญิงชุตาภรณ์ ทำคง

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๑๓๑

เด็กหญิงนิตตินันท์ วงค์ชาชม
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๑๓๒

เด็กหญิงบุษยา เทพายัง
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๑๓๓

เด็กหญิงบูชิตา ใจเทียง

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๑๓๔

เด็กหญิงภัทราพร เศษสุวรรณ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๑๓๕

เด็กหญิงภาวินี แสนสุภา
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๑๓๖

เด็กหญิงภิตินันท์ รักษ์ภักดี

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๑๓๗

เด็กหญิงรัชนีกร วงค์อุคะ
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๑๓๘

เด็กหญิงศิริวิมล เทพายัง
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๑๓๙

เด็กหญิงสุภัสสร ศรีพระจันทร์
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๙๐ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๓๑๔๐
เด็กชายกายสิทธิ

์

เพชรดีคาย
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๑๔๑

เด็กชายจักรพรรดิ ชูทรัพย์
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๑๔๒

เด็กชายชัยวัตร์ เชือคำเพ็ง

้

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๑๔๓

เด็กชายณัฐพล กัลยาแก้ว
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๑๔๔

เด็กชายทรงศักดิ

์

ไชยวงษ์ศรี
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๑๔๕

เด็กหญิงกนกพร ยตะโคตร

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๑๔๖

เด็กหญิงกนกวรรณ หาญฉวะ
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๑๔๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ พ่ออามาตย์
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๑๔๘

เด็กหญิงอรทัย ศรีพุทโธ
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๑๔๙

เด็กหญิงจุฑารัตน์ วงค์ชาชม
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๑๕๐
เด็กหญิงลลิตา อินภูวา

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๑๕๑

เด็กหญิงวาริณี เชือคำเพ็ง

้

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๑๕๒

เด็กหญิงกมลชนก วังทะพันธ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๑๕๓

เด็กหญิงศศิวิกา วิสุวงษ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๑๕๔

เด็กหญิงสุจิรา พ่อค้าช้าง

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๑๕๕

เด็กหญิงสุพัตรา วงค์หนายโกฏ
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๑๕๖

เด็กหญิงสุพาณี ศรีธาตุ
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๑๕๗
เด็กชายปฌชญาวุฒิ พรหมปฤกษา

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๑๕๘

เด็กชายสหรัฐ พ่อสียา
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๑๕๙

เด็กชายสุรเชษฐ์ วงศ์ตาผา
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๑๖๐
เด็กชายณัฐวุฒิ รืนภาคเพ็ชร

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๑๖๑

เด็กหญิงกนกวรรณ พรหมจันทร์
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๑๖๒

เด็กหญิงอภิญญา ลาดบาศรี
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๑๖๓

เด็กชายนนธวัฒน์ วงค์อุคะ
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๑๖๔

เด็กหญิงรุจิรา รวมทรัพย์
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๑๖๕

เด็กหญิงศิลินทิพย์ พ่ออามาตย์
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๑๖๖

เด็กชายธีรภัทร พานเพ็ง
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๑๖๗

เด็กชายปฐมพงศ์ พุทธา
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๑๖๘

เด็กหญิงกัญญา นามจันทร
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๑๖๙

เด็กหญิงขวัญจิรา ทวิสุวรรณ์
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๑๗๐
เด็กหญิงอริสา แสนสุภา

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๑๗๑

เด็กหญิงอติภา ทองสี

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๑๗๒

เด็กหญิงพัชริดา คำคนซือ

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๑๗๓

เด็กหญิงศิรินธร ใบลาน
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๑๗๔

นางสาวชลธิชา ต้นสมรส
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๙๑ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๓๑๗๕

นางสาววรัญญา วงค์ตาโสม
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๑๗๖

นายปริญญา ศุภกูล
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๑๗๗

นางสาวกันทิยา เชือคนมัน

้ ่

๑๗/๐๙/๒๕๑๓

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๑๗๘

เด็กชายกฤษดา วงค์คะสุ่ม
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๔๖๐/๓๑๗๙

เด็กชายทวีเกียรติ พ่อคำไพ
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๔๖๐/๓๑๘๐
เด็กชายธวัชชัย วังขวา

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๔๖๐/๓๑๘๑

เด็กชายพชรพล ฝาระมี
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๔๖๐/๓๑๘๒

เด็กชายพีรพัฒน์ วงค์คะสุ่ม

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๔๖๐/๓๑๘๓

เด็กชายสิทธิชัย จันทะวัง
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๔๖๐/๓๑๘๔
เด็กหญิงกนกกาญจน์ กุมลา

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๔๖๐/๓๑๘๕

เด็กหญิงชมพูนุช น่านโพธิศรี

์

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๔๖๐/๓๑๘๖

เด็กหญิงณัฐสุดา กงสะเด็น
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๔๖๐/๓๑๘๗

เด็กหญิงพริมา พ่อขันชาย
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๔๖๐/๓๑๘๘

เด็กหญิงวรรณสมร หลักคำ
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๔๖๐/๓๑๘๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ พ่อขันชาย
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๔๖๐/๓๑๙๐
เด็กหญิงสู่ขวัญ พ่อสาร

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๔๖๐/๓๑๙๑

เด็กหญิงอรนิดา พ่อสียา
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๔๖๐/๓๑๙๒

เด็กชายจักกฤษ โหว่สงคราม

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๔๖๐/๓๑๙๓

เด็กชายบุตรดา พ่อไชย
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๔๖๐/๓๑๙๔

เด็กชายพิทวัส วงสะชุม
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๔๖๐/๓๑๙๕

เด็กชายวิทยา สุขรี
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๔๖๐/๓๑๙๖

เด็กชายสมชาย พ่อสาร
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๔๖๐/๓๑๙๗

เด็กชายอดิศร ขอนสัก
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๔๖๐/๓๑๙๘

เด็กหญิงชนม์นิภา หล้าเพชร
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๔๖๐/๓๑๙๙

เด็กหญิงชรินรัตน์ โชคชัย
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๔๖๐/๓๒๐๐
เด็กหญิงทักษิณ น่านโพธิศรี

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๔๖๐/๓๒๐๑
เด็กหญิงนันทิดา จำปาทัศน์

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๔๖๐/๓๒๐๒
เด็กหญิงปรางทิพย์ สีกาลัง

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๔๖๐/๓๒๐๓
เด็กหญิงพรรณนิภา พระคำ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๔๖๐/๓๒๐๔
เด็กหญิงมณีวรรณ จันทะวัง

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๔๖๐/๓๒๐๕
เด็กหญิงวิจิตรตรา พ่ออามาตย์

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๔๖๐/๓๒๐๖
เด็กหญิงสุพรรณี แสนสุภา

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๔๖๐/๓๒๐๗
เด็กหญิงแสนดาว มากเมือง

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๔๖๐/๓๒๐๘
เด็กชายวศิน พระคำ

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๔๖๐/๓๒๐๙
เด็กชายทรงศักดิ

์

สีกาลัง
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๙๒ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๓๒๑๐
เด็กหญิงศิริพร ภูผิวฟา

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๔๖๐/๓๒๑๑

นายนวพล พานพรม
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๔๖๐/๓๒๑๒

เด็กชายนันทวัฒน์ วงค์นนท์พรม
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๔๖๐/๓๒๑๓

นายยงยุทธ แสนสุภา
๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๔๖๐/๓๒๑๔

นางสาวปาลิตา สำโรงลุน
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๔๖๐/๓๒๑๕

นายเอกรินทร์ พ่อไชยราช
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๔๖๐/๓๒๑๖

นายนัฐภรณ์ รักษาพล
๒๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๔๖๐/๓๒๑๗

นายพิชิตชัย วงค์นนท์พรม
๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๔๖๐/๓๒๑๘

นางสาวสุมณฑา ชนะชน
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๔๖๐/๓๒๑๙

เด็กหญิงศศิกร สัพโส
๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๒๒๐
เด็กชายจักภัทร วงค์แก้ว

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๒๒๑

เด็กชายจักรกฤษณ์ ศรีเบ็ญจรัตน์
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๒๒๒

เด็กชายธนนันท์ หูมวงศ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๒๒๓

เด็กชายธนพัฒน์ สุนา
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๒๒๔

เด็กหญิงฑิฆัมพร ธนะนู
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๒๒๕

เด็กหญิงธิดา ชืนจิตร

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๒๒๖

เด็กหญิงนุชรดี สว่างพบ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๒๒๗

เด็กหญิงวิมล อินนะระ
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๒๒๘

เด็กหญิงอุมาพร พ่อเกษ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๒๒๙

เด็กชายพชร ธน.กุล
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๒๓๐
เด็กชายมนชัย ทิพยวงค์

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๒๓๑

เด็กชายวีระศักดิ

์

เพชรฤทธิ

์

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๒๓๒

เด็กชายศราวุฒิ เพิงกุณา
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๒๓๓

เด็กชายศุภกรณ์ ชาเทราช
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๒๓๔

เด็กชายศุภชัย มีบุญ
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๒๓๕

เด็กชายสุเทพ ขวัญเพชร
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๒๓๖

เด็กชายอรรถพร อินโสม
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๒๓๗

เด็กชายอานนท์ วงค์แก้ว
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๒๓๘

เด็กหญิงจุฑารัตน์ วงษนิกร
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๒๓๙

เด็กหญิงฐิดาพร ตรังวัชรกุล

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๒๔๐
เด็กหญิงบุตรชาดา ธาตุวงค์สา

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๒๔๑

เด็กหญิงปยธิดา ฟองสมุทร
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๒๔๒

เด็กหญิงพิจิตรา ศรีบุญเรือง
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๒๔๓

เด็กหญิงวรรณวิศา พรมลัง
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๒๔๔

เด็กหญิงวิราวรรณ เอกนิคม
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๙๓ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๓๒๔๕

เด็กหญิงอาทิติยา ธนโสม
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๒๔๖

เด็กชายเชษฐา พลศรี
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๒๔๗

เด็กชายณัฐวัฒน์ อินโสม
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๒๔๘

เด็กชายปรเมศ สังชาดี
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๒๔๙

เด็กชายวันชัย ชาเทราช

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๒๕๐
เด็กชายวุฒินันท์ พ่อจันดา

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๒๕๑

เด็กชายสุรพจน์ พ่อลีละ
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๒๕๒

เด็กชายอดิศักดิ

์

แสนสุข
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๒๕๓

เด็กชายอมรเทพ วงศ์ชาชม
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๒๕๔

เด็กชายอัครพล กิจนพศรี
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๒๕๕

เด็กชายอุเธณ พลทามูล
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๒๕๖

เด็กหญิงเกวลิน อ่อนบุญ
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๒๕๗

เด็กหญิงประภัสสร สุวรรณคำ

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๒๕๘

เด็กชายพิสิฐพงศ์ นันทะพรม
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๒๕๙

เด็กหญิงสุกัญญา เขตนคร

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๒๖๐
เด็กหญิงโสพิศนภา บุญบุรี

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๒๖๑

เด็กหญิงอรวรรณ วงค์นาม

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๒๖๒

เด็กชายจิรศักดิ

์

ธนะนัน
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๒๖๓

เด็กชายณัฐวุฒิ พรหมคนซือ

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๒๖๔

เด็กชายอโนทัย จิตมาตย์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๒๖๕

เด็กชายจีรวัตร พ่อวงค์
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๒๖๖

เด็กชายอดิศักดิ

์

วีระวัฒนา
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๒๖๗

เด็กชายเกรียงไกร อัคฮาด
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๒๖๘

นายวุฒิชัย นามบุญแผง
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๒๖๙

เด็กชายอดิศักดิ

์

บัวทองจันทร์
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๒๗๐
เด็กชายธีรวุฒิ คำโยธา

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๒๗๑

นางสาวอรพินท์ หันจรัส
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๒๗๒

นายพิพัฒน์พงษ์ ไชยราช
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๒๗๓

เด็กหญิงพรรณวสา พ่อไชยราช
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๒๗๔

นายจดุรงค์ จิโน
๒๘/๐๗/๒๕๒๘

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๒๗๕

นางสาวภาวิณี แก้วยศ

๓๑/๑๒/๒๕๓๔

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๒๗๖

นางสาววรานาถ กิมาลี
๒๒/๐๖/๒๕๒๓

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๒๗๗

นางวาสนา จันทะโสก
๑๙/๑๒/๒๕๐๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๒๗๘

นางวิมลรัตน์ ศรีสำอางค์

๓๑/๑๒/๒๕๑๙

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๒๗๙

นางสาวสำเนียง เพ็งเวลุน
๐๑/๑๑/๒๕๐๘

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๙๔ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๓๒๘๐
นางสุภาพรณ์ วงศ์ทรรศนกุล

๓/๐๒/๒๕๒๖
โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๒๘๑

นางสาวสุอาภา วรคันทักษ์
๒/๐๑/๒๕๓๑

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๓๒๘๒

เด็กชายศิรชัย คนครอง
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๒๘๓

เด็กชายณภัทร พ่อบำรุง
๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๒๘๔

เด็กหญิงณัฐธิดา สารวัตอีด
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๒๘๕

เด็กหญิงชิชา ไชยต้นเทือก
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๒๘๖

เด็กชายฐนะวัฒน์ เผลอกระโทก
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๒๘๗

เด็กชายสุรสิทธิ

์

มีพรหม
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๒๘๘

เด็กชายทินกร พ่อปองขวา
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๒๘๙

เด็กหญิงภาวิไล บัวทองจันทร์
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๒๙๐
เด็กหญิงกัลยา มีพรหม

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๒๙๑

เด็กหญิงสุพัตรา พยุงวงค์
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๒๙๒

เด็กหญิงมุกฟาศิริ อินทร์กอง
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๒๙๓

เด็กหญิงวราภรณ์ ทิพย์วงค์
๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๒๙๔

เด็กหญิงปาริชาติ บาตสุวรรณ
๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๒๙๕

เด็กหญิงผกามาศ หาระมี
๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๒๙๖

เด็กชายพัชรพล สมใจ
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๒๙๗

เด็กชายกิตติพงศ์ วงศ์ศรีชา
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๒๙๘

เด็กชายโชติพานิช วงศ์ศรีชา
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๒๙๙

เด็กชายธีรภัทร ผางจันทะ
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๓๐๐
เด็กชายนันทิพัฒน์ ตาริไชย

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๓๐๑
เด็กชายภาณุเดช คลังพรมอินทร์

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๓๐๒
เด็กชายภูเบส คำสมปราชญ์

๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๓๐๓
เด็กชายยุทธนา วรคันทักษ์

๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๓๐๔
เด็กชายศุภณัฐ วงศ์ศรีชา

๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๓๐๕
เด็กหญิงทักขิณา บุญอยู่

๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๓๐๖
เด็กหญิงสุพรรณี แสนสุภา

๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๓๐๗
เด็กหญิงอภิชญา วงค์ศรีชา

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๓๐๘
เด็กหญิงอินทิรา วงษ์พรมมา

๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๓๐๙
เด็กหญิงอุรัสยา คันธพฤกษ์

๐๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๓๑๐
เด็กหญิงปริยากร เอมรัฐ

๒๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๓๑๑

เด็กหญิงพัชราภา ตาริชัย
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๓๑๒

เด็กหญิงชลธิชา
พฤกษาหอมหวล

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๓๑๓

เด็กหญิงปวีณา โสภาพรหม
๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๓๑๔

เด็กหญิงณัฐทยา เทพายัง
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๙๕ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๓๓๑๕

เด็กหญิงนิรัญญา หนึงคำมี

่

๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๓๑๖

เด็กชายชนะภัย ปุลิง
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๓๑๗

เด็กชายธนาธิป ชาวนำแจะ
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๓๑๘

เด็กชายนรินทร์ วงศ์ศรีชา
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๓๑๙

เด็กชายพัฒนพงษ์ วงศ์คำจันทร์
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๓๒๐
เด็กชายวรนากร กุมลา

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๓๒๑

เด็กชายอภิณัฐ วงศ์ศรีชา
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๓๒๒

เด็กชายอานัส โฉมงาม
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๓๒๓
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ วงศ์ศรีชา

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๓๒๔

เด็กหญิงสิริวัฒนา วงศ์พระไกร

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๓๒๕

เด็กชายยุทธนา ไชยต้นเทือก
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๓๒๖

เด็กหญิงภัทราพร วงศ์ศรีชา
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๓๒๗

เด็กหญิงนำเพชร พันธุ์แจ่ม
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๓๒๘

เด็กชายพีรภัทร วงศ์ศรีชา
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๓๒๙

เด็กหญิงเพ็ญนภา การาม
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๓๓๐
เด็กชายพลพล โสภาพรหม

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๓๓๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันเหลือง

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๓๓๒

เด็กชายนิพิฐพนต์ วงค์ศรีชา
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๓๓๓

เด็กหญิงพัชรินทร์ ผางจันทะ
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๓๓๔

เด็กหญิงรัตน์สุดา ทีราช
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๓๓๕

เด็กชายจิรวัตร วงศ์ศรีชา
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๓๓๖

เด็กชายอภิชาติ ศรีวงษา

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๓๓๗

เด็กชายอภิศักดิ

์

จันทะนิตย์
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๓๓๘

เด็กชายนพพร หมอกใส
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๓๓๙

เด็กชายสกลไกร หมอกใส
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๓๔๐
เด็กหญิงรัตติกาล ไชยต้นเทือก

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๓๔๑

เด็กหญิงศิวะธิดา ชุมปลา
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๓๔๒

นายศิริศักดิ

์

วงศ์คำจันทร์
๑๘/๐๓/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๓๔๓

เด็กชายสืบษกะ ทุมพร
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากบัง วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๓๔๔

เด็กหญิงจิราพร วงค์วิวงค์
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากบัง วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๓๔๕

เด็กชายอิทธิชัย แสนสุภา
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพิมานท่า วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๓๔๖

เด็กชายสุรพงศ์ วงศ์ศรีชา
๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพิมานท่า วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๓๔๗

เด็กชายปรมัตถ์ วงค์ตาโสม
๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพิมานท่า วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๓๔๘

เด็กหญิงสิริยากร นาดี
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพิมานท่า วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๓๔๙

เด็กหญิงณัฏฐธิดา อินธิสาร
๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพิมานท่า วัดพระซอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๙๖ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๓๓๕๐
เด็กหญิงนุศรา บุตรราช

๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพิมานท่า วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๓๕๑

เด็กหญิงจุฑาธิบดิ

์

วงค์วิวงค์
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพิมานท่า วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๓๕๒

เด็กหญิงชญานี มะหิงษา
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพิมานท่า วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๓๕๓

เด็กหญิงสุธาสินี ชิณะแขว
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพิมานท่า วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๓๕๔

เด็กหญิงจรัญญา มนทอง
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพิมานท่า วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๓๕๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ตามะลี

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพิมานท่า วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๓๕๖

เด็กหญิงนันทิชา วงค์ตาทำ
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพิมานท่า วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๓๕๗

เด็กชายศรายุทธ์ นนคนหมัน

่

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพิมานท่า วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๓๕๘

เด็กชายพีรวัส ครองปญญา
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพิมานท่า วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๓๕๙

เด็กชายณัฐพล ธนะกำ
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพิมานท่า วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๓๖๐
เด็กชายวิทวัส สายกนก

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพิมานท่า วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๓๖๑

เด็กหญิงญาณิศา คำรังษี
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพิมานท่า วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๓๖๒

เด็กหญิงกรพินธุ์ หมายสิน

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพิมานท่า วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๓๖๓

เด็กหญิงธญิกา วงค์ผาบุตร
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพิมานท่า วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๓๖๔

เด็กหญิงกนกวรรณ อินธิแสง
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพิมานท่า วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๓๖๕

เด็กหญิงวรรณวิศา ทิพย์วงศ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพิมานท่า วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๓๖๖

เด็กชายอัศนัย บุสดี
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพิมานท่า วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๓๖๗

เด็กหญิงเกศรา ฝาระมี
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพิมานท่า วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๓๖๘

เด็กชายจิรายุ แสนสามารถ
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนพระซองวิทยาคาร วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๓๖๙

เด็กชายธนัญชัย พรมคนซือ

่

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนพระซองวิทยาคาร วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๓๗๐
เด็กชายคณิศร ถมมา

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนพระซองวิทยาคาร วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๓๗๑

เด็กชายกิตติกานต์ ยตะโคตร
๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนพระซองวิทยาคาร วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๓๗๒

เด็กชายวรวิทย์ ราชนาวี
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพระซองวิทยาคาร วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๓๗๓

เด็กชายพีรวัส พ่อชมภู
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนพระซองวิทยาคาร วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๓๗๔

เด็กชายเดชา พรมเมือง

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพระซองวิทยาคาร วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๓๗๕

เด็กชายธนาพันธุ์ ตรีเดช
๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนพระซองวิทยาคาร วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๓๗๖

เด็กหญิงสุพรรษา เขตนคร
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนพระซองวิทยาคาร วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๓๗๗

เด็กหญิงจันทรรัตน์ สอนสุข
๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนพระซองวิทยาคาร วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๓๗๘

เด็กหญิงนวนันท์ กัลยารัตน์
๑๐/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนพระซองวิทยาคาร วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๓๗๙

เด็กชายปฐมพร ขรรศร
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพระซองวิทยาคาร วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๓๘๐
เด็กหญิงนุชนาฎ ทมถา

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนพระซองวิทยาคาร วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๓๘๑

เด็กชายคณาธิป สัพโส
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพระซองวิทยาคาร วัดพระซอง  

นพ ๔๔๖๐/๓๓๘๒

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

จำปา
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๓๘๓

เด็กชายไททัศน์ อัคฮาด
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๓๘๔

เด็กชายกิตติภพ โสภาพรม
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๙๗ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๓๓๘๕

เด็กชายรีภาอี พ่อสิงห์
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๓๘๖

เด็กชายธนพัฒน์ แก้วหนองสังข์
๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๓๘๗

เด็กชายปรเมษฐ์ กวานหลวง
๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๓๘๘

เด็กหญิงจีราวรรณ พ่อชมภู
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๓๘๙

เด็กหญิงศุภัสสรณ์ ซองผม
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๓๙๐
เด็กหญิงณัฐชยา ปญญาพ่อ

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๓๙๑

เด็กหญิงธารีรัตน์ เสนิราช
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๓๙๒

เด็กหญิงภัชภิชา จันอังคาร
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๓๙๓

เด็กหญิงชฏาภรณ์ สังชาดี
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๓๙๔

เด็กหญิงพัชรินทร์ ไชยสงคราม
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๓๙๕

เด็กหญิงศิริรัตน์ หงษาชุม
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๓๙๖

เด็กหญิงพรนิภา คนครอง
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๓๙๗

เด็กหญิงอินทร์ทุอร พ่อคำรัก
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๓๙๘

เด็กหญิงนพเก้า อินปากดี
๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๓๙๙

เด็กหญิงวรกมล คะแก้ว
๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๔๐๐
เด็กหญิงทัศนา พ่อลือ

้

๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๔๐๑
เด็กหญิงนันทพร พ่อชมภู

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๔๐๒
เด็กชายพบ แสนณรงค์

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๔๐๓
เด็กชายพลพจน์ พิลึกเรือง

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๔๐๔
เด็กหญิงเจนจิรา พือลือ

้ ้

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๔๐๕
เด็กหญิงพรนภา แก้วสีโท

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๔๐๖
เด็กชายถิรพันธุ์ แช่ย่าง

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๔๐๗
เด็กชายวุฒิชัย สุดตา

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๔๐๘
เด็กชายธนพล คำคนค้อง

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๔๐๙
นายสมพร วงษา

๑๘/๐๘/๒๕๒๒

กศน.อำเภอนาทม ยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๔๑๐
นายอุกกฤษ์ อาษาพันธ์

๒๕/๐๘/๒๕๑๙

กศน.อำเภอนาทม ยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๔๑๑

นางพัชรีย์ อาษาพันธ์
๒๙/๐๑/๒๕๒๔

กศน.อำเภอนาทม ยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๔๑๒

นางวารุณี ศรีลุนช่าง
๑๔/๐๙/๒๕๑๓

กศน.อำเภอนาทม ยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๔๑๓

นางสาวพัชราภรณ์ ศรีประไหม
๑๗/๐๓/๒๕๓๐

กศน.อำเภอนาทม ยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๔๑๔

นางสาวสุดาทิพย์ ศรีจันทร์
๐๔/๐๕/๒๕๒๘

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๔๑๕

นางสาวอบกุล สุทธิประภา
๐๔/๐๕/๒๕๓๔

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๔๑๖

เด็กชายสุรศักดิ

์

มูลปาก
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๔๑๗

เด็กชายนันธนากร แก้ววงษา
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๔๑๘

เด็กหญิงศุจีภรณ์ ปาปกเค

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๔๑๙

เด็กหญิงราตรี โพนพันธ์
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๙๘ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๓๔๒๐
เด็กหญิงณัฐณิชา กำหนดศรี

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๔๒๑

เด็กหญิงศิรินทรา ปองศรี
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๔๒๒

เด็กหญิงกรกฏ เชือรืน

้ ่

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๔๒๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ บุญสาร
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๔๒๔

เด็กชายธงชัย มหาชัย
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๔๒๕

เด็กชายวิดาวศักดิ

์

ละเลิง
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๔๒๖

เด็กชายพีรณัฐ ภูมิแสง
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๔๒๗

เด็กหญิงวิไลทิพย์ ดีมาก
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๔๒๘

เด็กหญิงปนัดดา ชัยโภชน์
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๔๒๙

เด็กหญิงสวรินทร์ ไชยวัง
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๔๓๐
เด็กหญิงกานต์มณี โพนพันธ์

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๔๓๑

เด็กชายปรเมศ โมธรรม
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๔๓๒

เด็กชายพีรพัฒน์ คำเข้าเมือง
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๔๓๓

เด็กหญิงจันจิรา เกษี
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๔๓๔

เด็กหญิงมนชยา เข็มพันธ์
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๔๓๕

เด็กหญิงศิริยา พันทะโฮม
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๔๓๖

เด็กหญิงพลอยชมพู เข็มทอง
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๔๓๗

เด็กหญิงมลนภา วงค์ทมนา

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๔๓๘

เด็กหญิงสุทัตตา เกษี
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๔๓๙

เด็กชายสมชาย ภูมิแสง
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๔๔๐
เด็กชายชญาวัตน์ แสนสุด

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๔๔๑

เด็กชายนเรนทร แสงก้า
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๔๔๒

เด็กชายนันทวุฒิ โพธิชัยทอง

์

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๔๔๓

เด็กหญิงยุพารัตน์ บุญโสภา
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๔๔๔

เด็กหญิงปฏิมา โคตรบัว
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๔๔๕

เด็กหญิงสิริกานต์ จูมคำ
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๔๔๖

เด็กหญิงกมลรัตน์ วงษา

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๔๔๗

เด็กชายอนุสรณ์ บุตรสอน
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๔๔๘

เด็กชายธนดล ไกรรัตน์
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๔๔๙

เด็กชายสิงหา ม้องคำ
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๔๕๐
เด็กชายวีระพัฒน์ มะนุโย

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๔๕๑

เด็กหญิงเข็มธิตา กลางโคตร
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๔๕๒

เด็กหญิงพัชรินทร์ ลิงไธสง

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๔๕๓
เด็กหญิงแก้วกาญจน์ สาทอน

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๔๕๔

เด็กชายพลังรัก ภูดีทิพย์
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๙๙ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๓๔๕๕

เด็กชายศักดิสิริ

์

อ่อนสาร
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๔๕๖

เด็กหญิงศิริวรรณ แสนใชย
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๔๕๗

เด็กหญิงไอลดา ราชวัตร
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๔๕๘

เด็กชายธีรพงษ์ หงษ์บิน
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๔๕๙

เด็กชายศุภกฤต ศรีประโค
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๔๖๐
เด็กชายธนายุทธ ศาลาผาย

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๔๖๑

นางสาวศินีนาถ ภูมิแสง
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๔๖๒

นายวรเมธ จันทรโคตร
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๔๖๓

นายธิรวัฒน์ กมลเชตุ
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๔๖๔

นายณัฐนันท์ รอดรักษา
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๔๖๕

นายประวิทย์ บุญชาญ
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๔๖๖

นางสาวนภาศิริ เหนือพวน
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๔๖๗

นายสิรวิชญ์ เหมพลชม
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๔๖๘

นางสาวสิรินทรา มะนีย์
๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๔๖๙

นายสิทธิชัย ทองใคร่
๒๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๔๗๐
นายพิสิฎฐ์ บัวชมนา

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๔๗๑

เด็กชายอดิศร วงษา
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกศรี วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๔๗๒

เด็กชายปฏิภาณ จันทะขิน
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกศรี วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๔๗๓

เด็กชายนุชากร มานะพิมพ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกศรี วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๔๗๔

เด็กหญิงกัญญาวีร์ แก้วดวงดี
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกศรี วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๔๗๕

เด็กหญิงชลลดา วงษา
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกศรี วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๔๗๖

เด็กหญิงภัทรธิดา เหมือนแดง
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกศรี วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๔๗๗

เด็กหญิงสิริกร วงษา
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกศรี วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๔๗๘
เด็กหญิงอาทิตย์ธิดา บัญถะ

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกศรี วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๔๗๙

เด็กหญิงจิณณ์พิกา เกชิต
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกศรี วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๔๘๐
เด็กชายวรวิทย์ วงษา

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๔๘๑

เด็กชายนวพล วงษา
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๔๘๒

เด็กชายสุรเชษฐ์ นาสงวน
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๔๘๓

เด็กชายพรชัย วงษา
๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๔๘๔

เด็กชายธีรศักดิ

์

วงษา
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๔๘๕

เด็กชายธนาธิป วงษา
๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๔๘๖

เด็กชายกรวิชญ์ คำนัลท์
๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๔๘๗

เด็กชายวรกุล สุวรรณ์แสน
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๔๘๘

เด็กชายวชิรวิทย์ คอนมุงคุณ
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๔๘๙

เด็กชายชวีส คณาทอง
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดยอดแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๐๐ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๓๔๙๐
เด็กชายปฏิภาณ สมตน

๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๔๙๑

เด็กหญิงอภิรดี โมธรรม
๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๔๙๒

เด็กหญิงณัฐยา เขจรภาพ
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๔๙๓

เด็กหญิงชญานิศ อุปทุม
๑๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๔๙๔

เด็กหญิงพลอยชมพู จุฬาลม
๐๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๔๙๕

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ แก้ววิลัย
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๔๙๖

เด็กหญิงศศิวิมล ชะนะมาร
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๔๙๗

เด็กหญิงปทิตตา วงษา
๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๔๙๘

เด็กชายสุภัทร เชือหาญ

้

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๔๙๙

เด็กชายธีรภัทร์ แสนใชย
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๐๐
เด็กหญิงประภัสสร เหง้าน้อย

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๐๑
เด็กชายธนกฤต ออทอลาน

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๐๒
เด็กหญิงสุรารักษ์ บุระวัฒน์

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๐๓
เด็กหญิงไอลดา ศรีโนนสุข

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๐๔
เด็กหญิงกัญธิดา พรหมเมืองคุก

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๐๕
เด็กชายธนากร ดีระหาญ

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๐๖
เด็กชายบุรินทร์ แสงก้า

๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๐๗
เด็กชายธวัชชัย จำปาหอม

๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๐๘
เด็กชายอนุวัฒน์ หล้าม่วง

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๐๙
เด็กหญิงปาวริสา หงษ์บิน

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๑๐
เด็กหญิงฟาสว่าง นามเดช

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๑๑
เด็กหญิงปภาวรินทร์ โพธิสาจันทร์

๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๑๒

เด็กหญิงอารยา แก้วเชือม

่

๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๑๓

เด็กชายกิตติสักดิ

์

บุญยะศรี
๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๑๔

เด็กหญิงกัลยกร หงษ์บิน
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๑๕

เด็กชายชุตินันต์ แก้วเชือม

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๑๖

เด็กหญิงอรรัมภา หยงโสภา
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๑๗
เด็กหญิงประกายดาว เอกสะพัง

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๑๘

เด็กชายภูริทัต โพธิศรี

์

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๑๙

เด็กชายเจษฎา คิดโสดา
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๒๐
เด็กชายธีเดช ศรีหมุน

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๒๑

เด็กชายพีรกานต์ แก้วกันหา
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๒๒

เด็กชายวัชกร ทองแดง
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๒๓

เด็กชายสุภัค วงพิระ

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๒๔

เด็กชายภานุวัฒน์ มะลิวัลย์
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดยอดแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๐๑ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๓๕๒๕

เด็กชายอภิโชคชัย ไชยนุ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๒๖

เด็กชายธนากร พัฒวี
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๒๗

เด็กชายศิวัฒน์ วิชัย

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๒๘

เด็กชายทินภัตร์ วงษา

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๒๙

เด็กชายธวัชชัย วงษา
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๓๐
เด็กชายพิชายชาญ ศรีลาคำ

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๓๑

เด็กชายชญานิน ภักดี
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๓๒

เด็กหญิงวรรณวิศา ราชม
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๓๓

เด็กหญิงปริมล เกตุบัว
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๓๔

เด็กชายกิติพศ แก่นกุหลาบ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าส้มปอย วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๓๕

เด็กชายนันภิวัฒน์ กลางโคตร์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าส้มปอย วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๓๖

เด็กหญิงชุติมณฑ์ พุทธกัง
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าส้มปอย วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๓๗

เด็กหญิงสิริมา เหมพลชม
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าส้มปอย วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๓๘

เด็กหญิงอริสา พาช่วย
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าส้มปอย วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๓๙

เด็กหญิงวทันยา พุทธกัง
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าส้มปอย วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๔๐
เด็กหญิงกนกอร คำทอง

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าส้มปอย วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๔๑

เด็กหญิงกานต์ศิริ บุตรสอน
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าส้มปอย วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๔๒
เด็กหญิงจิรัตติกานต์ เรือนเดือ

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าส้มปอย วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๔๓

เด็กหญิงนันทิชา ประพันธ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าส้มปอย วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๔๔

เด็กชายธีรเดช สุรินทา
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๔๕

เด็กชายธีระพงษ์ โมธรรม
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๔๖

เด็กชายธนากร โมธรรม
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๔๗

เด็กชายธนพนต์ หาญมนตรี
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๔๘

เด็กชายธีรภัทร์ เกษี
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๔๙

เด็กชายศรันย์ ทัศบุตร
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๕๐
เด็กชายอดิศักดิ

์

เหลือกคำไหล
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๕๑

เด็กชายอติชาติ อุ่นจางวาง
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๕๒

เด็กชายชัยมงคล แทนศรีดา
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๕๓

เด็กหญิงศศิธร เหมะธุรินทร์
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๕๔

เด็กหญิงณัฐวดี โมธรรม
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๕๕

เด็กหญิงณัฎชากร โมธรรม
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๕๖

เด็กหญิงปารถนา ภูทัย
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๕๗

เด็กหญิงภควดี แก้วเคนมา
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๕๘

เด็กหญิงนริศรา ศรีสุข
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๕๙

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ โมธรรม
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๐๒ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๓๕๖๐
เด็กหญิงวันวิสา โมธรรม

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๖๑

เด็กชายเจษฏากร โมธรรม
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๖๒

เด็กชายชัยณรงค์ โมธรรม
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๖๓

เด็กชายณัฐพล น้อยนาง
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๖๔

เด็กชายธนวิช โมธรรม
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๖๕

เด็กชายธีระพัฒน์ สูญราช
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๖๖

เด็กชายธีรภัทร โมธรรม
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๖๗

เด็กชายบวรศักดิ

์

คำไหล
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๖๘

เด็กชายพรภวิษย์ โมธรรม
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๖๙

เด็กชายมานพ โมธรรม
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๗๐
เด็กชายจารุวิทย์ สาบก

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๗๑

เด็กชายวรภัทร โมธรรม
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๗๒

เด็กชายสุริยะ โมธรรม

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๗๓

เด็กชายอดิศร ไชยนุ
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๗๔

เด็กหญิงกชกร สุขวิพัฒน์
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๗๕

เด็กหญิงเขมจิรา อุ่นจางวาง

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๗๖

เด็กหญิงณัฐชา ไชยพร
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๗๗

เด็กหญิงณัฐณิชา คะดุลย์
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๗๘

เด็กหญิงธัญจิรา ไชยแสง
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๗๙

เด็กหญิงบัณฑิตา โมธรรม
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๘๐
เด็กหญิงอรกมล โมธรรม

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๘๑

เด็กหญิงอนันตญา โมธรรม
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๘๒

เด็กชายณัฐวุฒิ เขยชัย
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๘๓

เด็กชายนิรวิทย์ โมธรรม
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๘๔

เด็กหญิงกัญสุดา เสนาพันธ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๘๕

เด็กหญิงยุพาวัล โมธรรม
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๘๖

เด็กหญิงอลิสา ศรีแก้ว
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๘๗

เด็กชายนัทพงศ์ สุขวิพัฒน์
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๘๘

เด็กชายณัฐพล มีสมปราชญ์
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโดโพธิศรี

์

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๘๙

เด็กชายจิรพัฒน์ พรหมดมภ์
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโดโพธิศรี

์

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๙๐
เด็กชายกิตติพศ นะนุโย

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโดโพธิศรี

์

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๙๑

เด็กชายจิรายุทธ ภูมิแสง
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโดโพธิศรี

์

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๙๒

เด็กชายกวินนภัทร ฤทธิผล
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโดโพธิศรี

์

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๙๓

เด็กหญิงกรรณิการ์ จูมคำ
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโดโพธิศรี

์

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๙๔

เด็กหญิงศรัณยา เมืองคง
๑๔/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาโดโพธิศรี

์

วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๐๓ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๓๕๙๕

เด็กหญิงอรปรียา สระบัว
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโดโพธิศรี

์

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๙๖

เด็กหญิงโสรญา มาค้าย
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโดโพธิศรี

์

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๙๗

เด็กหญิงทัชชกร กาลประเสริฐ
๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาโดโพธิศรี

์

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๙๘

เด็กหญิงชลดา วงศ์นาม
๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาโดโพธิศรี

์

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๕๙๙

เด็กหญิงชนัญชิตา แก่นจำปา
๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาโดโพธิศรี

์

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๖๐๐
เด็กหญิงอภิชญา มือขุนทด

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโดโพธิศรี

์

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๖๐๑
เด็กหญิงเพชรลดา แก้วไพวัลย์

๑๔/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาโดโพธิศรี

์

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๖๐๒
เด็กชายวีรชัย จิตต์แสวง

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาโดโพธิศรี

์

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๖๐๓
เด็กชายสิทธิพงษ์ จันทร์ผาย

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโดโพธิศรี

์

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๖๐๔
เด็กหญิงเบญจภรณ์ ไชยกา

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโดโพธิศรี

์

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๖๐๕
เด็กชายภานุพงศ์ วงศ์นาม

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโดโพธิศรี

์

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๖๐๖
เด็กชายเจษฎา ทมถา

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๖๐๗
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ภูดีทิพย์
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๖๐๘
เด็กชายปรเมศวร์ นันแก้ว

๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๖๐๙
เด็กชายรัตนากร ดวงมาลา

๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๖๑๐
เด็กชายไตรวิช อินทร์เฮ้า

๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๖๑๑

เด็กชายชัยรัตน์ ภูดีทิพย์
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๖๑๒

เด็กชายเสฏฐวุฒิ สำเนียง
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๖๑๓

เด็กชายนิวัฒน์ เหมพลชม
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๖๑๔

เด็กหญิงปรียาพร ภูดีทิพย์
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๖๑๕
เด็กหญิงนิรันดร์รัตน์ วงชนะ

๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๖๑๖
เด็กหญิงธัญาลักษณ์ โมธรรม

๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๖๑๗

เด็กหญิงณัฐวรา ไชยบัญฑิต
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๖๑๘

เด็กหญิงพิชนาฏ สุวรรณบุตร
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๖๑๙

เด็กหญิงสุปรียา สิมทิพลา
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๖๒๐
เด็กหญิงทัศรินทร์ อินทร์เฮ้า

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๖๒๑
เด็กหญิงกาญจนาพร นาศรีทม

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๖๒๒

เด็กหญิงพัชทา สอนสติ
๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๖๒๓

เด็กชายศุกลวัฒน์ ภูดีทิพย์
๑๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๖๒๔

เด็กชายภูผา สร้อยแสง
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๖๒๕

เด็กชายณัฐพล ศรีภูมี
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๖๒๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ชาจันดา
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๖๒๗

เด็กชายกิตติกร ชาจันดา
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๖๒๘

เด็กชายเรืองศักดิ

์

สีลานาแก
๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๖๒๙

เด็กหญิงปยธิดา พวงมี
๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๐๔ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๓๖๓๐
เด็กหญิงณรุพร แก้วเชือม

่

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๖๓๑

เด็กหญิงจุฑามาศ เทือกตาถา
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๖๓๒

เด็กชายทวีชัย เทพคนดี
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๖๓๓

เด็กชายศุภวิชญ์ แรงกสิกรณ์
๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๖๓๔

เด็กหญิงฟาริดา พระไกร
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๖๓๕

เด็กชายธีรภัทร์ เรืองบุญ
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๖๓๖

เด็กหญิงจิรารัตน์ จันทะมัน

่

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๖๓๗

เด็กหญิงศิริกานดา ประแดงปุย
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๖๓๘

เด็กหญิงอาทิตยา หวลกระสิน
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๖๓๙

เด็กหญิงฑิทิปมาศ ทมถา
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๖๔๐
เด็กชายอดิศักดิ

์

ยาลัย
๑๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๖๔๑

เด็กหญิงไอนิสา สุขสวัสดิ

์

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๖๔๒

เด็กหญิงชลธิณี เข็มอุทา
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๖๔๓

เด็กหญิงมัณฑณี เข็มอุทา
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๖๔๔

เด็กหญิงจริยา สงคราม
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๖๔๕

เด็กหญิงพรพรรณ สมดีตี
๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๖๔๖

เด็กหญิงกันยาพร บุญศรี
๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๖๔๗

เด็กหญิงวิชชุดา อุดมกัน
๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๖๔๘

เด็กหญิงฐิติภรณ์ เมืองคง
๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๖๔๙

เด็กหญิงพัชชา บุญศรี
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๖๕๐
เด็กชายธนากร พามี

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๖๕๑

เด็กชายภูวิน ผ่องแผ้ว
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๖๕๒

เด็กหญิงพรลิตา ชนะจันทร์
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๖๕๓

เด็กหญิงวรินทร โพธิเบียว

้

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๖๕๔

เด็กหญิงสายธาร นีระพันธ์
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๖๕๕

เด็กหญิงสุจิราภรณ์ จันทรทุย
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๖๕๖

เด็กชายอภิชัย ลุนทำ
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๖๕๗

เด็กหญิงวริศรา มุกดาหาร

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๖๕๘

เด็กหญิงพัชระภรณ์ อูปทอง
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๖๕๙

เด็กหญิงอัญชลิกา นันทะวงค์
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๖๖๐
เด็กหญิงพิชญา มานำเทียง

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๓๖๖๑

นายประเพ็ญ อุปพงษ์

๑๕/๑๒/๒๔๙๑

กศน.อำเภอนาหว้า ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๖๖๒

นางสาวอุ่นใจ นาโควงค์
๒๘/๐๒/๒๕๐๕

กศน.อำเภอนาหว้า ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๖๖๓

นายทองแดง นาโควงค์ ๑๑/๕/๒๕๐๐ กศน.อำเภอนาหว้า ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๖๖๔
นางสาวอนงค์ลักษณ์ สิทธิยา

๒๐/๑๐/๒๕๔๐
กศน.อำเภอนาหว้า ธาตุประสิทธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๐๕ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๓๖๖๕

นายไชยญา วงษาเนาว์
๐๓/๐๘/๒๕๑๕

กศน.อำเภอนาหว้า ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๖๖๖

นางสาวสุปราณี บุพศิริ

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

กศน.อำเภอนาหว้า ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๖๖๗

นางสาววิยะดา พันธุกาง
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

กศน.อำเภอนาหว้า ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๖๖๘

นางสาวขวัญสุดา พันธุกาง
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอนาหว้า ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๖๖๙

นางสาวกรรณิการ์ สิงห์งอย
๒๐/๐๖/๒๕๑๗

กศน.อำเภอนาหว้า ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๖๗๐
นายอภิเดช ขรรค์ศร

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

กศน.อำเภอนาหว้า ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๖๗๑

นางสาวอิงอร ถนอนพันธ์
๒๓/๐๖/๒๕๓๙

กศน.อำเภอนาหว้า ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๖๗๒

นายนรากรณ์ ดีแสง
๒๔/๐๑/๒๕๑๒

กศน.อำเภอนาหว้า ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๖๗๓

นางสาววาสนา คำภูเงิน
๑๗/๐๖/๒๕๓๖

กศน.อำเภอนาหว้า ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๖๗๔

นายธงชัย วะชุม
๑๓/๐๑/๒๕๒๓

กศน.อำเภอนาหว้า ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๖๗๕

นางสมจิตร เครือเพชร
๐๓/๐๒/๒๔๙๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดธาตุประสิทธิ

์

ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๖๗๖

นางบัวตอง จันทะคล้าย
๑๕/๐๕/๒๔๙๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดธาตุประสิทธิ

์

ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๖๗๗

นางปลา วะลับ
๑๗/๐๙/๒๔๙๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดธาตุประสิทธิ

์

ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๖๗๘

นางสมเฉลา อินอุเทน
๑๒/๐๑/๒๕๐๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดธาตุประสิทธิ

์

ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๖๗๙

นางบรร วะเกิดเปม
๑๕/๐๖/๒๕๑๓

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดธาตุประสิทธิ

์

ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๖๘๐
เด็กชายคณิศร ลิภา

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๖๘๑

เด็กชายจักรกริช คำภูเงิน
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๖๘๒

เด็กชายทินภัทร วะชุม
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๖๘๓

เด็กชายภูนรินทร์ วะเกิดเปม
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๖๘๔

เด็กชายวันชนะ วะเศษสร้อย
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๖๘๕

เด็กหญิงจิตรทิพย์ ชุ่มพรมราช
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๖๘๖

เด็กหญิงจิราพร อุปพรม
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๖๘๗

เด็กหญิงณัฐธิดา สอนวงษา
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๖๘๘

เด็กหญิงไพลิน อินอุเทน
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๖๘๙

เด็กหญิงพัชราภา เทียนเครือ
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๖๙๐
เด็กหญิงศิราพรณ์ ลิภา

๑๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๖๙๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เปยมัน

่

๒๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๖๙๒

เด็กชายอภิรักษ์ ฉัตรเฉลิมพรรณ์
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๖๙๓

เด็กหญิงวรรณพร บุญยืน

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๖๙๔

เด็กชายวุฒิชัย สิทธิ
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๖๙๕

เด็กชายศักดิชัย

์

พรรณขาม
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๖๙๖

เด็กหญิงธารารัตน์ แสนสุข
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๖๙๗

เด็กชายพงศ์กร วะเกิดเปม
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๖๙๘

เด็กชายกิตติชัย เสนสอน
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๖๙๙

เด็กหญิงอภิชญา แสงจันทร์
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๐๖ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๓๗๐๐
เด็กหญิงกัญญาพัชร นาขะมิน

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๐๑
เด็กหญิงวราพร ไปได้

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๐๒
เด็กหญิงอาริสา วะลับ

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๐๓
เด็กหญิงลัดดาวรรณ ดีแสง

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๐๔
เด็กหญิงวิมลมณี วะชุม

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๐๕
เด็กหญิงเพชรดา นามตาแสง

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๐๖
เด็กหญิงปรายฟา สิทธิ

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๐๗
เด็กหญิงรวิสรา อุปศรี

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๐๘
เด็กชายพีรธัช สัมพันธ์วงศ์

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๐๙
เด็กหญิงเจนจิรา วะชุม

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๑๐
เด็กชายชัชพิสิฐ ศิริทวี

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๑๑

เด็กหญิงจันทร์สุดา ภารสงัด
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๑๒

เด็กชายกษมา อุปรีย์
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๑๓

เด็กชายธนาทิพย์ โคตรบิน
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๑๔

เด็กหญิงญาณิศา ทัดสา
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๑๕

เด็กชายศุภณัฐ อินทรส
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๑๖

เด็กชายณัฐวัฒน์ บุญมาวงษา
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๑๗

เด็กหญิงจิราพัชร จรชร
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๑๘

เด็กหญิงจิรัชญา คะสุดใจ
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๑๙

เด็กหญิงญดาพร สุขอินพะเนา
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๒๐
เด็กหญิงณัฐธิดา มันธง

่

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๒๑

เด็กชายพงศภัค นาลาผาย
๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๒๒

เด็กชายณัฐพงษ์ แก้วดี
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๒๓

เด็กหญิงภัทราวดี สามารถ
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๒๔

เด็กชายพีระภัทร ปากเพาะ
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๒๕

เด็กชายพงศธร ไชยมงค์
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๒๖

เด็กชายกิตติกานต์ นาสิงเตา
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๒๗

เด็กชายพงษ์พัฒน์ วะชุม
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๒๘

เด็กชายภัทรพล ยะภักดี
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๒๙

เด็กหญิงเมทวี ขำคำ
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๓๐
เด็กชายวรเวท วะระกะ

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๓๑

เด็กชายไชยเชษฐ์ สุวรรณเจริญ
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๓๒

เด็กชายณัฐกิตต์ วะสาร
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๓๓

เด็กหญิงจันทิพา ทองเอม
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๓๔

เด็กหญิงสุชาวดี กว้างบัวนา
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๐๗ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๓๗๓๕

เด็กหญิงอังคณา ราชพงษ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๓๖

เด็กชายธนาคิม วะชุม
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๓๗

เด็กชายเสฏฐวุฒิ โพธิศรี

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๓๘

เด็กหญิงสุธาศิณี วะชุม
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๓๙

เด็กชายวชิรวิชญ์ มณีปกรณ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๔๐
เด็กหญิงวชิรวรรณ แสนสุข

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๔๑

เด็กชายวชิรวิชญ์ คำวงษา
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๔๒

เด็กชายอภิชา ประกิง

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๔๓

เด็กชายอนันต์สิทธิ

์

เทพเนาว์
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๔๔

เด็กหญิงอรัญญา เลือมนาค

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๔๕

เด็กชายอวิรุทธิ

์

ยิมแย้ม

้

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๔๖

เด็กหญิงเมธาพร ยอดแก้ว
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๔๗

เด็กชายสัณหณัฐ มาดีคาน
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๔๘

เด็กชายณพชร ไขแสง

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๔๙

เด็กหญิงชญาดา สร้อยโคกสูง
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๕๐
เด็กชายฐิติพันธ์ วะเศษศร้อย

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๕๑

เด็กหญิงสุกัญญา ศรีแสง
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๕๒

เด็กชายอรรถวิทย์ ฮวดวิเศษ
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๕๓

เด็กชายธนันชัย นาคโคตร
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๕๔

เด็กชายวิสัยทัศน์ สลักคำ
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๕๕

เด็กชายชรายุท เปาวะนา
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๕๖

เด็กชายศุทธวีร์ กำจอน
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๕๗

เด็กหญิงศิริรัตน์ ศิริเมธางกูร
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๕๘

เด็กหญิงพรพนา แสนสุริยวงศ์
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๕๙

เด็กหญิงพัชรพร ไชยบิล
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๖๐
เด็กหญิงศรัญญา ปญญาสาร

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๖๑

เด็กหญิงชลธิดา อินอุเทน
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๖๒

เด็กหญิงบุษกร ชาสงวน
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๖๓

เด็กหญิงลลิตา วะนานาม
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๖๔

เด็กหญิงพิมพ์รัก ชาสงวน
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๖๕

เด็กหญิงรัทยา ลิภา
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๖๖

เด็กหญิงญานิสรา บินศรี
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๖๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ วงแหวน
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๖๘

เด็กชายเปรมปรีดา บือทอง
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๖๙

เด็กชายภานุวัฒน์ แก้วอินธิ
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๐๘ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๓๗๗๐
เด็กชายวัชรินทร์ อุดอามาตร์

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๗๑

เด็กชายสิริราช แมดมิงเหง้า

่

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๗๒

เด็กชายปณตภณ แพงษา
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๗๓

เด็กชายศีลวัตร เกือนสันเทียะ

่

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๗๔

เด็กชายวิทวัส ชาสงวน
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๗๕

เด็กชายชัยอนันท์ ศรัทธานุ
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๗๖

เด็กชายกฤษฎา บินศรี
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๗๗

เด็กชายชยางกูร วงแหวน
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๗๘

เด็กชายกฤษดา ชาสงวน
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๗๙

เด็กชายธนกฤต วงแหวน
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๘๐
เด็กหญิงลัดดาพร โคตรสิงห์

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๘๑

เด็กหญิงแอนนา วะนานาม
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๘๒

เด็กหญิงพีรดา แก้วอินธิ
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๘๓

เด็กหญิงวิภาสินี ชัยบิน
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๘๔

เด็กหญิงกชกร จันทร์ทอง
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๘๕

เด็กหญิงนภา แก้วอินธิ
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๘๖

เด็กหญิงกรกมล ชาสงวน
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๘๗

เด็กหญิงอาริษา วรวงปา
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๘๘

เด็กชายชัยณรงค์ คะสุดใจ
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๘๙

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

พวงไธสง
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๙๐
เด็กชายภรณ์ธราเทพ แก้วพรม

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๙๑

เด็กชายดนัย เมษา
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๙๒

เด็กชายอานนท์ ชาสงวน
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๙๓

เด็กชายอรรถพล แก้วอินธิ
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๙๔

เด็กชายกฤตเมธ มาตชัยเคน
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๙๕

เด็กชายนันธิวัฒน์ ชัยบิน
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๙๖

เด็กชายธีรภัทร พิมพ์มีลาย
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๙๗

เด็กชายพีรภัทร ประสงค์ดี
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๙๘

เด็กหญิงนภาทิพย์ เข็มภารี
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๗๙๙

เด็กหญิงวิรัชดา บัวสิม
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๐๐
เด็กหญิงชญานิศ สีสุธรรม

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๐๑
เด็กหญิงปนัดดา ภูเกิดพิมพ์

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๐๒
เด็กหญิงสิรินญา แก้วอินธิ

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๐๓
เด็กหญิงสิรินทรา สุวรรณศรี

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๐๔
เด็กหญิงนิตยา มัยวงศ์

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๐๙ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๓๘๐๕
เด็กหญิงลลิตา ตาลีบุตร

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๐๖
เด็กชายรัฐภูมิ เปาวะนา

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๐๗
เด็กหญิงพิมพ์ชนก วะชุม

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๐๘
เด็กชายภานุวัฒน์ แสนสุริวงศ์

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๐๙
เด็กชายสุทธิศักดิ

์

ก้อนกัน

้

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๑๐
เด็กหญิงปรินดา แมดมิงเหง้า

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๑๑

เด็กชายชยากร เปาวะนา
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๑๒

เด็กชายธนวัฒน์ นาสิงเตา

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๑๓

เด็กหญิงปาลิตา วะนานาม
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๑๔

เด็กหญิงณัฐนิชา ปองปาน
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๑๕

เด็กหญิงสุพัตรา ปามุทา
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๑๖

เด็กหญิงปาริฉัตร คำชนะ
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๑๗

เด็กหญิงชลลดา ดันมีแก้ว
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๑๘

เด็กหญิงมณีรัตน์ ชัยบิน
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๑๙

เด็กหญิงขวัญธิดา แก้วอิทธิ
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๒๐
เด็กหญิงเมวษ์ดี มาตชัยเคน

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๒๑

เด็กหญิงณัฐริกา ชาสงวน
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๒๒

เด็กหญิงอรปรียา งามแพง
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๒๓

เด็กหญิงศิริรัตน์ มาตชัยเคน
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๒๔

เด็กหญิงขวัญจิรา ชัยปญหา
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๒๕

เด็กหญิงนันทิวา ถินวิลัย
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๒๖

เด็กหญิงอรัญญา ชาสงวน
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๒๗

เด็กหญิงศศิมา เปาวะนา
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๒๘

เด็กชายทักษิณ ชาสงวน
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๒๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ชาสงวน
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๓๐
เด็กชายตรีเพชร อ้อยรักษา

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๓๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ชัยบิน
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๓๒

เด็กชายธนวัฒน์ ไชยบิน
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๓๓

เด็กชายอัฐชัย ปญญาสาร
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๓๔

เด็กชายเอกรัตน์ ประกิง

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๓๕

เด็กชายณัฐพล บินศรี
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๓๖

เด็กชายคมกฤษ จามน้อยพรม
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๓๗

เด็กชายสุริยุทธ์ วะนานาม
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๓๘

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

บัววังโปร่ง
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๓๙

เด็กชายชนาธิป อ้อยรักษา

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๑๐ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๓๘๔๐
เด็กหญิงกชกร วงษาเนาว์

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๔๑

เด็กหญิงสุภัทรา กงภูธร
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๔๒

เด็กหญิงมยุรฉัตร นาละคล
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๔๓

เด็กหญิงกัลยกร จันทร
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๔๔

เด็กหญิงพัชรา เนินแสง
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๔๕

เด็กหญิงบุษกร ก้อนกัน

้

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๔๖

เด็กหญิงธารินี คำชนะ

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๔๗

เด็กหญิงปรารถนา แก้วอินธิ

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๔๘

เด็กหญิงรินลณี ไชยบิล
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๔๙

เด็กชายยอดชาย โคตรสิงห์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๕๐
เด็กหญิงศรัญญา เปาวะนา

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๕๑

เด็กหญิงสุภาพิชญ์ เปาวะนา
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๕๒

เด็กหญิงสาวิตรี เปาวะนา
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๕๓

เด็กชายฉลองชัย คำกระสังข์
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๕๔

เด็กหญิงวราลักษณ์ พรมท้าว
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๕๕

เด็กหญิงอรปรียา วงษาเนาว์
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๕๖

เด็กหญิงนิศามณี ปองปาน
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๕๗

เด็กชายณัฐวุฒิ สังทอง
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๕๘

เด็กชายพันทกาน บุญพจน์
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๕๙

เด็กชายณัฐพนธ์ ชัยปญหา
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๖๐
เด็กชายสุรสิทธิ

์

แมดมิงเหง้า

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๖๑

เด็กชายสุภษิต แสนสุภา
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๖๒

เด็กชายพิชยพล ชัยปญหา

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๖๓

เด็กชายอภิรักน์ ชัยบิน
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๖๔

เด็กชายธนพล เปาวะนา
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๖๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

แมดมิงเหง้า

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๖๖

เด็กชายวทัญู ชัยบิล

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๖๗

เด็กชายเจษฏากร ทะทำมัง
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๖๘

เด็กหญิงพรรณาวดี จันทะราช
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๖๙

เด็กหญิงปรางมณี ค่องอ้อย
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๗๐
เด็กหญิงอัญชิสา อ้อยรักษา

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๗๑

เด็กหญิงวชิรญาณ์ คำชนะ
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๗๒

เด็กหญิงวิไลวรรณ ผดาเวช

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๗๓

เด็กชายราชินทร์ บุบผาเต
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๗๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

มาตชัยเคน
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๑๑ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๓๘๗๕

เด็กชายวายุ สอนสมนึก
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๗๖

เด็กชายพีรภาส แก้วอินธิ
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๗๗

เด็กชายภานุวัตร วิลามาต
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๗๘

เด็กชายสรวิศ แมดมิงเหง้า

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๗๙

เด็กหญิงกัญจนา เปาวะนา
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๘๐
เด็กหญิงชนิดา ประทุมชาติ

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๘๑

เด็กชายธนพนธ์ เพกประโคน
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๘๒

เด็กหญิงวิภาดา จานแก่น
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๘๓

เด็กชายศุภลักษณ์ แมดมิงเหง้า

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๘๔

เด็กชายปกาสิต แก้วอินธิ
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๘๕

เด็กชายสุรสิทธิ

์

มาตชัยเคน
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๘๖

เด็กชายวีระยุทธ ลิภา
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๘๗

เด็กชายชัยชนะ มิเถาวัลย์
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๘๘

เด็กชายรัฐภูมิ อาษาวัง
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๘๙

เด็กชายวุฒิชัย สร้อยมาลัย
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๙๐
เด็กหญิงประภาวดี ปองปาน

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๙๑

เด็กชายเชาวนนท์ ชาสงวน
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๙๒

เด็กชายภานุวัฒน์ แมดมิงเหง้า

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๙๓

เด็กชายกันทรากร สวนไธสง
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๙๔

เด็กหญิงศิญาพร ศรีเทียน
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๙๕

เด็กหญิงรัชนีกร ลือรินทร์
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๙๖

เด็กหญิงนัยนา ประกิง

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๙๗

เด็กชายสถาพร คำภูเงิน
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๙๘

เด็กชายอภิวัฒน์ ก้อนกัน

้

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๘๙๙

เด็กชายปาณรวัฐ ชัยบิน
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๙๐๐
เด็กชายภานุพงษ์ วงแหวน

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๙๐๑
เด็กหญิงนิลดา เปาวะนา

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๙๐๒
เด็กหญิงชรินรัตน์ เปาวะนา

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๙๐๓
เด็กหญิงรุ่งรวี ปญญาสาร

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๙๐๔
เด็กหญิงจริยาภรณ์ งามแพง

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๙๐๕
เด็กหญิงปลายฝน โคตรสิงห์

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๙๐๖
เด็กหญิงชลธิดา แมดมิงเหง้า

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๙๐๗
เด็กชายเจษฏา ลิภา

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๙๐๘
เด็กชายณัฐวิทย์ เปาวะนา

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๓๙๐๙
เด็กชายนิธิภูมิ นาคโคตร

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๑๒ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๓๙๑๐
เด็กชายฤทธิเดช สินเพียร

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๖๐/๓๙๑๑

เด็กชายกฤษฎา เสียงเย็น
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๖๐/๓๙๑๒

เด็กชายศุภกิจ บุพศิริ
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๖๐/๓๙๑๓

เด็กหญิงจีระนันท์ ไชยเทศ
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๖๐/๓๙๑๔

เด็กหญิงพัชรพร ทองพิละ
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๖๐/๓๙๑๕

เด็กหญิงกุลธิดา บุพศิริ
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๖๐/๓๙๑๖

เด็กหญิงหยาดทิพย์ แก้วน้อย

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๖๐/๓๙๑๗

เด็กหญิงวิภาดา เดชขันธ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๖๐/๓๙๑๘

เด็กหญิงปยมาศ บุพศิริ
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๖๐/๓๙๑๙

เด็กชายกิตติพศ พวงพัว

้

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนพะธาย
วัดสว่างแก้วนภาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๓๙๒๐
เด็กชายเจษฎา วุฒิสาร

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนพะธาย
วัดสว่างแก้วนภาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๓๙๒๑

เด็กชายฉัตรชัย อุสาพรหม
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนพะธาย
วัดสว่างแก้วนภาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๓๙๒๒

เด็กชายไชยวิวัฒน์ พวงพัว

้

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนพะธาย
วัดสว่างแก้วนภาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๓๙๒๓

เด็กชายทรงกรด เคนดง
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนพะธาย
วัดสว่างแก้วนภาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๓๙๒๔

เด็กชายทศพล ปญญาสาร
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนพะธาย
วัดสว่างแก้วนภาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๓๙๒๕

เด็กชายพีระภัทร จำปาวงค์
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนพะธาย
วัดสว่างแก้วนภาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๓๙๒๖

เด็กชายเสกสรร ถาน้อย
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนพะธาย
วัดสว่างแก้วนภาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๓๙๒๗

เด็กหญิงภัทรธิดา เสนสุข
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนพะธาย
วัดสว่างแก้วนภาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๓๙๒๘

เด็กหญิงกุลยารัตน์ แนวขีเหล็ก

้

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนพะธาย
วัดสว่างแก้วนภาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๓๙๒๙

เด็กชายบวรภัค ไชยมงค์
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนพะธาย
วัดสว่างแก้วนภาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๓๙๓๐
เด็กหญิงอรัญญา ผึงศรี

้

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนพะธาย
วัดสว่างแก้วนภาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๓๙๓๑

เด็กชายณัฏฐากร ช่างสะกล
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนพะธาย
วัดสว่างแก้วนภาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๓๙๓๒

เด็กชายกันต์ดนัย ท้าวนาง
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๖๐/๓๙๓๓

เด็กชายกิตติภบ ปญญาสาร
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๖๐/๓๙๓๔

เด็กชายจตุพร เอิบอิม

่

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๖๐/๓๙๓๕

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ชุ่มศรี
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๖๐/๓๙๓๖

เด็กชายณัฐภูมิ ผู่สูงเนิน
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๖๐/๓๙๓๗

เด็กชายธนวัฒน์ สุวรรณมาโจ
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๖๐/๓๙๓๘

เด็กชายธีรโชติ แสนสุข
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๖๐/๓๙๓๙

เด็กชายธีร์ธวัช ศรีวรสาร
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๖๐/๓๙๔๐
เด็กชายนพณัฐ ท้าวนาง

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๖๐/๓๙๔๑

เด็กชายบวรรัตน์ ปญญาสาร
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๖๐/๓๙๔๒

เด็กชายพชรพล สิทธิ
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๖๐/๓๙๔๓

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

อุสาพรหม
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๖๐/๓๙๔๔

เด็กหญิงชลธิชา สุวรรณพรม
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๑๓ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๓๙๔๕

เด็กหญิงธัญจิรา ทิพชาติ
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๖๐/๓๙๔๖

เด็กหญิงธัญวรัตม์ เพชรด้วง
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๖๐/๓๙๔๗

เด็กหญิงผุดสดี พวงพัว

้

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๖๐/๓๙๔๘

เด็กหญิงมลฤดี เสนสุข
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๖๐/๓๙๔๙

เด็กหญิงรุจิรา อุปจันโท
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๖๐/๓๙๕๐
เด็กหญิงอุไรวรรณ ท้าวนาง

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๖๐/๓๙๕๑

เด็กชายอภินัทธ์ คำปา
๐๘/๐๕/๒๕๕๓

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๖๐/๓๙๕๒

เด็กชายจิรโชติ คะสุดใจ
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๖๐/๓๙๕๓

เด็กชายพิมล ปาดเปย
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๖๐/๓๙๕๔

นายสุพัฒน์ วงษาเนาว์
๑๒/๖/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๖๐/๓๙๕๕

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

อุสาพรหม
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๖๐/๓๙๕๖

เด็กชายธนกฤต เมืองซอง
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๖๐/๓๙๕๗

เด็กชายธนยศ บัวงาม
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๖๐/๓๙๕๘

เด็กชายธีร์จุฑา คำสงค์
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๖๐/๓๙๕๙

เด็กชายพนมพร โกษาแสง
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๖๐/๓๙๖๐
เด็กหญิงเสาวภาพันธ์ โกษาแสง

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๖๐/๓๙๖๑

เด็กหญิงอนุธิดา ทรงเล็กสิงห์
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๖๐/๓๙๖๒

เด็กหญิงชุติกาญจน์ โกษาแสง
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๖๐/๓๙๖๓

เด็กชายชินกฤต แพงคำฮัก

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๖๐/๓๙๖๔

เด็กชายเทพพิทักษ์ อุสาพรหม

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๖๐/๓๙๖๕

เด็กชายธนเทพ ประกิง

่

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอูนนา วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๖๐/๓๙๖๖

เด็กชายธีรดล ประกิง

่

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอูนนา วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๖๐/๓๙๖๗

เด็กชายภูธเนศ ประกิง

่

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอูนนา วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๖๐/๓๙๖๘

เด็กชายวรเทพ ประกิง

่

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอูนนา วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๖๐/๓๙๖๙

เด็กชายวัชพล ประกิง

่

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอูนนา วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๖๐/๓๙๗๐
เด็กชายอังกูร ประกิง

่

๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านอูนนา วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๖๐/๓๙๗๑

เด็กหญิงนันท์ธิดา โพนสนทีป
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอูนนา วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๖๐/๓๙๗๒

เด็กหญิงอริสา ประกิง

่

๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านอูนนา วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๖๐/๓๙๗๓

เด็กชายคุณากร ประกิง

่

๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านอูนนา วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๖๐/๓๙๗๔

เด็กหญิงนิฤมล อุสาพรหม
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอูนนา วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๖๐/๓๙๗๕

เด็กชายเชษฐพงศ์ บัวแดง
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอูนนา วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๖๐/๓๙๗๖

เด็กหญิงวิชชุดา บุตรโคตร
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอูนนา วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๖๐/๓๙๗๗

นางมัญทยุชา มิชาเอลิส ๑/๓/๒๕๒๔ โรงเรียนบ้านอูนนา วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๖๐/๓๙๗๘

นายสิทธิศักดิ

์

อุสาพรหม

๑๑/๑๒/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านอูนนา วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๖๐/๓๙๗๙

เด็กชายธนชาติ นาโควงค์
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๑๔ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๓๙๘๐
เด็กชายวีระพงษ์ อุสาพรหม

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๓๙๘๑
เด็กชายอิศรานุวัฒน์ บัวสาย

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๓๙๘๒

เด็กชายธีระเดช ดีแสง
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๓๙๘๓

เด็กชายเจษฎา สถิตชัย
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๓๙๘๔

เด็กชายไกรวิชญ์ วงศรีชู
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๓๙๘๕

เด็กชายศิรวิชย์ นาโควงค์
๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๓๙๘๖

เด็กชายภูมินทร์ ศรีภิรมย์
๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๓๙๘๗

เด็กชายพีระพงษ์ วงศรีชู
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๓๙๘๘

เด็กชายภควัต คำหา
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๓๙๘๙

เด็กชายชาคริต เนืองอุตม์

่

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๓๙๙๐
เด็กชายพัชรพล โคตรพรหม

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๓๙๙๑

เด็กชายณัฐวุฒิ วงศรีชู
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๓๙๙๒

เด็กชายภูตะวัน ปะโพทะกัง
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๓๙๙๓

เด็กชายภาธร โคตรมิตร
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๓๙๙๔

เด็กชายวสิทธินันท์

์

วงศรีชู
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๓๙๙๕

เด็กชายภูวนาท โกสาแสง
๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๓๙๙๖

เด็กชายกฤตภาส มนขิง
๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๓๙๙๗

เด็กชายสุกฤษฎ์ คำศรี
๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๓๙๙๘

เด็กหญิงพรปรียา สมใจ
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๓๙๙๙

เด็กหญิงดาวรัชดา นาโควงค์
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๐๐
เด็กหญิงฉันทิสา โคตรพรม

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๐๑
เด็กหญิงอัญชลี อุสาพรหม

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๐๒
เด็กหญิงพัดชา วะเศษสร้อย

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๐๓
เด็กหญิงเขมนิจ อุสาพรหม

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๐๔
เด็กหญิงพัณณิตา บุนนท์

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๐๕
เด็กหญิงสิรินทรา ชัยฮาด

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๐๖
เด็กหญิงวรัญญา โคตพรม

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๐๗
เด็กหญิงกัญญาภัค นาโควงค์

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๐๘
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา โคตรมิตร

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๐๙
เด็กหญิงอตินุช นาโควงค์

๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๑๐
เด็กหญิงนิตยา อุ่มอาษา

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๑๑
เด็กหญิงสิริอร วงค์ษาเนาว์

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๑๒
เด็กหญิงเจตสุภา บุนนท์

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๑๓
เด็กหญิงณัชชา น้อยศรี

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๑๔
เด็กหญิงกรวรินท์ โกษาแสง

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๑๕ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๔๐๑๕
เด็กหญิงวโรรัตน์ จรัสแผ้ว

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๑๖
เด็กชายปรเมศร์ จานบานหลง

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๑๗
เด็กชายกฤษฎากร กรวยทอง

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๑๘
เด็กชายณัฐพงษ์ บุนนท์

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๑๙
เด็กหญิงปณาลี พรหมศักดา

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๒๐
เด็กชายกรภัทร์ วังอินทร์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๒๑
เด็กชายนวพล อาจประจันทร์

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๒๒
เด็กชายทีปกร นาโควงค์

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๒๓
เด็กหญิงพรชิตา วงชมพู

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๒๔
เด็กหญิงแพรวา พรหมสี

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๒๕
เด็กหญิงอรทัย เสียงเลิศ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๒๖
เด็กหญิงปยะดา จันทร์มี

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๒๗
เด็กชายภานุวัฒน์ หงษา

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๒๘
เด็กหญิงเสาวนิตย์ ชนะพรต

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๒๙
เด็กชายอนุวัตร สอิงทอง

้

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๓๐
เด็กหญิงยูฟา คนเพียร

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๓๑
เด็กชายทิชานนท์ วงษา

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๓๒
เด็กหญิงลักษณา ตรงดี

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๓๓
เด็กชายธีรภัทร ทุมสี

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๓๔
เด็กชายสุทธิชัย พิมจรัส

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๓๕
เด็กชายศิริศักดิ

์

ชาเครือ
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๓๖
เด็กหญิงแววดาว วันงาม

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๓๗
เด็กหญิงมนัญญา ภูผาลาด

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๓๘
เด็กชายเนวิน กัลยา

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๓๙
เด็กชายกรรณชิต อินลา

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๔๐
เด็กหญิงวรรณวิภา ธุพา

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๔๑
เด็กชายกัณฐชาติ ทรัพย์สืบ

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๔๒
เด็กหญิงวันวิสา ตะธรรมมา

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๔๓
เด็กหญิงบุศรา หาญชัย

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๔๔
เด็กชายนิวัตน์ แสงสุวรรณ

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๔๕
เด็กชายพลพล บุญรักษ์

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๔๖
เด็กชายวิชิต พาโฮม

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๔๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ พรศรี

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๔๘
เด็กหญิงหยาดนภา ไหว้ครู

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๔๙
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ผิวอ่อน

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๑๖ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๔๐๕๐
เด็กหญิงเจนจิรา เพ็ชรจิต

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๕๑
เด็กชายเกียรติยศ ปองกัน

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๕๒
เด็กหญิงนริศรา หงษ์อุดร

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๕๓
เด็กชายเจตรินทร์ สุพรรณ

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๕๔
เด็กชายชัยมงคล ศรีมณีรัตน์

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๕๕
เด็กชายศรราม นันตะเคน

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๕๖
เด็กชายสมชัย หาดทะวงศ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๕๗
เด็กหญิงชลิตา แวงดา

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๕๘
เด็กชายสมยศ ขออาศัย

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๕๙
เด็กชายธิติ สร้อยเสนา

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๖๐
เด็กชายชาญชัย ลีทองดี

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๖๑
เด็กชายณัฐภูมิ วงค์กระโซ้

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๖๒
เด็กชายธีรภัทร เก่งนอก

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๖๓
เด็กชายมอหหมัด เชนจัง

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๖๔
เด็กหญิงธีริศรา ผิวอ่อน

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๖๕
เด็กหญิงภาวินี ศรีกระสอน

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๖๖
เด็กหญิงวรรณิกา ไก่สะแก้ว

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๖๗
เด็กชายปฐธนานนท์ กฤติจิรัฏฐ์

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๖๘
เด็กชายวรทัต แก้วประเสริฐ

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๖๙
เด็กชายพงษ์พัฒน์ เสียงใส

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๗๐
เด็กชายสมชาย ศรีรักษา

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๗๑
เด็กหญิงณัฐิดา ชาศรี

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๗๒
เด็กหญิงสุทธิดา โต๊ะงาม

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๗๓
เด็กหญิงทิวาพร เดชทะสร

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๗๔
เด็กชายณัฐพล บุบผา

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๗๕
เด็กหญิงพิยดา ทองสาม

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๗๖
เด็กหญิงขวัญจิรา ตะธรรมมา

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๗๗
เด็กชายธีรเดช รัตนะ

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดีหัวภู วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๗๘
เด็กชายอภิชาติ อภัยโส

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดีหัวภู วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๗๙
เด็กหญิงภูวริ ประทุมโพธิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดีหัวภู วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๘๐
เด็กชายชยานันท์ รังศิริ

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาดีหัวภู วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๘๑
เด็กหญิงกัญวรา ไชยนาน

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาดีหัวภู วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๘๒
เด็กหญิงปอแก้ว แพงเนตร

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาดีหัวภู วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๘๓
เด็กชายพงษ์พิสุท ว่องไว

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีหัวภู วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๘๔
เด็กชายบารมี บัวแสน

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวหาด วัดปทุมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๑๗ / ๒๗๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๔๐๘๕
เด็กชายธนากร จู่มา

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวหาด วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๘๖
เด็กชายภูมิภัทร กล้าหาญ

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวหาด วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๘๗
เด็กชายเทพวุฒิ ภูธร

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวหาด วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๘๘
เด็กหญิงศศิธร โสภาพล

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวหาด วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๘๙
เด็กชายภูตะวัน คุ้มขันธ์

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวหาด วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๙๐
เด็กชายพศวัต ชำนาญกิจ

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวหาด วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๙๑
เด็กหญิงอธิชนันท์ แสงขาว

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวหาด วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๙๒
เด็กหญิงวารุณี ผาลี

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวหาด วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๙๓
เด็กชายนพเก้า ศรีแก้ว

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวหาด วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๙๔
เด็กชายโยธิน อ้วนแก้ว

๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๙๕
เด็กชายธราเทพ พรมสี

๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๙๖
เด็กหญิงสีราวรรณ ทึงอวน

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๙๗
เด็กหญิงอนัญญา เอประสิทธิ

์

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๙๘
เด็กชายธนวัฒน์ ไชยภูวงศ์

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๐๙๙
เด็กหญิงพัชรา บรรเทา

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๐๐
เด็กหญิงไอรดา อุปเสน

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๐๑
เด็กหญิงเปมิกา อุดมมา

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๐๒
เด็กชายภูริณัฐ ประกิง

่

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๐๓
เด็กหญิงอิมพรวิจิตร โคตรรัตน์

๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๐๔
เด็กหญิงขวัญจิรา อุดมกัน

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๐๕
เด็กหญิงพิชชาภา คำพร

๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๐๖
เด็กหญิงชลธิชา จู่มา

๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๐๗
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ มาลาพันธ์

๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๐๘
เด็กชายบวรรัตน์ อุดมมา

๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๐๙
เด็กหญิงธัญชนก อภัยโส

๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๑๐
เด็กหญิงศุภสุตา ยาวัตร์

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๑๑

เด็กชายอนาคิน ไชยสิงห์
๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๑๒

เด็กหญิงไอยลดา ภาสอน
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๑๓

เด็กชายพีรพัฒน์ ดวงบุ
๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๑๔

เด็กหญิงปาริชาติ ผิวนวล
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๑๕

เด็กหญิงทิชากร พลอาษา
๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๑๖

เด็กหญิงอรวรรณ อุปเสน
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๑๗

เด็กหญิงภัคจิรา ภาโสม
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๑๘

เด็กชายกัมปนาถ อภัยโส
๐๒/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๑๙

เด็กหญิงนริศรา สุวรรณโจ
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๑๘ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๔๑๒๐
เด็กหญิงอริยา สุขน้อย

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๒๑

เด็กหญิงณัฐวิภา วันชัยศิริกุล
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๒๒

เด็กชายนันทปรีชา ภัคพล
๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๒๓

เด็กหญิงพรชิตา ตรงประสิทธิ

์

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๒๔

เด็กหญิงขวัญมนัส อ้วนแก้ว
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๒๕

เด็กชายอานนท์ อุดรพูล
๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๒๖

เด็กหญิงกมลภรณ์ ศรีธรณ์
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๒๗
เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์ แพงโท

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๒๘

เด็กชายกัณฑ์ภัค ภูศรีฐาน
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๒๙

เด็กหญิงวัณวรีย์ อุสาหะ
๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๓๐
เด็กชายไกรวิชญ์ แสงนาราย

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๓๑

เด็กชายวาทิน อภัยนิพัฒน์
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๓๒

เด็กชายเกียรติศิกดิ

์

วัฒนา
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๓๓

เด็กชายธนภูมิ แดนกระโทก
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๓๔

เด็กชายนรสิงห์ จันทหวา
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๓๕

เด็กชายธนพัฒน์ อุตถะศรี
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๓๖

เด็กชายสราวุฒิ ศรีใส
๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๓๗

เด็กชายเทพพร จันมี
๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๓๘

เด็กชายวราวุธ มานันที
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๓๙

เด็กชายคุณภัทร อำคาเพท
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๔๐
เด็กชายอำพล บุพศิริ

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๔๑

เด็กชายเสฎฐวุฒิ อภัยโส
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๔๒

เด็กชายณัฐพล บุญชัย
๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๔๓

เด็กชายพีรวิชญ์ สุขภูวงค์
๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๔๔

เด็กหญิงดวงฤทัย ศรีรอด
๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๔๕

เด็กหญิงขวัญชนก ทองพุ่ม
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๔๖

เด็กชายจิตติพัฒน์ กุลบุตร
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๔๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ เจริญสุข
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๔๘

เด็กหญิงวรรณคำ อุปเสน
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๔๙

เด็กหญิงคณัสนันท์ ผลขาว
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๕๐
เด็กหญิงธิดาพร เนือนา

้

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๕๑

เด็กหญิงนันฑิกานต์ วาทะวัฒนา
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๕๒

เด็กหญิงศศิกานต์ แพงบุโฮม
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๕๓

เด็กหญิงธิดาศิริ อภัยโส
๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๕๔

เด็กหญิงขวัญชนก เยาวกรณ์
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๑๙ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๔๑๕๕

เด็กหญิงสุพิชญา ผสมพงษ์
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๕๖

เด็กชายจิณณพัต รุ่งเรืองเจริญกิจ
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๕๗

เด็กชายณพจน์สกร ภูประทาน
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๕๘

เด็กหญิงอชิรญาณ์ ลวกุณ
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๕๙

เด็กหญิงพรจากฟา แก้วใส
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๖๐
เด็กหญิงพาทินธิดา ครุฑบิน

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๖๑

เด็กชายภูรินท์ บัวอ่อน
๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๖๒

เด็กชายรัตนธร ทาคำ
๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๖๓

เด็กชายอชิรวิชญ์ วิริยะเศรษฐ์กุล
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๖๔

เด็กหญิงฉัตรสุดา ริชาร์ดสัน
๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๖๕

เด็กชายประชาธิป คำลือฤทธิ

์

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๖๖

เด็กหญิงนำฝน มะโนรัตน์
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๖๗

เด็กชายพีรพล คูขุมดิน
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๖๘

เด็กชายภาณุวัฒน์ บุญเผือก
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๖๙

เด็กหญิงนารีรัตน์ รุ่งเรือง
๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๗๐
เด็กหญิงอริสรา สายบุ่งค้า

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๗๑

เด็กหญิงชญาดา พรหมจอม
๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๗๒

เด็กหญิงสภัส อ้วนแก้ว
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๗๓

เด็กหญิงดากานดา จำปาพันธ์
๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๗๔

เด็กชายปรเมษฐ์ พลมาตร
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๗๕
เด็กหญิงอาทิตย์รดา

ชัยประยูรหัทธยา ๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๗๖

เด็กชายธนทรัพย์ กว้างชัยภูมิ
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๗๗

เด็กหญิงสุพรรษา ชุมพล
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๗๘

เด็กหญิงนัฐชา บัณฑิตย์
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๗๙

เด็กชายวุฒิชัย วงศ์สีดา
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๘๐
เด็กชายธัญเทพ บุญระมี

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๘๑

เด็กชายกิตติวินท์ เรือนทอง
๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๘๒

เด็กหญิงนนทพร เรือนทอง
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๘๓

เด็กหญิงเบญจภรณ์ จูลจันโท
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๘๔

เด็กหญิงอรปรียา ต้นน้อย
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๘๕

เด็กหญิงศรุตา กันลือชัย
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๘๖

เด็กหญิงนันทวิพร พรเพชร
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๘๗

เด็กชายณัฐนันท์ สีแสง
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๘๘

เด็กชายณัฐพนธ์ สีแสง
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๘๙

เด็กหญิงภัทราพร หาญฉวะ
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๒๐ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๔๑๙๐
เด็กหญิงปรียาพร เรียนหิน

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๙๑

เด็กหญิงกัญญาวีร์ นันทะวงศ์
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๙๒ เด็กหญิงพัชรทราทิพย์
กาลวัน

๑๓/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๙๓

เด็กหญิงสิริวิมลษา อินทสร้อย
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๙๔

เด็กชายชานน มูลไธสง
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๙๕

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ธรรมทศ
๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๙๖

เด็กชายจารุวิทย์ ทาสีทะ
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๙๗

เด็กชายณัฐพร หอมไสย
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๙๘

เด็กชายภูวนัย ลาภยิง

่

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๑๙๙

เด็กหญิงชนัญชิดา เดชทศร
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๐๐
เด็กหญิงชนิดาภา ยศทอง

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๐๑
เด็กหญิงพิมพ์ชนก พรมจันทร์

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๐๒
เด็กหญิงรณิดา โมธรรม

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๐๓ เด็กหญิงอรวรินทร์รายา
เฮืองฮุง

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๐๔
เด็กหญิงนิราวัลย์ ดอนมืด

๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๐๕
เด็กหญิงอรปรีญา พิมพ์บุตร

๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๐๖
เด็กชายสิรภพ หลวงราช

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๐๗
เด็กชายวีรวัฒน์ อินทสโร

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๐๘
เด็กชายพิทวัส วังคำ

๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๐๙
เด็กชายนันทิวัฒน์ พินทา

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๑๐
เด็กชายธัชพล พรมเชียง

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๑๑

เด็กหญิงปนัดดา พุตะวงค์
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๑๒

เด็กชายธนาธิป เหมือนเหลา
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๑๓

เด็กชายอนันตชิน ยะไวย์
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๑๔

เด็กชายกิตติคุณ ลุนอุบล
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๑๕

เด็กหญิงปภาวี ผาบชมภู
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๑๖

เด็กหญิงอุษา ทวนท้าว
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๑๗

เด็กหญิงปนิดา วงษ์หมอก
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๑๘

เด็กชายชวัลวิทย์
เพชรตระกูลเจริญ ๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๑๙

เด็กชายภานุพงศ์ บุญชัย
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๒๐
เด็กหญิงนาราภัทร ประทุมรุ่ง

๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๒๑

เด็กหญิงศศิมาพร พรมพิลา
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๒๒

เด็กชายพงศธร โพธิสาร
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๒๓

เด็กชายธีระวัฒน์ อ่อนสีดา
๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๒๔

เด็กชายวิชานาถ อะโคตรมี
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๒๑ / ๒๗๖

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๔๒๒๕

เด็กหญิงณัฐวรา สุวรรณใจ
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๒๖

เด็กหญิงไปรญา สุวรรณไตร
๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๒๗

เด็กหญิงสุปราณี บุญคำภา
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๒๘

เด็กหญิงปาณิศา ทองแก้ว
๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๒๙

เด็กหญิงนภัสสร ใจแก้ว
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๓๐
เด็กชายนราธิป สวัสกุล

๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๓๑

เด็กชายธงชัย แก้ววิเชียร
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๓๒

เด็กชายพีรพัฒน์ พินทา
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๓๓

เด็กชายนันทพงศ์ บริบูรณ์
๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๓๔

เด็กชายเอกรัตน์ วรรณศรี
๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๓๕

เด็กชายพายุ เหง้าคำ
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๓๖

เด็กชายสิรภัทร สดสี
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๓๗

เด็กหญิงจิราพร สีวงค์ษา
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๓๘

เด็กชายธรรมศักดิ

์

ชินเชษฐ์
๒๙/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๓๙

เด็กชายอรรคเดช ภาโสม
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๔๐
เด็กชายสิริณัฐพงษ์ เดชพละ

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๔๑

เด็กชายวัชรพล พรหมจอม
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๔๒

เด็กหญิงปนิดา นิมา
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๔๓

เด็กหญิงศิรประภา แรงจบ
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๔๔

เด็กชายธนานันท์ บาน
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๔๕
เด็กชายเสาร์มานิตย์ อุตถะศรี

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๔๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ชัยราษ
๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๔๗

เด็กชายวรวุฒิ บาล
๒๗/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๔๘

เด็กชายไกรวิชญ์ เผือกนอก
๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๔๙

เด็กชายณัฐนันท์ ดงกัณหา
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๕๐
เด็กชายศุภกร อารีรมย์

๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๕๑

เด็กชายกรกต รัตนะ
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๕๒

เด็กหญิงปยธิดา ยอดสวาท
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๕๓

เด็กชายเศรษฐา คำไหล
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๕๔

เด็กชายบัณณวัฒน์ โยปตทุม
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๕๕

เด็กชายจตุรณ ฮาดดา
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๕๖

เด็กหญิงปวริศา วรราช
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๕๗

เด็กชายปรมัตต์ นามพลแสน
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๕๘

เด็กชายปกรณ์ พรมสี
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๕๙

เด็กชายภูรินท์ อ้วนแก้ว
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๒๒ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๔๒๖๐
เด็กชายวชิรวิชญ์ อนันตวรพงศ์

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๖๑

เด็กชายแทนคุณ บัวสิงห์
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๖๒

เด็กชายสุรชัช พรมสี
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๖๓

เด็กชายธีรพงษ์ ปองชายชม
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๖๔

เด็กชายปยพันธ์ อ้วนแก้ว
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๖๕

เด็กชายพรมงคล รัตนวงศ์
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๖๖

เด็กชายชนกันต์ ลิงลม
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๖๗

เด็กชายวราเทพ คำหล้า
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๖๘

เด็กชายศุภวิชย์ กำเสริฐ

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๖๙

เด็กชายณัฐวัตร เทียนทอง
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๗๐
เด็กชายวรโชติ คำจันทร์ศรี

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๗๑

เด็กชายปุณยวีร์ อ้วนแก้ว
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๗๒

เด็กชายอำพล ภาสอน
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๗๓

เด็กหญิงอมรกานต์ ก้อนสิลา
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๗๔

เด็กหญิงวรรณพร น้อยนาท
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๗๕

เด็กหญิงกวัลรัตน์ วินิจธนานนท์
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๗๖

เด็กหญิงอริศรา อุดมกัน
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๗๗

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ภาโสม
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๗๘

เด็กหญิงชฎาทอง จู่มา
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๗๙

เด็กหญิงชนกานต์ เคียงคำผง

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๘๐
เด็กหญิงปยพัทร เจริญยุทธ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๘๑

เด็กหญิงศศิวิมล ยานิวงษ์
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๘๒

เด็กหญิงณัฐธิชา อภัยโส
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๘๓

เด็กหญิงพุทธิชา พุทธรักษา
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๘๔

เด็กหญิงปารวตี คำลือฤทธิ

์

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๘๕

เด็กหญิงศรัญญา วงศ์งาม
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๘๖

เด็กหญิงลีลาวดี ภูสีเงิน
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๘๗

เด็กหญิงวันวิสา แสงแก้ว
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๘๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ บุญคำภา
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๘๙

เด็กชายณัฐพงษ์ ภาโสม
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๙๐
เด็กชายกฤติ เกษบัว

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๙๑

เด็กชายธนูเดช อุปทอง
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๙๒

เด็กชายวรพงษ์ พรมสี
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๙๓

เด็กชายเสฏฐวุฒิ ศรีบุรมย์
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๙๔

เด็กชายศุภกร ภาโสม
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๒๓ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๔๒๙๕

เด็กชายพีรณัฐ บุญศรี

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๙๖

เด็กชายวรินทร กลมเกลียง

้

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๙๗

เด็กชายนวพล วงศ์ใหญ่
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๙๘

เด็กชายศรรัฐ ทองสงค์
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๒๙๙

เด็กชายฉัตรดนัย จุลละภมร
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๐๐
เด็กชายณัฐนัย โนนริบูรณ์

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๐๑
เด็กชายพลพจน์ ทศศะ

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๐๒
เด็กชายธนโชติ อ้วนแก้ว

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๐๓
เด็กชายพัทธภูมิ พรมจอม

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๐๔
เด็กชายชยางกูร บุพศิริ

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๐๕
เด็กชายธีรภัทร กันยาประสิทธิ

์

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๐๖
เด็กหญิงพรภวิษย์ ไข่มุก

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๐๗
เด็กหญิงยมลภัทร สินไชย

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๐๘
เด็กหญิงพิมพ์รภัทร พิมเสน

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๐๙
เด็กหญิงดนุภา สว่างยิง

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๑๐
เด็กหญิงปนัดดา พันธุ์แพง

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๑๑

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ พันตัน
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๑๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ แพงบุโฮม
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๑๓
เด็กหญิงกรกฎารัตน์ ทาศรีภู

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๑๔

เด็กหญิงปยะธิดา เอกสรรค์
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๑๕

เด็กหญิงวราพร อุปเสน
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๑๖

เด็กหญิงธนัชพร คำเพ็ง
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๑๗

เด็กหญิงวชิราภรณ์ ธูปจันทร์
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๑๘

เด็กหญิงชลลดา พ่อทอง
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๑๙

เด็กหญิงสุธีธิดา วิลาด
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๒๐
เด็กหญิงธีรดา สกุลซ้ง

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๒๑

เด็กหญิงบัณฑิตา ดีโคตร์
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๒๒

เด็กหญิงสุพรรษา สีหาบุตร
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๒๓

เด็กหญิงวรรณภา อภัยโส
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๒๔

เด็กหญิงฐาริญา แพงสาร

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๒๕

เด็กหญิงจีรนัน ปกแก้ว

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๒๖

เด็กหญิงลัดดา สหะรัฐ
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๒๗

เด็กหญิงศดานันท์ ราชพึง

่

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๒๘

เด็กหญิงลวัณรัตน์ กุลสุทธิ

์

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๒๙

เด็กหญิงสัตตบุษกร วงวันดี

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๒๔ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๔๓๓๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

พลชุมแสง

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๓๑

เด็กชายอนุชิต นนทโคตร
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๓๒

เด็กชายศรัญู จู่มา
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๓๓

เด็กชายกฤษกร คนแรง
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๓๔

เด็กชายอนุรักษ์ พิทักษ์พล
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๓๕

เด็กชายจักรพงษ์ อ้อมนอก
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๓๖

เด็กชายวรโชติ วงค์จันทะ
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๓๗

เด็กชายรัฐศาสตร์ นันทะกุล
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๓๘

เด็กชายกฤษฎา พรหมอารักษ์
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๓๙

เด็กชายณัฐชนน สารสิทธิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๔๐
เด็กชายวสุพล มุมา

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๔๑

เด็กชายธีรภัทร ภาโสม
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๔๒

เด็กหญิงวิลัยพร ลาพิมล

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๔๓

เด็กหญิงปวีณา แพงแพง
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๔๔

เด็กหญิงหทัยชนก เยาวกรณ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๔๕

เด็กหญิงญาณี ศรีวรสาร
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๔๖

เด็กชายเอืออังกูร

้

ภูธร
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๔๗

เด็กหญิงอรวรา พรหมอารักษ์
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๔๘

เด็กหญิงอุษามณี ดีโคตร
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๔๙

เด็กชายชัยรัตน์ แพงมาพรม
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๕๐
เด็กชายธีรพล แพงแพง

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๕๑

เด็กหญิงกีรติกา จันทะขะ
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๕๒

เด็กหญิงนรินรัตน์ พรมเชียง
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๕๓

เด็กชายชิติพัทธ์ ทิพย์คูนอก
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๕๔ เด็กหญิงอิษฎาอร  เรโกะ

วาตานาเบ้
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๕๕

เด็กหญิงสุคลทิพย์ ภาโสม
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๕๖

เด็กหญิงศศินิภา คำควร
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๕๗

เด็กหญิงฐิดาพร ศรไชย
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๕๘

เด็กหญิงอริศา พรวิชญ์
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๕๙
เด็กหญิงประกายแก้ว

บุดชา
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๖๐
เด็กหญิงยุวะธิดา พรมจันทร์

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๖๑

เด็กชายทศพล นาโสก
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๖๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทัศนัย
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๖๓
เด็กหญิงปภาวรินทร์ เมืองขวา

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๖๔

เด็กหญิงพนิดา สูงแสนจิตร
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๒๕ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๔๓๖๕

เด็กชายเสฎฐาวุฒิ สลับแก้ว
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๖๖

เด็กชายฐาปกรณ์ ชุติไชยพันธ์
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๖๗

เด็กชายชิติพัทธ ประทุ่มรุ่ง
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๖๘

เด็กหญิงนภัสกร ราชนาวี
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๖๙

เด็กหญิงวชิรญาณ์ มีสัจจะธรรม
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๗๐
เด็กหญิงชนัญธิดา ชุณหปราณ

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๗๑

เด็กหญิงธมนวรรณ บัวหลวง

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๗๒

เด็กหญิงอมรรัตน์ แสนคำผาย
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๗๓

เด็กหญิงนัทธมน บุดดาคำ
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๗๔

เด็กหญิงพรรณธิกา ติดทอง
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๗๕

เด็กหญิงลลิตา อ่อนชาติ

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๗๖

เด็กหญิงพัชรมัย ภูงาม
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๗๗

เด็กหญิงวรัทยา ชินวงศ์
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๗๘

เด็กชายเรืองชัย พรมจินดา
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๗๙

เด็กชายจารัฏฐ์ชัย กลางประพันธ์
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๘๐
เด็กชายธงทอง กำซ้อน

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๘๑

เด็กชายภูติวัฒน์ ปราณีชนม์
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๘๒

เด็กหญิงรัฐภูมิ สาระสัตย์
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๘๓

เด็กชายพัสกร จันทะโคตร
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๘๔

เด็กชายสุทธิภัทร ท้าวนิล

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๘๕

เด็กชายณัฐพงษ์ อุดมกัน
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๘๖

เด็กชายธนากร คำวิลาศ
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๘๗

เด็กชายเกียรติโชค ทัศมี

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๘๘

เด็กหญิงญานิศา อ่วมม้วน
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๘๙

เด็กชายชัยนันท์ พรมสิงห์

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๙๐
เด็กหญิงนิชาภัทร เทพเศรษฐา

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๙๑

เด็กหญิงปวริศา จันทร์หาร
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๙๒

เด็กหญิงเดนีส กุลด์สวาก

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๙๓

เด็กหญิงญาธิญา เวฬุนาธร
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๙๔

เด็กชายณัฐกมล มุ่งเขืองกลาง

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๙๕

เด็กชายสิรวิชญ์ จู่มา
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๙๖

เด็กหญิงนิรัชพร สีหา
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๙๗

เด็กหญิงปลายรุ้ง ปลัดกิง

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๙๘

เด็กหญิงสมัชญา วังคำ

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๓๙๙

เด็กหญิงอธิชา หันบัง
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๒๖ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๔๔๐๐
เด็กชายณัฐชนนท์ นามมนตรี

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๐๑
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ วีระพันธ์

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๐๒
เด็กชายพีรพัตร์ อินทร์หล่ม

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๐๓
เด็กหญิงสุกัญญา สุพรรณ

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๐๔
เด็กชายกิตติศักดิ

์

พลีจันทร์
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๐๕
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ แดงเด่นดี

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๐๖
เด็กชายภัทรพล ภูลายยาว

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๐๗
เด็กหญิงฐิติกานต์ วงษ์หมอก

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๐๘
เด็กชายธาดา คำพิพจน์

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๐๙
เด็กชายจิตรกร เพิมเพียร

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๑๐
เด็กชายพีระวัตร สินไชย

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๑๑

เด็กชายอนิวรรตน์ ชมแก้ว
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๑๒

เด็กหญิงอรปรีญา อุดานนท์
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๑๓

เด็กชายภาณุวิชญ์ อภัยโส
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๑๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ฮาดดา
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๑๕ เด็กหญิงเลิศอภิญญารัตน์

จู่มา
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๑๖
เด็กหญิงพรพิชญนันท์

วงศ์เข็มมา
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๑๗

เด็กหญิงนภัสวรรณ แพงมาพรหม
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๑๘

เด็กหญิงสิรินดา ภาวงศ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๑๙

เด็กหญิงอชิรญาณ์ ฉัตรสุวรรณ
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๒๐
เด็กชายปุณยวัจน์ ทามี

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๒๑

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ศรีนาค
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๒๒

เด็กหญิงจิรัชยา วงษา
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๒๓

เด็กชายอนุสรณ์ ศรีทาดี
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๒๔

เด็กหญิงกานต์ธิดา เชียงขวาง

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๒๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แสวงผล
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๒๖

เด็กหญิงพิชชาภา พรมวงษ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๒๗

เด็กชายศิครินทร์ จันทร์เจริญ
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๒๘

เด็กชายอานนท์ คำวังศรี
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๒๙

เด็กชายวีรพัฒน์ แก้วนำ
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๓๐
เด็กชายพุฒิพร แพงเนตร

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๓๑

เด็กชายสุทธิชัย ปแก้ว
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๓๒

เด็กชายรัตถพงษ์ ใจช่วง
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๓๓

เด็กชายอัครเดช ประกิง

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๓๔

เด็กชายบัญญพนต์ ชมวงค์
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๒๗ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๔๔๓๕

เด็กชายวรินทร ทะนะตือ

้

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๓๖

เด็กชายพงษ์ศิริ แพงสาร
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๓๗

เด็กชายรัชภูมิ ผิวสิงห์ชัย
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๓๘

เด็กหญิงธนพร ทวนกลาง

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๓๙

เด็กหญิงรุจิรา ชินดา
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๔๐
เด็กชายเจษฎา สาสอน

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๔๑

เด็กหญิงปนัดดา เตนากุล
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๔๒

เด็กหญิงจารุวรรณ จันทรุกขา
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๔๓

เด็กชายธีรภัทร ศรีมีชัย
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๔๔

เด็กหญิงปนัดดา ศิริอินทร์
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๔๕

เด็กหญิงธาราทิพย์ คำฮด
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๔๖

เด็กชายธนกร ชินวงค์
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๔๗

เด็กชายพงศธร พรมจินดา
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๔๘

เด็กชายพิชุตม์ วงค์งาม
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๔๙

เด็กหญิงสุทธิดา จู่มา
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๕๐
เด็กชายคเณศ ไชยธงรัตน์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๕๑

เด็กชายณาศิส พรหมศรี
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๕๒

เด็กหญิงวรัญพร แพงกัลยา
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๕๓

เด็กชายอาทิตย์ ศิลปชัย

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๕๔

เด็กชายรัฐภูมิ บาล
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๕๕

เด็กหญิงกมลวัทน์ หันบัง
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๕๖

เด็กชายอติวิชญ์ หันบัง
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๕๗

เด็กหญิงพุทธิมน แซ่อึง

้

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๕๘

เด็กชายอนุชิต ไชยบุตร
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๕๙

เด็กชายสหรัฐ อินราช
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๖๐
เด็กชายนาวี พิมูลขันธ์

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๖๑

เด็กหญิงนันทิดา คุยพร
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๖๒

เด็กหญิงมิงกมล

่

คำมี
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๖๓

เด็กหญิงกนกพร พันธสีมา
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๖๔

เด็กหญิงนงนุช ตันปาน
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๖๕

เด็กหญิงทิวาพร คำมี
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๖๖

เด็กหญิงธนัตดา ไชยบุตร
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๖๗

เด็กหญิงวิลาวัณย์ จันคูณ
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๖๘

เด็กหญิงเบญจมาศ สุโท
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๖๙

เด็กหญิงพรรณปพร สุระคาย
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม วัดธาตุมหาชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๒๘ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๔๔๗๐
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ไชยบุตร

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๗๑

เด็กหญิงวนัชพร เอียมสอาด

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๗๒

นายรุ่งอรุณ ไชยจันทร์
๐๑/๐๑/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๗๓

นางสาวทัศนีย์ แสนสุภา
๒๗/๐๘/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๗๔

นางนิสากร โคตรตา
๐๙/๐๗/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๗๕

นางปาณิตา วะชุม
๐๙/๐๓/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๗๖

นางสาวพัชรินทร์ วงค์ชา
๓๐/๐๔/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๗๗

นางสาวสุนิสา ปรือปรัง
๐๔/๑๐/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๗๘

นางอรนุช พลหาญ
๐๔/๐๘/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๗๙

นางสาวอุมาพร รัชทานี
๑๓/๑๐/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๘๐
เด็กหญิงญดาพร มองโพธิ

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๘๑
เด็กหญิงประกายฟา สุวรรณวงค์

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๘๒

เด็กหญิงพัชราพร วงค์แก้ว
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๘๓

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เดชทะสอน
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๘๔

เด็กหญิงวิภาดา อาธิสุทธิ

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๘๕

เด็กหญิงนารีรัตน์ แสนสุภา
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๘๖

เด็กหญิงณัฐธิดา อุตะพรม
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๘๗

เด็กชายนัฐวุฒิ เพียรกลาง
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๘๘

เด็กหญิงพรนิภา อิมแมน

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๘๙

เด็กชายธนพล ผาพรม
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๙๐
เด็กหญิงอรอุมา แสนสุริยวงค์

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๙๑

เด็กหญิงนิชานน ทำนานอก
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๙๒

เด็กชายณัฐเศรษฐ์ ภูมิชูชิต
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๙๓

เด็กชายอดิศักดิ

์

นาคยศ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๙๔

เด็กหญิงอนุธิชา ภูนาเพชร
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๙๕

เด็กชายชิษณุพงศ์ ใสแสง
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๙๖

เด็กชายเจตวรรต ไพสีขาว
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๙๗

เด็กหญิงอรขวัญ ฤทธิเต

์

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๙๘

เด็กชายจิตรกร มอญปาก
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๖๐/๔๔๙๙

เด็กชายธนวัฒน์ เทพล
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๐๐
เด็กชายดัสกร แก้วเคน

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๐๑
เด็กชายปณิฐาน นามบุตร

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๐๒
เด็กหญิงอรอนงค์ ลีนาลาด

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๐๓
เด็กชายกฤษดา มาวงค์

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๐๔
เด็กหญิงณัฐพร แสนสุภา

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๒๙ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๔๕๐๕
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เรณู

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๐๖
เด็กหญิงดวงแก้ว อรรคฮาด

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๐๗
เด็กชายณัฐวุฒิ พ่อชมภู

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๐๘
เด็กหญิงกาญจนา ชนะพจน์

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๐๙
เด็กหญิงอรปรียา วงค์ศรีเทพ

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๑๐
เด็กหญิงเปรมวดี พงษ์ถาวร

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๑๑

เด็กชายพงศ์พล อุดมเลิศ
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๑๒

เด็กชายยศพล พ่อโคตร
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๑๓
เด็กชายยุทธนานุพงษ์

เขียวชะอุ่ม
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๑๔

เด็กหญิงจุฬาภัทร เชือพระซอง

้

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๑๕

เด็กชายฤทธิชัย ธรรมโม
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๑๖

เด็กชายพีรพัฒน์ โพนสักขวา
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๑๗

เด็กชายกมลศักดิ

์

พ่อชมพู
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๑๘

เด็กหญิงวราภรณ์ แก้วสอนดี
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๑๙

เด็กหญิงตรีณา ภักดี
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๒๐
เด็กชายรดิศ มอญปาก

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๒๑

เด็กชายศรายุทธ นานาไพร
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๒๒

เด็กชายวิรยุทธ อ่อนเพ็ง
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๒๓

เด็กชายชัยวัฒน์ จินดาขัด
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๒๔

เด็กชายวรพล ชินโคตร
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๒๕

นายวสุพล ชากิจดี
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๒๖

นายณัฐนันท์ ลาดบาศรี
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๒๗

นางสาวกนิษฐา สิงเรือง
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๒๘

นางสาวเกวลี แดงสี
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๒๙

นางสาวรัตติกาล ตะโนนทอง
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๓๐
เด็กชายณัฐวุฒิชัย บุญก้อน

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๓๑

เด็กชายธีรวัฒน์ ไชยต้นเทือก
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๓๒

เด็กชายภัชรพล ฤทธิธรรม
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๓๓

เด็กชายยสินทร เสนาจันทร์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๓๔

เด็กชายอาทิตย์ แสนสุภา

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๓๕

เด็กหญิงกนกนาฎ วังกะธาตุ
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๓๖

เด็กหญิงกัลยาณี ท้าวนิล
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๓๗

เด็กหญิงจิราภา วงค์ศรีชา

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๓๘

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ทอนอโสม
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๓๙

เด็กหญิงฐิติกานต์ พ่อศรีชา
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๓๐ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๔๕๔๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ สุวรรณมณี

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๔๑

เด็กหญิงนำริน วงค์คำจันทร์
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๔๒

เด็กหญิงบุญธิกา ดีปาน
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๔๓

เด็กหญิงบุษกร เชือพระซอง

้

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๔๔

เด็กหญิงบุษบงก์ เชื็้อพระซอง

้้้

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๔๕

เด็กหญิงปวรวรรณ แก้วเถิน
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๔๖

เด็กหญิงพิจิตตรา แย้มยวน
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๔๗

เด็กหญิงสุกัญญา ท่อนทอง
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๔๘

เด็กหญิงสัณห์สิรี ธนแนน
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๔๙

เด็กหญิงปรินดา พรมสา
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๕๐
เด็กหญิงอรียา นะราเทียม

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๕๑

นายณัฐสิทธิ

์

สิงห์ด้วง
๑๘/๐๑/๒๕๒๘

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๕๒

เด็กชายพัชรศักดิ

์

ลาโพธิ

์

๐๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๕๓

เด็กชายธนภูมิ ไชยต้นเทือก
๒๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี

วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๕๔

เด็กชายธราเทพ ตากลม
๒๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี

วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๕๕

เด็กชายธนวัฒน์ วงค์ตา
๒๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี

วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๕๖

เด็กชายศุภฤกษ์ ชัยสุนทร
๑๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี

วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๕๗

เด็กชายรัฐภูมิ ทองคำ
๒๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี

วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๕๘

เด็กชายบุญชอบ สังทอง
๐๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี

วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๕๙

เด็กชายภูมิพิทักษ์ จันทร์ศาลา
๑๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี

วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๖๐
เด็กชายพิสิฐ ไวมงคุณ

๑๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๖๑

เด็กหญิงวนิดา แคนติ
๒๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี

วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๖๒

เด็กหญิงชลธิชา โคตรวิชัย
๑๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี

วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๖๓

เด็กหญิงวรรณนิสา พรมจันทร์
๑๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี

วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๖๔

เด็กหญิงศิริรัตดา มูลเมือง
๑๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี

วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๖๕

เด็กหญิงจิณณพัต โยธชัย
๐๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี

วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๖๖

เด็กหญิงนันทิดา จันทราภรณ์
๒๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี

วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๖๗

เด็กหญิงธนิดา กำมา
๐๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี

วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๖๘

เด็กชายดวง วงค์สุขะ
๓๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี

วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๖๙

เด็กหญิงจิราภรณ์ สุขสบาย
๒๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี

วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๗๐
เด็กหญิงณัฐวดี คำวงค์

๐๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๗๑

เด็กชายพรรณา พ่อครวงค์
๓๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี

วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๗๒

เด็กชายจิตรภาณุ เชือคำเพ็ง

้

๐๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๗๓

เด็กชายสิโรฒม์ เนียงไธสงค์
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๗๔

เด็กหญิงภัทธิรา คนเก่า
๐๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี

วัดไทยงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๓๑ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๔๕๗๕

เด็กชายศักดิดา

์

พิลาแสง
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๗๖

เด็กหญิงยุพาวดี ภูษา
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๗๗

เด็กหญิงกัลย์สุดา โคตรตา
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๗๘

เด็กหญิงอิสริยา บุญลา
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๗๙

เด็กหญิงสุริษา อ้วนดวงดี
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๘๐
เด็กชายเสกสรรค์ พรมแสง

๑๗/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี

วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๘๑

เด็กหญิงพรชิตา อ้วนดวงดี
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๘๒

เด็กหญิงสุวนันท์ เสนาช่วย
๓๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี

วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๘๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ปญญพิมพ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๘๔

นายสมมาส อินทจักร
๐๖/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี

วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๘๕

นายคณิศร แก่นตา
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๘๖

นายเกียรติศักดิ

์

สีสุวงษ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี

วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๘๗

นายปรวิศร์ อินทจักร์
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๘๘

นายณัฐวุฒิ เขียวแก่
๐๙/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี

วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๘๙

นายอนันต์ บุญประเสริฐ
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
วัดไทยงาม  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๙๐
เด็กชายกฤษดา พรมวงค์

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๙๑

เด็กชายคงชนะ คำวัน
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๙๒

เด็กชายจิรายุ นุ่นคำ
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๙๓

เด็กชายชัยวิวัฒน์ กอมสิน
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๙๔

เด็กชายณัฐวุฒิ สุขใส
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๙๕

เด็กชายภูเบศน์ เฉลิมแสน
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๙๖

เด็กชายภูธเนตร สารเสริฐ
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๙๗

เด็กชายมีชัย อินทร์ศรียา

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๙๘

เด็กชายเมธัส โครตบรม
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๔๕๙๙

เด็กชายรณชัย สว่างใจ
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๐๐
เด็กชายเรวัตถ์ จันทะวงค์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๐๑
เด็กชายวัชรพล น้อยสีมุม

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๐๒
เด็กชายวีรวัฒน์ สว่างใจ

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๐๓
เด็กชายศักดิดา

์

มณีคะ
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๐๔
เด็กชายสดุดี แสนเพือน

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๐๕
เด็กชายสัญญา ขันตี

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๐๖
เด็กหญิงณฐนนท โกพล

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๐๗
เด็กหญิงณัฐริกา กอมสิน

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๐๘
เด็กหญิงธาริณี อุบลวัตร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๐๙
เด็กหญิงเบญจวรรณ นามราช

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดจอมแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๓๒ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๔๖๑๐
เด็กหญิงปฏิพร พรมสา

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๑๑

เด็กหญิงปภาวี สวัสดิภาพ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๑๒

เด็กชายสุริยะ นามเพราะ
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๑๓

เด็กชายสุริยา จันมาทูล
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๑๔

เด็กชายองอาจ แสนกล้า
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๑๕

เด็กหญิงญาติกา อาจหาร
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๑๖

เด็กหญิงรุ่งนภา เพชรฤทธิ

์

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๑๗

เด็กหญิงศศิภา สวัสดิภาพ
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๑๘

เด็กหญิงศิริลักษณ์ บุดดี
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๑๙

เด็กหญิงอธิชา ฉิมใหม่
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๒๐
เด็กชายขวัญชัย เรือนงาม

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๒๑

เด็กชายอนุชา พรมบุญ
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๒๒

เด็กหญิงภัทรภร โถชาลี
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๒๓

เด็กชายสรายุทธ อาจหาร
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๒๔

นายพรรณา แสนสุริยวงค์
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๒๕

นายเทพศิลป โคตรอาษา
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๒๖

นายดนัย โพธิสุรินทร์
๒๓/๐๔/๒๕๒๒

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๒๗

นายปรีดา วงษา
๐๑/๐๒/๒๕๒๗

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๒๘

นางสาวพิชันนิสา เดชาเลิศ
๑๕/๐๓/๒๕๓๔

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๒๙

นางสาววรรณภา อินทา

๒๔/๑๑/๒๕๓๓

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๓๐
นางสาวอินธุอร ปุนากรณ์

๒๕/๐๔/๒๕๓๗

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๓๑

นางสาวเบญจมาศ ไชยภักดี
๒๙/๐๑/๒๕๓๔

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๓๒

เด็กชายเจษฎากรณ์ ศรีวรสาร
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังกะเบา วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๓๓

เด็กชายนนทวัฒน์ สิงห์โต
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังกะเบา วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๓๔

เด็กชายนราวิชญ์ สิงห์โต
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังกะเบา วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๓๕

เด็กชายสิทธิพล ดีปาน
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังกะเบา วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๓๖

เด็กชายอินทรเดช เชือมุงคุณ

้

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังกะเบา วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๓๗

เด็กหญิงชลธิชา คำกิจ
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังกะเบา วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๓๘

เด็กหญิงนารีรัตน์ เกตุทอง
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังกะเบา วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๓๙

เด็กหญิงปภาดา สารพล
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังกะเบา วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๔๐
เด็กหญิงอริสา เขียวมา

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังกะเบา วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๔๑

เด็กหญิงวิรุฬการณ์ จวงจันทร์
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังกะเบา วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๔๒

เด็กชายธนวัฒน์ เพียทอง
๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังกะเบา วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๔๓

เด็กชายชลชาติ รุ่งสว่าง
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังกะเบา วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๔๔

เด็กชายธีรภาพ บุตคุณ
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังกะเบา วัดจอมแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๓๓ / ๒๗๖

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๔๖๔๕

เด็กชายศราวุฒิ คำวัน
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังกะเบา วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๔๖

เด็กหญิงนำฝน พ่อลิละ
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังกะเบา วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๔๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

วงค์ศรีชา
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีธน วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๔๘

เด็กชายจิรพันธ์ หลินภู
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีธน วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๔๙

เด็กชายธนโชติ สุทธิประภา

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีธน วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๕๐
เด็กชายธนดล สอนสูญ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีธน วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๕๑

เด็กชายธนภัทร สอนสูญ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีธน วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๕๒

เด็กชายทองแท้ จันทร์เสน
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีธน วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๕๓

เด็กชายเสกฐวุฒิ หงษาหลวง
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีธน วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๕๔

เด็กชายอภิรักษ์ คำกลอนลือชา
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีธน วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๕๕

เด็กชายอานนท์ พ่อชมภู
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีธน วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๕๖

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

กำริสุ
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีธน วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๕๗

เด็กหญิงกีรติกา สีทาหนุน
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีธน วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๕๘
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ สีทาหนุน

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีธน วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๕๙

เด็กหญิงณีรนุช ไชยเสนา
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีธน วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๖๐
เด็กหญิงดาวเด่น แสงเทพ

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีธน วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๖๑

เด็กหญิงปนัฐติยา ศรีชมภู
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีธน วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๖๒

เด็กหญิงปริยาภัทร จันทร์ดี

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีธน วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๖๓
เด็กหญิงวรรณกานต์ จวงจันทร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีธน วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๖๔

เด็กหญิงศรัณยา กอมสิน

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีธน วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๖๕

เด็กหญิงสรัลชนา จันทร์ไตรัต
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีธน วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๖๖

เด็กหญิงสุจิตรา นัยติบ

๊

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีธน วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๖๗

เด็กหญิงอมรรัตน์ แก้วป
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีธน วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๖๘

เด็กหญิงภัทราวดี แก่นนาคำ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีธน วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๖๙

เด็กหญิงทิพย์ตะวัน บุตรวงษ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีธน วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๗๐
เด็กชายศิวัช พลหาญ

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีธน วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๗๑

เด็กหญิงอารีรัตน์ มณีพงศ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีธน วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๗๒

เด็กชายเกริกชัย ก้านเหลือง
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๗๓

เด็กชายจิรศักดิ

์

พานโฮม
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๗๔
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ลีมุน

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๗๕

เด็กชายชัยวัฒน์ แสงเขียว

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๗๖

เด็กชายณัชพล คำวัน
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๗๗

เด็กชายทักษ์ดนัย พันเสถียร
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๗๘

เด็กชายทิวทอง สีแก้ว
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๗๙

เด็กชายนันธวัฒน์ มาแพง
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๓๔ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๔๖๘๐
เด็กชายพสธร ภูสีเงิน

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๘๑

เด็กชายพิชชากร แสงนวล
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๘๒

เด็กชายภูธิเบศ นารัง
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๘๓

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

หมันนัน

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๘๔

เด็กหญิงฐิติพร แปหวิน
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๘๕

เด็กหญิงนฤมล เคนโสม
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๘๖

เด็กหญิงนฤมล สอนวงษ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๘๗

เด็กหญิงนำฝน พลเจริญ
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๘๘

เด็กหญิงมาริษา โพธิคำพก

์

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๘๙

เด็กหญิงศรุตยา จันตา
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๙๐
เด็กหญิงศิริลักษณ์ หูมแพง

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๙๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ รัตนา
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๙๒

เด็กหญิงอิมนภา

่

ยาหัส
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๙๓

เด็กชายกฤษฎา ดวงตา
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๙๔

เด็กชายกิตติพศ เทียงตรง

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๙๕

เด็กชายชนันธร โคตรเจริญ
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๙๖

เด็กชายชัยวัฒน์ จันทวงค์
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๙๗

เด็กชายชานน ภาคภูมิ
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๙๘

เด็กชายชินวัตร รัตนา
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๖๙๙

เด็กชายณัฐวุฒิ นามวิจิตร
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๐๐
เด็กชายทวิชัย สมจิตร์

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๐๑
เด็กชายนพรัตน์ สุขมอญ

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๐๒
เด็กชายพัชรพล อินสรณ์

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๐๓
เด็กชายวสันต์ เหมหา

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๐๔
เด็กชายสมปอง ดีผาง

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๐๕
เด็กชายอภินันท์ ทองมาก

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๐๖
เด็กหญิงเกวลิน มีสิมมา

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๐๗
เด็กหญิงเกวลิน วงษ์อดุลฤทธิ

์

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๐๘
เด็กหญิงณัฐนิชา พูดดี

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๐๙
เด็กหญิงณัตติญา จันเคน

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๑๐
เด็กหญิงณิชนันทน์ แพงแยง

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๑๑

เด็กหญิงปยวรรณ ลาพรม
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๑๒

เด็กหญิงพัทธมน คำไข
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๑๓

เด็กหญิงพิยดา เห็มหา
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๑๔

เด็กหญิงเมธาวี เทศอ่อน
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๓๕ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๔๗๑๕

เด็กหญิงยุพารัตน์ เทพาผ่อง
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๑๖

เด็กหญิงสุธีธิดา ผาคอย
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๑๗

เด็กชายเกรียงไกร โพธิภา

์

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๑๘
เด็กชายเกียรติประวัติ

ภูพักตร์
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๑๙

เด็กชายเจษฎา ยาพงษ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๒๐
เด็กชายทักษ์ดนัย ไชยภักดี

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๒๑

เด็กชายนพรัตน์ ดวงตา
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๒๒

เด็กชายภานุวัฒน์ เห็มหา

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๒๓

เด็กชายภานุวิชญ์ คำศรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๒๔

เด็กชายรัฐนนท์ ศรีสุธรรม
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๒๕

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

หนูจันทร์
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๒๖

เด็กชายเสกสรรค์ ใยแสน
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๒๗

เด็กชายอเนก หูมแพง
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๒๘

เด็กหญิงชาลิสา พรมด้วง
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๒๙

เด็กหญิงฐิติมา จันทะผล
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๓๐
เด็กหญิงฑิมพิกา นุนนท์

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๓๑

เด็กหญิงธวัลรัตน์ แก้วดวงตา
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๓๒ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
ผางนาม

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๓๓

เด็กหญิงรักฤทัย ทองใบ
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๓๔

เด็กหญิงวาสินี ภูพันรัตน์
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๓๕

เด็กหญิงศวิตา ศรีวงศ์ษา
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๓๖

เด็กหญิงอมรศรี หอมจันทร์
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๓๗

เด็กชายฐิติวัฒน์ บุพศิริ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๓๘

เด็กชายธีรภัทร์ บุญรัตน์
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๓๙

เด็กชายวิรัตน์ อินแสงแวง
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๔๐
เด็กหญิงกันชนก อุทาสี

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๔๑

เด็กหญิงกัลย์สุดา เคนเค้า
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๔๒
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ บุษมงคล

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๔๓

เด็กหญิงชนิกา มะลิขจร
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๔๔

เด็กหญิงชลระฏา ดีนัก
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๔๕

เด็กหญิงนันท์นภัส ผลหว้า
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๔๖

เด็กหญิงนันทิกา คำไข
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๔๗

เด็กหญิงไพรินทร์ อ่อนอัวะ

๊

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๔๘

เด็กหญิงฟางาม ราศรี
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๔๙

เด็กหญิงวัชรีพร พรมกรณ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๓๖ / ๒๗๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๔๗๕๐
เด็กหญิงสิริประภา สุขัน

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๕๑

เด็กหญิงอรสินี น้อยชาลี
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๕๒

เด็กหญิงอุไรพร โมคลา
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๕๓

เด็กชายพันธการณ์ ทองคิด
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๕๔

เด็กชายวรวุฒิ ลินสาว
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๕๕

เด็กชายอณัสนันท์ สุพรรณ
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๕๖

เด็กหญิงสิราวรรณ ศรีวรรณ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๕๗

เด็กชายธีระเดช ปนเจริญ
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๕๘

เด็กชายจตุรพัตร์ อินทรี
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๕๙

เด็กชายยุทธนา เมหิ
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๖๐
เด็กหญิงปรางธิชา ดวนลี

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๖๑

เด็กชายณัฐพล สิมลี
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๖๒

นายนัฐพงษ์ อาจศรี
๐๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๖๓

เด็กชายสุรศักดิ

์

เชษฐา
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนดู่ วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๖๔

เด็กชายธีรพงษ์ จันทวงค์
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนดู่ วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๖๕

เด็กชายกรกนก วิวัฒนาการ
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนดู่ วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๖๖

เด็กชายธีรภัทร จำปาเกตุ
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนดู่ วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๖๗

เด็กชายพลากร อุทาศรี
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนดู่ วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๖๘

เด็กชายอนุวัฒน์ ราชวงค์
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนดู่ วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๖๙

เด็กชายศุภโชติ แพงแยง
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนดู่ วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๗๐
เด็กชายธนทัต ผิวพรรณ์

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนดู่ วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๗๑

เด็กชายวรัญู ศิริสวัสดิ

์

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนดู่ วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๗๒

เด็กชายจิตรภาณุ ผางผา
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนดู่ วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๗๓

เด็กหญิงพรศิริ เทพหอม
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนดู่ วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๗๔

เด็กหญิงสุจิตตรา ใจปวน
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนดู่ วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๗๕

เด็กหญิงญาณิศา อ่อนแก้ว
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนดู่ วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๗๖

เด็กหญิงพิชญ์สินี ยงทอง
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนดู่ วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๗๗

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ แก้วบัวปด
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนดู่ วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๗๘

เด็กหญิงนาริศา จันจางวาง
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนดู่ วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๗๙

เด็กหญิงปริษา ใจนวล
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนดู่ วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๘๐
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส น้อยนนท์

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนดู่ วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๘๑

เด็กหญิงวิมลสิริ บุญสิงห์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนดู่ วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๘๒

เด็กหญิงเจนจิรา ขันแก้ว
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนดู่ วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๘๓

เด็กหญิงอิสราภรณ์ ตันสาย
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนดู่ วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๘๔

เด็กหญิงชลดา อุ่นคำ
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนดู่ วัดกุตาไก้เหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๓๗ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๔๗๘๕

เด็กหญิงกนกนิภา ขันแก้ว
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนดู่ วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๘๖

เด็กชายณัฐวุฒิ อ่อนอัวะ

้

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนดู่ วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๘๗

เด็กหญิงเกวลิน ต้นเงิน
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนดู่ วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๘๘

เด็กชายธนวัฒน์ ธรรมโชติ
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนดู่ วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๘๙

เด็กชายภานุวัฒน์ ไชยพรม
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดบุญบัวทอง  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๙๐
เด็กชายพีรณัฐ วงษาพัด

๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดบุญบัวทอง  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๙๑

เด็กชายพิกยุตน์ วงษาพัด
๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดบุญบัวทอง  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๙๒

เด็กชายกิตตินันท์ สุรันนา
๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดบุญบัวทอง  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๙๓

เด็กหญิงณัฐธิดา บุพศิริ
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดบุญบัวทอง  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๙๔

เด็กหญิงอรณิชา เสกสรรค์
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดบุญบัวทอง  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๙๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ ไชยพรม
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดบุญบัวทอง  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๙๖

เด็กหญิงวรัทยา บุรึขันธ์
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดบุญบัวทอง  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๙๗

เด็กหญิงศรัณย์รัตน์ สุขใหม่
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดบุญบัวทอง  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๙๘

เด็กหญิงชนากานต์ ไชยพรม
๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดบุญบัวทอง  

นพ ๔๔๖๐/๔๗๙๙

เด็กชายพีรพัฒน์ ทูนไชย
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดบุญบัวทอง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๐๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ บางปา

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดบุญบัวทอง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๐๑
เด็กหญิงศิริรัตน์ ทองปลัง

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดบุญบัวทอง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๐๒
เด็กชายนันทวัฒน์ ดวงสา

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดบุญบัวทอง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๐๓
เด็กชายสุทธิภาธร

์

จิตรพิไล
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดบุญบัวทอง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๐๔
เด็กหญิงวิชญาดา กาวงศ์

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าเรือ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๐๕
เด็กหญิงสิริรัตน์ ต้อนโสกรี

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าเรือ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๐๖
เด็กหญิงสาธิตา วงษาพัด

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าเรือ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๐๗
เด็กหญิงอนัญญา อุเทนจันทร์

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าเรือ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๐๘
เด็กชายพันธวัช ไชยพรม

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าเรือ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๐๙
เด็กหญิงชนาภา คะอังกุ

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเรือ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๑๐
เด็กหญิงกานติมา วงษาพัด

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเรือ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๑๑

เด็กหญิงธันย์ชนก วงษาพัด

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเรือ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๑๒

เด็กชายไกรสร อุปสุ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเรือ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๑๓

เด็กหญิงธนพร วงษาพัเด

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเรือ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๑๔

เด็กหญิงปาริตา อุปสุ
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเรือ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๑๕

เด็กหญิงปลิตา ปลาตี
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเรือ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๑๖

เด็กหญิงสมิตานัน กันตะมา
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเรือ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๑๗

เด็กชายธนพล อังคะฮาด
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบงคำ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๑๘

เด็กชายชาญวิทย์ อังคะฮาด
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบงคำ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๑๙

เด็กชายชินดนัย ศรีสุธรรม
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบงคำ วัดศรีสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๓๘ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๔๘๒๐
เด็กหญิงธิติสุดา อังคะฮาด

๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบงคำ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๒๑

เด็กหญิงชลธิชา น้อยคำมูล
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบงคำ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๒๒

เด็กหญิงนงเยาว์ ศรีวิภักดิ

์

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบงคำ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๒๓

เด็กหญิงพีรนัน ประสมทรัพย์
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบงคำ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๒๔

เด็กหญิงจิตรา อังคะฮาด
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบงคำ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๒๕

เด็กหญิงปาลิตา อังคะฮาต
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบงคำ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๒๖ เด็กหญิงประกายเพชร
โพติยะ

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบงคำ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๒๗

เด็กชายจารุวัฒน์ เมนะเนตร
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบงคำ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๒๘

เด็กชายธนกฤษ โพธิไทร

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบงคำ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๒๙

เด็กหญิงอนันตญา ตะธรรมมา
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบงคำ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๓๐
เด็กชายพีระพล ภูมิผักแว่น

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๓๑

เด็กชายสิทธิศักดิ

์ ์

วัฒนเหลา
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๓๒

เด็กชายดำรง วังมลหม่อม

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๓๓

เด็กชายฐิติพงศ์ วังมลหม่อม
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๓๔

เด็กชายนันทวัฒน์ วัฒนะเหลา

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๓๕

เด็กหญิงปยะฉัตร เส็งพยา
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๓๖

เด็กชายอัมรินทร์ กลมแสง
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๓๗

เด็กชายวีรภัทร โพติยะ
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๓๘

เด็กชายนันทภพ เมืองวงษ์
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๓๙

เด็กหญิงสุธิมา ภูเขาใหญ่
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๔๐
เด็กหญิงนันทิยา พลพิทักษ์

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๔๑

เด็กหญิงปานทิพย์ โยลัย
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๔๒

เด็กหญิงวรรณพร พุ่มจันทร์
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๔๓

เด็กหญิงสิรินทรา หาดสูง
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๔๔

เด็กหญิงสุนิสา เหล่าพัดมา
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๔๕

เด็กชายนภัสกร กุจนา
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๔๖

เด็กหญิงกมลทิพย์ ฉิมชัย
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๔๗

เด็กชายโภคิน ขันสีทา
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๔๘

เด็กชายศรายุธ กุจนา
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๔๙

เด็กชายประกาย วรแก้วเมือง
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๕๐
เด็กชายเรวัตร โยลัย

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๕๑

เด็กหญิงจนิสตา มากอง
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๕๒

เด็กหญิงพรธิตา จามจุรี
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๕๓

เด็กหญิงพัชรี จำปาพันธ์
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๕๔

เด็กหญิงภัทรธิดา สุธรรม
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๓๙ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๔๘๕๕

เด็กหญิงวิภาดา โยลัย
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๕๖

เด็กหญิงอัปสร โยลัย
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๕๗

เด็กชายธีรภัทร์ ไตรินทร์
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๕๘

เด็กชายศิลปชัย มหาวงค์
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๕๙

เด็กหญิงกอแก้ว วังสุขี
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๖๐
เด็กหญิงเกวลิน เหลินต้ายซ้าย

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๖๑

เด็กหญิงธีราพร แพงคำฮัก
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๖๒

เด็กชายชัยณัฐ นนเลาพล
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๖๓

เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

โยลัย

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๖๔

เด็กชายณัฐวุฒิ โยลัย
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๖๕

เด็กชายธนากร สายเรือง
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๖๖

เด็กหญิงชัชฎา เหลินต้ายซ้าย
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๖๗

เด็กหญิงณัทธกาณ ขวาชัยวี

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๖๘

เด็กหญิงนำผึง

้

ทาคิละ
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๖๙

เด็กหญิงวรัญญา โยลัย
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๗๐
เด็กชายณัฐวุฒิ อังคะฮาด

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๗๑

เด็กชายธีรวุฒิ พรมอวน
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๗๒

เด็กชายรัฐพงษ์ โยลัย
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๗๓

เด็กชายวริทธ์ธร เหล่าหลวง
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๗๔

เด็กชายวีระศักดิ

์

เหม็นชา
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๗๕

เด็กหญิงจริยา ดวงภักดี
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๗๖

เด็กหญิงปทมวรรณ กลางชมภู
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๗๗

เด็กชายนัฐพงษ์ โยลัย
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๗๘

เด็กชายวรากรณ์ พรมกวยถำ
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๗๙

เด็กหญิงวรา ต้ายบุญเทียม
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๘๐
เด็กชายชัชพล โพติยะ

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๘๑

เด็กชายอัครพล โพติยะ
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๘๒

เด็กหญิงธัญวรัตน์ เทพศรีหา
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๘๓

เด็กชายวัชรสิทธิ

์

ข้ามของมา
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๘๔

เด็กหญิงภาวิณี ต้อนโสกรี

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๘๕

เด็กชายนวพล โยลัย
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๘๖

เด็กชายปารวัตร ดอกสี
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๘๗

เด็กชายภัทรพงศ์ เหลินต้ายซ้าย
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๘๘

เด็กชายศิถี อินทลิง
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๘๙

เด็กหญิงปยะดา โยลัย
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๔๐ / ๒๗๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๔๘๙๐
เด็กหญิงภัทริยา จำปาปุง

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๙๑

เด็กหญิงรุจจิราพร คะพันธ์
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๙๒

เด็กหญิงวอรดา โคทังคะ
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๙๓

เด็กหญิงศรัญญา โยลัย
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๙๔

เด็กหญิงอภิญญา พุ่มไพจิตร
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๙๕

เด็กชายธีรภัทร โยลัย
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๙๖

เด็กชายภูรินทร์ ทัศคร
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๙๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ โยลัย
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๙๘

เด็กหญิงกมลชนก ชันชาติ

้

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๘๙๙

เด็กหญิงเข็มรัตน์ โยลัย
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๙๐๐
เด็กหญิงณฐพร บุญสู้

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๙๐๑
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ทาคิละ

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๙๐๒
เด็กหญิงสุขพรรษา มณีรัตน์

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๙๐๓
เด็กหญิงออรญา บุญยะศรี

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๙๐๔
เด็กชายจักรพงษ์ มณีรัตน์

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๙๐๕
เด็กชายทศพร มาศโฮสถ

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๙๐๖
เด็กชายภควัต พรหมทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๙๐๗
เด็กหญิงธนิดา โยลัย

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๙๐๘
เด็กหญิงนันทนุช ทาคิละ

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๙๐๙ เด็กหญิงศิริญญาภรณ์
สอนพิมพ์

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๙๑๐
เด็กหญิงอทิตยา สีหะมุงคุณ

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๙๑๑

เด็กหญิงณัฐสุดา โยลัย
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๙๑๒

เด็กหญิงอัจฉราพร โยลัย
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๙๑๓

เด็กหญิงกัญญานัฐ กุลยะ
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๙๑๔

เด็กชายณัฐพล วงโพนทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๙๑๕

เด็กชายปวริศน์ โยลัย
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๙๑๖

เด็กหญิงปาลินี บุรีขันธ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๔๙๑๗

เด็กชายกรเทพ โกพลรัตน์
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๔๙๑๘

เด็กชายรัฐธรรมนูญ แสนเริง
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๔๙๑๙

เด็กหญิงปยธิดา ชินจักร
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๔๙๒๐
เด็กหญิงปนัดดา แสนพล

๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๔๙๒๑

เด็กหญิงพิชามญชุ์ ทิพย์บุญผล
๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๔๙๒๒

เด็กหญิงอริยา ชนะสุข
๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๔๙๒๓

เด็กหญิงขวัญจิรา อรรคศรีวร
๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๔๙๒๔

เด็กชายก้องเกียรติ ไชยโย
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดธาตุเรณู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๔๑ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๔๙๒๕

เด็กชายกฤตพล คณานันท์
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๔๙๒๖

เด็กชายณัฐพล พลชา
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๔๙๒๗

เด็กชายชยานนท์ สุขวัน
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๔๙๒๘

เด็กชายสุรยุทธ์ อุติลา
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๔๙๒๙

เด็กชายกิตติพิชญ์ แย้มประโคน
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๔๙๓๐
เด็กชายเจษฎากร ชินจักร

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๔๙๓๑

เด็กหญิงสิริมล พลเหียมหาญ

้

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๔๙๓๒

เด็กหญิงชญานิศ จางจันทร์
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๔๙๓๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ แสนคำ
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๔๙๓๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ ชะลุย
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๔๙๓๕

เด็กหญิงศิรประภา บุตรติลา
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๔๙๓๖

เด็กชายพงพิพัฒน์ มนุโย
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๔๙๓๗

เด็กชายพงศกร ไกรยะสิทธิ

์

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๔๙๓๘

เด็กชายณัฐพงศ์ เวินซิว
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๔๙๓๙

เด็กหญิงปณิตา ชโนวิทย์
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๔๙๔๐
เด็กหญิงศิโรรัตน์ วังกะธาตุ

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๔๙๔๑

เด็กหญิงอรชา สุริยะกะมล
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๔๙๔๒

เด็กชายอามีน มัณฑนาพร
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๔๙๔๓

เด็กหญิงแองจี

้

ไกยสิทธิ

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๔๙๔๔

เด็กชายอาทิตย์ ราชบัตย์
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงบาก
วัดประชาวุฒิวราราม

 

นพ ๔๔๖๐/๔๙๔๕

เด็กชายพงศธร ธรรมจันทร์
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงบาก
วัดประชาวุฒิวราราม

 

นพ ๔๔๖๐/๔๙๔๖

เด็กชายศิริพงษ์ มิเขมา
๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงบาก
วัดประชาวุฒิวราราม

 

นพ ๔๔๖๐/๔๙๔๗

เด็กชายภัทรพล ธน ระพิษ
๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงบาก
วัดประชาวุฒิวราราม

 

นพ ๔๔๖๐/๔๙๔๘

เด็กชายกิตติพศ หนูอินทร์
๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงบาก
วัดประชาวุฒิวราราม

 

นพ ๔๔๖๐/๔๙๔๙

เด็กชายธัญเทพ หมายกลาง
๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงบาก
วัดประชาวุฒิวราราม

 

นพ ๔๔๖๐/๔๙๕๐
เด็กหญิงสิริมา ก้านเกตุ

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงบาก
วัดประชาวุฒิวราราม

 

นพ ๔๔๖๐/๔๙๕๑

เด็กหญิงมาริสา คาโรจะ
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงบาก
วัดประชาวุฒิวราราม

 

นพ ๔๔๖๐/๔๙๕๒

เด็กหญิงสุรินยา ผาดำ
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงบาก
วัดประชาวุฒิวราราม

 

นพ ๔๔๖๐/๔๙๕๓

เด็กหญิงจิภาดา ธงยศ
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงบาก
วัดประชาวุฒิวราราม

 

นพ ๔๔๖๐/๔๙๕๔

เด็กหญิงจารวีย์ อุ่นชัย
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงบาก
วัดประชาวุฒิวราราม

 

นพ ๔๔๖๐/๔๙๕๕

เด็กหญิงชนม์นิภา ทะวงษา
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงบาก
วัดประชาวุฒิวราราม

 

นพ ๔๔๖๐/๔๙๕๖

เด็กหญิงกมลพร หาญชนะ
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงบาก
วัดประชาวุฒิวราราม

 

นพ ๔๔๖๐/๔๙๕๗

เด็กหญิงมะลิวรรณ ผลโยน
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงบาก
วัดประชาวุฒิวราราม

 

นพ ๔๔๖๐/๔๙๕๘

เด็กหญิงกนกอร เชือดวงผูย

้

๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงบาก
วัดประชาวุฒิวราราม

 

นพ ๔๔๖๐/๔๙๕๙

เด็กหญิงพัฒทรธิดา สุธัมมา
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงบาก
วัดประชาวุฒิวราราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๔๒ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๔๙๖๐
เด็กหญิงรันต์ชะดา ไชยงค์

๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงบาก
วัดประชาวุฒิวราราม

 

นพ ๔๔๖๐/๔๙๖๑

เด็กหญิงธัญชนก แขวงเมือง
๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงบาก
วัดประชาวุฒิวราราม

 

นพ ๔๔๖๐/๔๙๖๒

เด็กหญิงธัญชนก มหาเสนา
๑๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงบาก
วัดประชาวุฒิวราราม

 

นพ ๔๔๖๐/๔๙๖๓

เด็กหญิงจิตรานุช ลำพงษ์
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงบาก
วัดประชาวุฒิวราราม

 

นพ ๔๔๖๐/๔๙๖๔

เด็กหญิงอภิชญา คำพิลา
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงบาก
วัดประชาวุฒิวราราม

 

นพ ๔๔๖๐/๔๙๖๕

เด็กชายภานุวัฒน์ บุญขนาน
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงบาก
วัดประชาวุฒิวราราม

 

นพ ๔๔๖๐/๔๙๖๖

เด็กชายณัฐพล กุลภา
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงบาก
วัดประชาวุฒิวราราม

 

นพ ๔๔๖๐/๔๙๖๗

เด็กชายจิรภัทร ศรีสังห์
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงบาก
วัดประชาวุฒิวราราม

 

นพ ๔๔๖๐/๔๙๖๘

เด็กชายฐปนวัฒน์ พุทธสาวงษ์
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงบาก
วัดประชาวุฒิวราราม

 

นพ ๔๔๖๐/๔๙๖๙

เด็กชายจิระวัฒน์ สไบบาง
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงบาก
วัดประชาวุฒิวราราม

 

นพ ๔๔๖๐/๔๙๗๐
เด็กชายศิริพัฒน์ แจ้งชัยศรี

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงบาก

วัดประชาวุฒิวราราม
 

นพ ๔๔๖๐/๔๙๗๑

เด็กชายกรวิส สุทธิคิรี
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบาก
วัดประชาวุฒิวราราม

 

นพ ๔๔๖๐/๔๙๗๒

เด็กหญิงณัฏฐณิชา กุลภา
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบาก
วัดประชาวุฒิวราราม

 

นพ ๔๔๖๐/๔๙๗๓

เด็กชายนราธิป ไทยอ่อน
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงบาก
วัดประชาวุฒิวราราม

 

นพ ๔๔๖๐/๔๙๗๔

เด็กชายภูรินท์ แก่นท้าว
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบาก
วัดประชาวุฒิวราราม

 

นพ ๔๔๖๐/๔๙๗๕

เด็กชายสุรเดช ก้านเกตุ
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบาก
วัดประชาวุฒิวราราม

 

นพ ๔๔๖๐/๔๙๗๖
เด็กชายพงศ์นรินทร์ ศรีคันชัย

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงบาก

วัดประชาวุฒิวราราม
 

นพ ๔๔๖๐/๔๙๗๗

เด็กชายอัครินทร์ แขวงเมือง
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบาก
วัดประชาวุฒิวราราม

 

นพ ๔๔๖๐/๔๙๗๘

เด็กชายกานต์ชัย นาติโน
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบาก
วัดประชาวุฒิวราราม

 

นพ ๔๔๖๐/๔๙๗๙

เด็กหญิงพิธุดลยา กุลภา
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบาก
วัดประชาวุฒิวราราม

 

นพ ๔๔๖๐/๔๙๘๐
เด็กหญิงรุจิรา คาโรจะ

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบาก
วัดประชาวุฒิวราราม

 

นพ ๔๔๖๐/๔๙๘๑

เด็กหญิงพิมพิชนก

์

ก้านเกตุ
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบาก
วัดประชาวุฒิวราราม

 

นพ ๔๔๖๐/๔๙๘๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ วงศรี
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบาก
วัดประชาวุฒิวราราม

 

นพ ๔๔๖๐/๔๙๘๓

เด็กหญิงพุธสินี คำไพ
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบาก
วัดประชาวุฒิวราราม

 

นพ ๔๔๖๐/๔๙๘๔

เด็กหญิงพนิดา รัปภา
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบาก
วัดประชาวุฒิวราราม

 

นพ ๔๔๖๐/๔๙๘๕

เด็กหญิงพัชรพร ดันงา
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบาก
วัดประชาวุฒิวราราม

 

นพ ๔๔๖๐/๔๙๘๖

เด็กหญิงปนัดดา ชนะเคน
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบาก
วัดประชาวุฒิวราราม

 

นพ ๔๔๖๐/๔๙๘๗

เด็กหญิงวิมลศิริ สุรินทร์
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบาก
วัดประชาวุฒิวราราม

 

นพ ๔๔๖๐/๔๙๘๘

เด็กชายปริทัศน์ ชรารินทร์
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบาก
วัดประชาวุฒิวราราม

 

นพ ๔๔๖๐/๔๙๘๙

เด็กหญิงสาริศา อาจกล้า
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบาก
วัดประชาวุฒิวราราม

 

นพ ๔๔๖๐/๔๙๙๐
เด็กชายปองพล สุวรรณโพธิศรี

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบาก
วัดประชาวุฒิวราราม

 

นพ ๔๔๖๐/๔๙๙๑

เด็กหญิงกุลนิษฐ์ วระศิลป
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบาก
วัดประชาวุฒิวราราม

 

นพ ๔๔๖๐/๔๙๙๒

เด็กหญิงสุพิชชา ลำพงษ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบาก
วัดประชาวุฒิวราราม

 

นพ ๔๔๖๐/๔๙๙๓

เด็กชายโพธิวัฒน์ นาคพงษ์
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบาก
วัดประชาวุฒิวราราม

 

นพ ๔๔๖๐/๔๙๙๔

เด็กชายสันติภพ นาดี
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบาก
วัดประชาวุฒิวราราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๔๓ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๔๙๙๕

เด็กชายคณากร จันสว่าง
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบาก
วัดประชาวุฒิวราราม

 

นพ ๔๔๖๐/๔๙๙๖

เด็กชายพัฒนเดช จันสว่าง
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบาก
วัดประชาวุฒิวราราม

 

นพ ๔๔๖๐/๔๙๙๗

เด็กชายวุฒิชัย ละมุนมอญ
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบาก
วัดประชาวุฒิวราราม

 

นพ ๔๔๖๐/๔๙๙๘

เด็กชายลัทธพล ไชยะ
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบาก
วัดประชาวุฒิวราราม

 

นพ ๔๔๖๐/๔๙๙๙

เด็กชายณัฐนันท์ ต้นสวรรค์
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบาก
วัดประชาวุฒิวราราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๐๐๐
เด็กชายพัสสุธร อาสาเสนา

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบาก
วัดประชาวุฒิวราราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๐๐๑
เด็กชายระพีพัฒน์ ใจหาญ

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบาก
วัดประชาวุฒิวราราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๐๐๒
เด็กชายพีระพัฒน์ พลเชียงขวาง

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบาก
วัดประชาวุฒิวราราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๐๐๓
เด็กชายจีรวิทย์ กุลภา

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบาก
วัดประชาวุฒิวราราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๐๐๔
เด็กหญิงศศิกาญจน์ อุโท

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบาก
วัดประชาวุฒิวราราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๐๐๕
เด็กหญิงนฤมล ธงยศ

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบาก
วัดประชาวุฒิวราราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๐๐๖
เด็กหญิงจุฑามาศ มหาเสนา

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบาก
วัดประชาวุฒิวราราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๐๐๗
เด็กหญิงวลิตา หนูมัน

้

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบาก
วัดประชาวุฒิวราราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๐๐๘
เด็กหญิงธนพร ใจหาญ

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบาก
วัดประชาวุฒิวราราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๐๐๙
เด็กชายจักรกริศน์ ชาเสน

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบาก
วัดประชาวุฒิวราราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๐๑๐
เด็กหญิงจิราพัชร ขันสำรอง

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบาก
วัดประชาวุฒิวราราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๐๑๑
เด็กหญิงชัญญานุช พลเชียงขวาง

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบาก
วัดประชาวุฒิวราราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๐๑๒
เด็กหญิงปราณิตรา ศรีวรขาน

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบาก
วัดประชาวุฒิวราราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๐๑๓
เด็กหญิงญาณิศา โพธิยา

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบาก
วัดประชาวุฒิวราราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๐๑๔
เด็กชายอัครเดช ไพปญญา

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบาก
วัดประชาวุฒิวราราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๐๑๕
เด็กชายยุธการ คำมี

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาบัว

่

วัดม่วงไข่  

นพ ๔๔๖๐/๕๐๑๖
เด็กชายวุฒิชัย หงษาโด่

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาบัว

่

วัดม่วงไข่  

นพ ๔๔๖๐/๕๐๑๗
เด็กชายพรพิชิต คำพิบูล

๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาบัว

่

วัดม่วงไข่  

นพ ๔๔๖๐/๕๐๑๘
เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์ ไชยมาตร

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาบัว

่

วัดม่วงไข่  

นพ ๔๔๖๐/๕๐๑๙
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา สารบุตร

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาบัว

่

วัดม่วงไข่  

นพ ๔๔๖๐/๕๐๒๐
เด็กชายนันทวัฒน์ วิโย

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาบัว

่

วัดม่วงไข่  

นพ ๔๔๖๐/๕๐๒๑
เด็กชายจิรภัทร ประสงค์

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาบัว

่

วัดม่วงไข่  

นพ ๔๔๖๐/๕๐๒๒
เด็กชายสิทธันต์ อนุโชติ

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาบัว

่

วัดม่วงไข่  

นพ ๔๔๖๐/๕๐๒๓
เด็กหญิงณภัสนันท์ อันชำนาญ

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาบัว

่

วัดม่วงไข่  

นพ ๔๔๖๐/๕๐๒๔
เด็กหญิงภัคจิรา พลทัศ

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาบัว

่

วัดม่วงไข่  

นพ ๔๔๖๐/๕๐๒๕
เด็กหญิงพิมพิกา ชัยอาคม

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาบัว

่

วัดม่วงไข่  

นพ ๔๔๖๐/๕๐๒๖
เด็กหญิงนรีกานต์ พรมวงษา

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาบัว

่

วัดม่วงไข่  

นพ ๔๔๖๐/๕๐๒๗
เด็กหญิงณิชนันท์ มินขุนทด

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาบัว

่

วัดม่วงไข่  

นพ ๔๔๖๐/๕๐๒๘
เด็กหญิงพรรณพัสสา คำหยุก

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาบัว

่

วัดม่วงไข่  

นพ ๔๔๖๐/๕๐๒๙
เด็กหญิงธีมาพร แพนสิงห์

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาบัว

่

วัดม่วงไข่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๔๔ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๕๐๓๐
เด็กชายพีรพล ศรีสองเมือง

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาบัว

่

วัดม่วงไข่  

นพ ๔๔๖๐/๕๐๓๑
เด็กชายอภิสิทธิ

์

แสนคำ
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาบัว

่

วัดม่วงไข่  

นพ ๔๔๖๐/๕๐๓๒
เด็กชายฐิติพงศ์ โชคชัยสกุลวงษ์

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาบัว

่

วัดม่วงไข่  

นพ ๔๔๖๐/๕๐๓๓
เด็กชายเดชสิทธิ

์

คำมี

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาบัว

่

วัดม่วงไข่  

นพ ๔๔๖๐/๕๐๓๔
เด็กชายสิริชัย ธรรมเม

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาบัว

่

วัดม่วงไข่  

นพ ๔๔๖๐/๕๐๓๕
เด็กหญิงสุชานาถ หนุวัน

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาบัว

่

วัดม่วงไข่  

นพ ๔๔๖๐/๕๐๓๖ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
วิจิตรพงษ์

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาบัว

่

วัดม่วงไข่  

นพ ๔๔๖๐/๕๐๓๗
เด็กหญิงฉัตรภรณ์ แก่นจันทร์

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาบัว

่

วัดม่วงไข่  

นพ ๔๔๖๐/๕๐๓๘
เด็กหญิงกชกร สมสอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาบัว

่

วัดม่วงไข่  

นพ ๔๔๖๐/๕๐๓๙
เด็กหญิงพลอยชมภู ลามโสภา

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาบัว

่

วัดม่วงไข่  

นพ ๔๔๖๐/๕๐๔๐
นางชิสา ทองชูใจ

๒๗/๐๙/๒๕๑๑

กศน.อำเภอศรีสงคราม วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๐๔๑
นางสาวภัสราภรณ์ โคทังคะ

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

กศน.อำเภอศรีสงคราม วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๐๔๒
นายสุวิช มหาวงค์

๑๗/๐๘/๒๕๓๗

กศน.อำเภอศรีสงคราม วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๐๔๓
นางสาวชุลีพร บริเอก

๐๙/๐๕/๒๕๐๘
กศน.อำเภอศรีสงคราม วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๐๔๔
นางพิกุล ต้นศรี

๑๕/๐๕/๒๕๐๒

กศน.อำเภอศรีสงคราม วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๐๔๕
นางสาวเบ็ญจมาศ โสภานำ

๒๓/๐๘/๒๕๓๘

กศน.อำเภอศรีสงคราม วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๐๔๖
เด็กชายวิรัช ขันทะชา

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

กศน.อำเภอศรีสงคราม วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๐๔๗
เด็กชายสราวุฒิ รูปคม

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

กศน.อำเภอศรีสงคราม วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๐๔๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ โคทังคะ

๐๗/๐๘/๒๕๔๓

กศน.อำเภอศรีสงคราม วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๐๔๙
นางสาวยุภักดิ

์

ไชยริบูรณ์
๒๘/๐๗/๒๕๒๒

กศน.อำเภอศรีสงคราม วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๐๕๐
นางสาววราภรณ์ ผาอิดดี

๐๖/๑๒/๒๕๓๔

กศน.อำเภอศรีสงคราม วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๐๕๑
เด็กชายธีรภัทร มลีรัตน์

๑๒/๐๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอศรีสงคราม วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๐๕๒
เด็กชายจรัญ สอนหุ่น

๐๑/๐๓/๒๕๔๒

กศน.อำเภอศรีสงคราม วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๐๕๓
นางถนอมศรี สมตัว

๐๒/๐๘/๒๕๐๐
กศน.อำเภอศรีสงคราม วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๐๕๔
นางสาวสีไพร โคตรชมภู

๒๐/๐๘/๒๕๒๗

กศน.อำเภอศรีสงคราม วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๐๕๕
นางสาวสุกัญญา ขันทะชา

๑๖/๐๗/๒๕๔๒

กศน.อำเภอศรีสงคราม วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๐๕๖
นายศราวุธ คำมุงคุณ

๐๒/๐๓/๒๕๔๐
กศน.อำเภอศรีสงคราม วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๐๕๗
นายนวพรรษ อิมเดชา

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๑

กศน.อำเภอศรีสงคราม วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๐๕๘
เด็กหญิงสุภาวดี สุภาพ

๑๔/๐๒/๒๕๔๓

กศน.อำเภอศรีสงคราม วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๐๕๙
นางกมลชนก คะลีล้วน

๑๕/๐๒/๒๕๒๑

กศน.อำเภอศรีสงคราม วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๐๖๐
เด็กหญิงฐิติชญา ทะโคดา

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

กศน.อำเภอศรีสงคราม วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๐๖๑
เด็กหญิงฐิติรัตน์ ทะโคดา

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

กศน.อำเภอศรีสงคราม วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๐๖๒
นางนนทกร อุปทุม

๑๑/๑๒/๒๕๒๑

กศน.อำเภอศรีสงคราม วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๐๖๓
เด็กหญิงนัทธินันท์ สิงห์งอย

๒๔/๐๙/๒๕๔๓

กศน.อำเภอศรีสงคราม วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๐๖๔
เด็กหญิงสุมิตรา โทรัตน์

๒๔/๑๐/๒๕๔๓

กศน.อำเภอศรีสงคราม วัดทรายคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๔๕ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๕๐๖๕
เด็กหญิงปาริฉัตร คำจันดี

๐๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๐๖๖
เด็กชายธราเทพ สุธรรม

๓๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๐๖๗
เด็กชายทีปกร สมรฤทธิ

์

๐๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๐๖๘
เด็กชายปรมินร์ เสนสุข

๑๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๐๖๙
เด็กชายชิษณุพงศ์ วะสาร

๒๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๐๗๐
เด็กชายธนกฤต สมรฤทธิ

์

๒๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๐๗๑
เด็กชายรัชชานนท์ บุญเทียม

๑๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๐๗๒
เด็กชายกันตพงศ์ ศรีลิว

๑๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๐๗๓
เด็กชายพชรพล ยาหอม

๐๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๐๗๔
เด็กชายธนกร บัวทอง

๑๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๐๗๕
เด็กชายรุ่งเพชร สุธรรม

๒๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๐๗๖
เด็กชายกิตติภณ โคตตะ

๒๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๐๗๗
เด็กชายนรรธฐวัฒน์ ทานะกาศ

๒๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๐๗๘
เด็กหญิงอมิตา จันใด

๑๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๐๗๙
เด็กหญิงปุณยวีร์ สุทธิเสงียม

่

๐๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๐๘๐
เด็กหญิงธนภรณ์ สุขวิพัฒน์

๐๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๐๘๑
เด็กหญิงนันทิตา วงค์คำจันทร์

๑๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๐๘๒
เด็กหญิงกรปวีณ์ ปองกัน

๒๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๐๘๓
เด็กหญิงเหนือฝน ดวงแค

๐๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๐๘๔
เด็กหญิงกนกพร แพงดี

๑๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๐๘๕
เด็กหญิงจิรภัทร เมาะราษี

๐๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๐๘๖
เด็กหญิงกัลยา ชนูนันท์

๒๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๐๘๗
เด็กหญิงวรัญญา สายมงคล

๒๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๐๘๘
เด็กหญิงชุติมา สุวรรณกำแพง

๒๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๐๘๙
เด็กหญิงพัชราพร ว่องไว

๐๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๐๙๐
เด็กหญิงพิลาวรรณ วัดแพนลำ

๑๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๐๙๑
เด็กหญิงลักษิกา มหาวงค์

๒๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๐๙๒
เด็กหญิงอธิชา พันธ์สวัสดิ

์

๒๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๐๙๓
เด็กชายธนเทพ บุษย์ดี

๒๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๐๙๔
เด็กชายกรกฏ วิโย

๑๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๐๙๕
เด็กชายณัฐวุฒิ แสงทอง

๐๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๐๙๖
เด็กชายชิษณุพงค์ สร้อยทอง

๑๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๐๙๗
เด็กชายไชยา อินสา

๒๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๐๙๘
เด็กชายทวีรัฐ ดวงจันทึก

๒๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๐๙๙
เด็กชายธนิสร อุ่นกลม

๒๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๔๖ / ๒๗๖

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๕๑๐๐
เด็กชายพีรพัฒน์ ฆารบุญ

๑๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๐๑
เด็กชายชินวัตร แพงดี

๒๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๐๒
เด็กชายพีรดนย์ รัตนะ

๑๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๐๓
เด็กชายรพีภัทร สุธรรม

๐๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๐๔
เด็กชายวชิรวิชญ์ ผาคำ

๒๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๐๕
เด็กหญิงชนัญธิดา หลักไชย

๑๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๐๖
เด็กหญิงอภิชญา จังตระกูล

๑๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๐๗
เด็กหญิงนรีกานต์ สมรฤทธิ

์

๐๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๐๘
เด็กหญิงสุภัสสรา รัตนวงค์

๓๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๐๙
เด็กหญิงศิรดา ตันติกุล

๐๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๑๐
เด็กหญิงฐิตินันท์ สุขวิพัฒน์

๑๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๑๑

เด็กหญิงรินทร์ธนัน โชติศิวัชโตบุญ
๐๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๑๒

เด็กหญิงพราวนภา แย้มสรวล
๒๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๑๓

เด็กหญิงวิกานดา นีนสีบุตร
๑๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๑๔

เด็กหญิงธัญพร ภูโคกหิน
๑๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๑๕

เด็กหญิงอรัญญา อินทรักษ์
๑๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๑๖

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

สิทธิสังข์
๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๑๗

เด็กหญิงอินทิราพร แก้วปลา
๐๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๑๘

เด็กหญิงณัชชา สุธรรม
๒๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๑๙

เด็กชายจักรภัทร แสนอุบล
๑๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๒๐
เด็กชายสุภัคพล โพนศิลา

๐๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๒๑

เด็กชายธนาวุธ อุ่นกลม
๐๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๒๒

เด็กชายบุรินทร์ ตังเขีย

้

๑๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๒๓

เด็กชายปณณวิชญ์ ประเสริฐสังข์
๒๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๒๔

เด็กชายกฤษกร เจนชัย
๒๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๒๕

เด็กชายสิรภัทร ปอมศิลารัตน์
๑๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๒๖

เด็กชายทักษ์ดนัย อุ่นกลม
๐๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๒๗

เด็กชายศิริศักดิ

์

ศรีมุลตรี
๓๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๒๘

เด็กชายสิริชัย จันศักดา
๐๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๒๙

เด็กชายจิรเมธ สอนสา
๒๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๓๐
เด็กหญิงปาลิตา อินทะประเสริฐ

๒๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๓๑

เด็กหญิงไปรยา สิงห์งอย
๑๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๓๒

เด็กหญิงพิชญาภา ภูมิดา
๐๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๓๓

เด็กหญิงวรัญญา โนนริบูรณ์
๐๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๓๔

เด็กหญิงอารียา ศิริชิตโยธิน
๑๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๔๗ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๕๑๓๕

เด็กหญิงชนม์นิภา แจ้งอารมณ์
๒๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๓๖

เด็กหญิงปราญชลี แซ่จึง
๐๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๓๗

เด็กหญิงสุพรรษา สุขนิจ
๒๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๓๘

เด็กหญิงอารียา ซม
๑๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๓๙

เด็กหญิงจิณห์นิภา คะสีโคตร
๐๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๔๐
เด็กหญิงปวิชญา กองเสลา

๑๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๔๑

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ชินกร
๓๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๔๒

เด็กหญิงพีระดา พรรณวัติ
๒๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๔๓

เด็กชายยศวัฒน์ สินธุพรรณ์
๒๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๔๔

เด็กชายปริวัฒน์ ประจวบสุข
๐๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๔๕

เด็กหญิงปณฑิตา โดยสาร
๒๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๔๖

เด็กหญิงชมภูนุช โกพลรัตน์
๒๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๔๗

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เคนทวาย
๒๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๔๘

เด็กหญิงพิฤดี วังวิสัย
๐๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๔๙

เด็กชายนิติทัช อินทร์ศิริ
๒๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๕๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ สุวะเสน

๐๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๕๑

เด็กชายวชิรวิชญ์ ผันศิริ
๑๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๕๒

เด็กหญิงปุญญิตา บุญจันทร์
๒๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๕๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ พอชารี
๑๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๕๔

เด็กหญิงญาณิกา คุยพร
๑๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๕๕

เด็กหญิงอนรรฆวี ขันทะชา
๐๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๕๖

เด็กชายธนวัฒน์ คำใหญ่
๒๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๕๗

เด็กชายปวิช พรมนาลี
๐๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๕๘

เด็กหญิงอรญา อินทะรักษ์
๒๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๕๙

เด็กชายตะวัน มณีพรรณ
๑๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๖๐
เด็กหญิงปุณยาพร จันทร

๒๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๖๑

เด็กหญิงปาริชาติ มาตรนอก
๑๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๖๒

เด็กหญิงสุพรรษา โพธิสุ

์

๒๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๖๓

เด็กชายพีรภัทร โงนศรีษะ
๑๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๖๔

เด็กชายพงษ์ภิศิฏฐ์ ก้องพิมาย
๒๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๖๕

เด็กชายทักษ์ดนัย สมรฤทธิ

์

๒๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๖๖

เด็กหญิงวรนิษฐา อินนุ่ม
๑๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๖๗

เด็กหญิงพัชชาพร ต่านเทศ
๑๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๖๘

เด็กหญิงรัฐธีย์ กองแสง
๑๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๖๙

เด็กหญิงวาเศรษฐี มัยวงศ์
๓๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๔๘ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๕๑๗๐
เด็กหญิงณัชลิยา กุมารสิทธิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๗๑

เด็กหญิงเพชรดา วงษาเนาว์
๐๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๗๒

เด็กหญิงบุษกร คำใบ
๐๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๗๓

เด็กหญิงพชรพร บุพศิริ
๒๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๗๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ สิงห์งอย
๐๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๗๕

เด็กชายพงษ์ศกร พุทธศาวงษ์
๒๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๗๖

เด็กชายวันชัย มังคละคีรี
๐๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๗๗

เด็กชายวรภัทร อุ่นกลม
๑๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๗๘

เด็กหญิงชลดา
เกียรตินันทโกศล

๒๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๗๙

เด็กหญิงกนกพร ชาพิจิตร
๑๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๘๐ เด็กหญิงเบญจมากรณ์
คังกัน

๒๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๘๑

เด็กชายพนมวัลย์ มันธง

่

๒๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๘๒

เด็กหญิงเศรษสินี หลอดคำ
๒๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๘๓

เด็กหญิงนันทิชา ทองเต็ม
๓๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๘๔

เด็กหญิงญาณิศา ชินจันทร์ทึก
๐๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๘๕

เด็กชายธนเทพ กองแสง
๑๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๘๖

เด็กชายจาตุรพงศ์ ทองแสน
๑๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๘๗ เด็กหญิงจันทราลักษณ์
ทองแสน

๑๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๘๘
เด็กหญิงจันทราทิพย์ ทองแสน

๑๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๘๙

เด็กชายรักชาติ สารสินธ์
๒๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๙๐
เด็กหญิงรุ่งทิวา นาใจคง

๑๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๙๑

เด็กชายอัครชัย มากมี
๑๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๙๒

เด็กหญิงปนัดดา พูนกลาง
๑๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๙๓

เด็กหญิงพิมผกา โยลัย
๐๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๙๔

เด็กหญิงจุฑามาศ ทับซม
๑๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๙๕

เด็กชายปริวาส ถาวร
๑๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๙๖

เด็กหญิงจุฑามาศ เขียวโป
๐๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๙๗

เด็กหญิงณิศวรา วันดี
๑๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๙๘

เด็กหญิงสโรชินี อนุวรรณ
๑๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๑๙๙

เด็กหญิงณัฐณิชา เสนพันธ์
๑๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๐๐
เด็กหญิงศราวณี สมรฤทธิ

์

๒๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๐๑
เด็กหญิงอรปรียา เรืองวรบูรณ์

๐๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๐๒
เด็กชายปวรปรัชญ์ นามพะทาย

๑๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๐๓
เด็กชายรพีภัทร โคตรคำ

๐๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๐๔
เด็กหญิงกมลวรรณ แซ่ลี

๐๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๔๙ / ๒๗๖
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๕๒๐๕
เด็กชายทินภัทร มหาวงศนันท์

๑๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๐๖
เด็กชายณัฐภูมิ พลมาตย์

๒๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๐๗
เด็กหญิงภัทรนันท์ หาธรรม

๑๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๐๘
เด็กชายพิชิตพงษ์ มาตชัยเคน

๒๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๐๙
เด็กชายอดิเทพ สุธรรม

๑๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๑๐
เด็กหญิงกวินญารัตน์ ศรีนัครินทร์

๐๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๑๑

เด็กชายธาวิน ภารไสว
๒๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๑๒

เด็กชายวชิรวิทย์ ชัยคุณากรขจร
๒๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๑๓

เด็กชายปยพนธ์ ทังสุนันทน์
๓๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๑๔

เด็กชายชัยธวัช หาทำ
๐๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๑๕

เด็กหญิงประนัดดา จันดาโชติ
๒๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๑๖

เด็กหญิงธนพร เรืองแปลง
๐๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๑๗

เด็กชายศุภกร คำเกษ
๐๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๑๘
เด็กชายไมเคิลลักษณ์ ฮาร์ริสัน

๐๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๑๙

เด็กชายศุภโชค กาละพันธ์
๑๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๒๐
เด็กชายวิศรุต ขวาชัยวี

๑๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๒๑

เด็กชายสิรวิชญ์ เรืองวรบูรณ์
๐๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๒๒

เด็กหญิงจิณห์จุฑา ภู่กันณ์
๑๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๒๓

เด็กหญิงนิตยา อาจสามารถ
๑๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๒๔

เด็กหญิงณัฐฐาภรณ์ ไชยเทศ
๒๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๒๕

เด็กชายวีระชัย ไชยนาน
๐๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๒๖

เด็กชายสุรเชษฐ์ อุผา
๐๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๒๗

เด็กหญิงนริสรา นามโยธา
๐๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๒๘

เด็กชายภควัต ติยะบุตร
๒๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๒๙

เด็กชายวรเดช เขาทอง
๒๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๓๐
เด็กชายณัฐวัตร อินทริง

๒๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๓๑

เด็กชายณัฐพงษ์ มูลตีเสาร์
๐๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๓๒
เด็กหญิงพิยะดา  เกรชดี แมรี
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คอร์ราดีนี
๐๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๓๓

เด็กชายสุวิจักษณ์ ปะทะโก
๐๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๓๔

เด็กหญิงชนันธร บุพศิริ
๑๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๓๕

เด็กชายศิลาวุฒิ ราชตี
๐๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๓๖

เด็กหญิงสรัญญา แมดมิงเหง้า

่

๐๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๓๗

เด็กหญิงอริสา ศรีวิชัย

ั

๑๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๓๘

เด็กหญิงศรุตา ผิวคำ
๐๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๓๙

เด็กหญิงวริสา สังกะสี
๒๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๕๐ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๕๒๔๐
เด็กชายธนพงษ์ ยงบรรทม

๒๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๔๑

เด็กชายนันทชัย สีนาด

๑๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๔๒

เด็กหญิงเอวิตรา ดอลี
๐๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๔๓

เด็กชายธนพล สีลาลาย
๒๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๔๔

เด็กหญิงบุญญิศา สุ่มมาตย์
๐๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๔๕

เด็กหญิงบุณณภา สุ่มมาตย์
๐๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๔๖

เด็กชายธีรภัทร สมรฤทธิ

์

๒๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๔๗

เด็กชายลัคนทิน ไชยพิมพ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๔๘

เด็กชายกิตติพงษ์ เสนสุข
๐๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๔๙

เด็กหญิงวรรณพร สันติ
๐๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๕๐
เด็กชายจีระชัย จันกระจ่าง

๒๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๕๑

เด็กชายกษิตินาถ กุลภา
๑๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๕๒

เด็กหญิงมาลี ซม
๒๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๕๓
เด็กหญิงณัฐดาวรรณ มันอาษา

๑๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๕๔

เด็กหญิงวรัญญา หงษาขี

๑๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๕๕

เด็กหญิงรวินท์นิภา ศรีวรนนท์
๑๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๕๖

เด็กหญิงศดานันท์ เกษมสุข
๐๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๕๗

เด็กชายคิรากร ไกรมงคล
๓๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๕๘

เด็กหญิงชาญิกา แพงสุข

๒๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๕๙

เด็กชายกฤษฎ์ รัตนมาลี
๑๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๖๐
เด็กหญิงนภัสสร สมรฤทธิ

์

๒๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๖๑

เด็กหญิงสริตา ชะมาประโคน
๑๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๖๒

เด็กหญิงธัญญารัตน์ พรมติง

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๖๓

เด็กหญิงพิชชาภา รัตนะโสภา

๑๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๖๔

เด็กชายสิทธิพงษ์ อุผา
๒๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๖๕

เด็กหญิงอิศวรา ขาวดี

๑๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๖๖

เด็กหญิงนำอ้อย เพลียเทพ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๖๗
เด็กหญิงพลอยตะวัน ธงไพร

๐๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๖๘

เด็กชายบูรพา
พรพุทธคุณรักษา

๐๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๖๙

เด็กหญิงพิมพ์มาดา โปแอ
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๗๐ เด็กหญิงพิมภาลักษณ์
ราศรี

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๗๑

เด็กหญิงสุกัลญา ตรันนา
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๗๒

เด็กหญิงไอยราฬ ดาดง
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๗๓

เด็กชายกลวัชร สีเมือง
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๗๔

เด็กชายจิระภัทร พรมมา
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๕๑ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๕๒๗๕

เด็กชายทินภัทร ไชยเทพ
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๗๖

เด็กหญิงกุลธิดา บุพศิริ
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๗๗

เด็กหญิงณัฐวดี ยากน้อย
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๗๘

เด็กหญิงธัญชนก โมเหลา
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๗๙

เด็กชายธนพนธ์ เกษม
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๘๐
เด็กหญิงอริสา เกิดผล

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๘๑

เด็กชายภูริเดช อุผา
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๘๒

เด็กชายณรัติตภูมิ อุผา
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๘๓

เด็กชายกนกพล เรือนนา
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๘๔

เด็กชายคมกริช อินทริง
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๘๕

เด็กชายจิรกิตต์ เรืองฤทธิ

์

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๘๖

เด็กชายเจษฎาวุฒิ มูลพงษ์
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๘๗

เด็กชายพรสวรรค์ เพ็งคำ
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๘๘

เด็กชายพัชรพงษ์ ปญญาทอง
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๘๙

เด็กชายยศกร โสภานำ
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๙๐
เด็กชายวริทธิ

์

เอืองไข

้

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๙๑

เด็กชายศักธิกรินทร์

์

ลีประโคน
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๙๒

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

จำปาซ้อน
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๙๓

เด็กชายสิทธิกร จำปาซ้อน
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๙๔

เด็กชายอนิวัฒน์ ขันบรรจง
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๙๕

เด็กชายอนุภัทร อินทริง
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๙๖

เด็กชายอภิยุทธ อ่อนพุทธา
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๙๗

เด็กหญิงกตชกร อินทริง
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๙๘

เด็กหญิงขนิษฐา โทเตียน
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๒๙๙

เด็กหญิงธิดาพร อุผา
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๐๐
เด็กหญิงนันจิรา คะดุน

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๐๑
เด็กหญิงนิรัชยา จำปาซ้อน

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๐๒
เด็กหญิงนิลาวัน อุผา

๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๐๓
เด็กหญิงปนัดดา ผาสีกาย

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๐๔
เด็กหญิงปภาวรินต์ เอืองไข

้

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๐๕
เด็กหญิงปาณิศรา อินทริง

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๐๖
เด็กหญิงปนสุดา มาตชัยเคน

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๐๗
เด็กหญิงพรรณภัทร อินทริง

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๐๘
เด็กหญิงภัทรวดี บัวจัตุรัส

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๐๙
เด็กหญิงภัทรวีรานุช จำปาซ้อน

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๕๒ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๕๓๑๐
เด็กหญิงสุพิชชา อุผา

๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๑๑

เด็กหญิงสุภาพร รัตนะ
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๑๒

เด็กหญิงอรวรรยา จำปาซ้อน
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๑๓

เด็กหญิงอนันตญา มะละกา
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๑๔

เด็กหญิงเอมอร เอืองไข

้

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๑๕

เด็กชายวัฒนชาติ ภูมิวัฒน์
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๑๖

เด็กหญิงรัชนี คะดุน
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๑๗

เด็กชายพีรพัฒน์ หว่างพันธ์
๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๑๘

เด็กชายธีรพัฒน์ พันธุ์กาง
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๑๙

เด็กชายวรโชติ สุทา
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๒๐
เด็กชายกิตติพงษ์ ศรีบุรินทร์

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๒๑

เด็กชายธาวิน คะดุน
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๒๒

เด็กชายสุรสีห์ จำปาซ้อน
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๒๓

เด็กชายพีรพัฒน์ ไพรเพ็ชร
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๒๔

เด็กชายรวิภาส เสนพันธ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๒๕

เด็กชายการัณย์ อุผา

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๒๖

เด็กชายเอกพงษ์ เพ็งคำ
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๒๗

เด็กชายอนุชิต ศรีชมชืน

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๒๘

เด็กชายยศภัทร เยือนรัมย์
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๒๙

เด็กหญิงนริศรา คะดุน
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๓๐
เด็กหญิงวิรากร เรือนนา

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๓๑

เด็กหญิงณัฐธิดา จำปาซ้อน

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๓๒

เด็กหญิงวิไลวรรณ ต้นศรี

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๓๓

เด็กหญิงยศวดี คะดุน
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๓๔

เด็กหญิงธนัชญา อินทริง
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๓๕

เด็กหญิงธัญชนก ปนทะวงค์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๓๖
เด็กหญิงพิทยาภรณ์ อุผา

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๓๗

เด็กหญิงกนกนาถ คำไหม
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๓๘

เด็กหญิงวิภาดา ตอรบรัมย์
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๓๙

เด็กหญิงเกวลิน อุผา
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๔๐
เด็กหญิงพรนัชชา อุผา

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๔๑

เด็กชายอชิระ วังสุขี

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๔๒

เด็กชายนฤนาท สุธรรม
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๔๓

เด็กชายยสินทร กาละเหลา
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๔๔

เด็กชายวุฒิพงศ์ เพ็งคำ
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๕๓ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๕๓๔๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สุทา
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๔๖

เด็กชายถิรเจตน์ สมดี
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๔๗

เด็กชายทีปกร โมเหลา
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๔๘

เด็กชายศักดิดา

์

เลียงเพ็ชร

้

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๔๙

เด็กชายสุทธิภัทร์ คะดุน
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๕๐
เด็กชายจิรานุวัฒน์ จันทร์ศรี

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๕๑

เด็กชายอมรเทพ เพ็งคำ
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๕๒

เด็กชายเสกสรรค์ คะดุน
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๕๓

เด็กชายกิตติธัช ชมภูนิมิตร
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๕๔

เด็กชายทักษ์ดนัย ต้อยสิมมา
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๕๕

เด็กชายธวัชชัย แก้วปลา
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๕๖

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

เรือนนา
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๕๗

เด็กชายภานุวัฒน์ อินทริง
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๕๘

เด็กชายณัฐวัตร อินทริง
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๕๙

เด็กชายปญญา คนไว
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๖๐
เด็กชายพีรพัช เอืองไข

้

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๖๑

เด็กชายปกาศิต คะดุน
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๖๒

เด็กชายทรงพล คะดุน

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๖๓

เด็กหญิงมินตรา คะดุน
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๖๔

เด็กหญิงพิยดา ยางธิสาร
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๖๕

เด็กหญิงศุทธหทัย จำปาซ้อน
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๖๖

เด็กหญิงทิพลักษณ์ อุผา
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๖๗

เด็กหญิงวริษา คำอินทร์
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๖๘

เด็กหญิงสุวรัตน์ อุผา
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๖๙

เด็กหญิงกมลทิพย์ จำปาซ้อน
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๗๐
เด็กหญิงภัทรากรณ์ สิทธิยา

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๗๑

เด็กหญิงศุภนิดา สิงห์เชือ

้

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๗๒

เด็กหญิงวรัชญา อุปศรี
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๗๓

เด็กหญิงอารียา คะดุน
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๗๔

เด็กหญิงนิธิการณ์ หมอกมีชัย
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๗๕

เด็กหญิงณัฎฐณิชา นิลเอือง

้

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๗๖

เด็กหญิงปญญาพร อุผา
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๗๗

เด็กหญิงสุภัทรธิตา อุผา
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๗๘

เด็กหญิงสุภาวิณี อินทริง
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๗๙

เด็กหญิงภัทรวดี มะไห
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๕๔ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๕๓๘๐
เด็กหญิงสุพิชญา จำปาซ้อน

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๘๑

เด็กหญิงยุคลดา เพ็งคำ
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๘๒

เด็กหญิงธีร์สุดา ชมพุฒ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๘๓

เด็กหญิงสนันพร พานจันทร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๘๔

เด็กชายชนะพล นาคเจือ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๘๕

เด็กชายกิตติพงษ์ คะดุน
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๘๖

เด็กชายไชยา มูลพงษ์
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๘๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

คะดุน
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๘๘

เด็กชายชินกร เพ็งคำ
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๘๙

เด็กหญิงชยุตรา เพ็งคำ
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๙๐
เด็กหญิงกนกวรรณ นาโอพิมพ์

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๙๑

เด็กหญิงทิพรัตน์ เพียรเสมอ
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๙๒

เด็กหญิงแพรวา ชุมมะณี
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๙๓

เด็กชายจิรายุส โทรัตน์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๙๔

เด็กหญิงกานต์ณิกา มะละกา
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๙๕

เด็กหญิงกรรวี กะตะนารี
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๙๖

เด็กหญิงกัลยรัตน์ คะดุน
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๙๗

เด็กหญิงจารุวรรณ แสนมะฮุง
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๙๘

เด็กหญิงกรณิศ อินทริง
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๓๙๙

เด็กหญิงชนม์ชนก พงษ์ขันธ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๐๐
เด็กชายสุรพิชญ์ อินทริง

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๐๑
เด็กชายสุทธิภัทร อินทริง

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๐๒
เด็กหญิงวรัญญา ดำนิล

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๐๓
เด็กชายชาญชัย บุตรสอน

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๐๔
เด็กชายอัครพล เพ็งคำ

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๐๕
เด็กหญิงมัณฑนา โทรัตน์

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๐๖
เด็กชายจักริน จันทร์ศรี

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๐๗
เด็กชายธัญธวัฒน์ คำสอิง

้

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๐๘
เด็กหญิงฌนันทติยา อุผา

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๐๙
เด็กหญิงจันทณาพร อุสาพรม

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๑๐
เด็กหญิงพิรญาณ์ สงค์ดี

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๑๑

เด็กชายสรศักดิ

์

อินทริง
๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๑๒

เด็กชายพีระ พรหมอารักษ์
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๑๓

เด็กชายอัฐวุฒิ โคตะบิน
๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๑๔

เด็กชายธนากร ลาสุด
๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๕๕ / ๒๗๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๕๔๑๕

เด็กหญิงภัทรวดี โคตะบิน
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๑๖

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เคนดา
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๑๗

เด็กหญิงเทวี จันทร์พล
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๑๘

เด็กหญิงอนุสรา คำโสมศรี
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๑๙

เด็กชายยุทธภูมิ โคตะบิน
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๒๐
เด็กชายสุทธิพงค์ โคตะบิน

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๒๑

เด็กชายณัฐพล จันมา
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๒๒

เด็กชายปริญญา ภักดี

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๒๓

เด็กชายวีระชิต มุงธิสาร
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๒๔

เด็กหญิงเอมอมร โมรัษเฐียร
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๒๕

เด็กหญิงสิดาพร โกสาแสง
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๒๖

เด็กชายปญญา สิงห์รักษ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๒๗

เด็กชายปยทัศน์ มันธง

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๒๘

เด็กชายธนวัฒ์ บุพศิริ
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๒๙

เด็กชายคันธารัตน์ ท่อนสัน
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๓๐
เด็กหญิงพัชรินทร์ เวินเมาหา

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๓๑

เด็กหญิงอุทัยทิพย์ คำมะอี
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๓๒

เด็กหญิงงามทิพย์ โคตะบิน
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๓๓

เด็กชายศรายุทธ สิทธิยา
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๓๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ท่อนสัน
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๓๕

เด็กหญิงนำฝน โคตะบิน
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๓๖

เด็กชายปญญารัตน์ สิทธิยา
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๓๗

เด็กชายวรายุส อุผำ
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๓๘

เด็กชายฉัตรมงคล ภักดี
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๓๙

เด็กหญิงพิกุลทอง สิทธิยา
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๔๐
เด็กหญิงกัลยา แก้วกระจ่าง

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๔๑

เด็กชายนราวิชญ์ โคตะบิน
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๔๒

เด็กชายพิพัฒน์ อินริ
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๔๓

เด็กชายกิตติชาติ สุดสงวน
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๔๔

เด็กชายสมิทธ์ สิทธิยา

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๔๕

เด็กหญิงเม บุญทำนุก
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๔๖

เด็กชายประวันวิทย์ เสนสุข
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๔๗

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

แก้วกำเนิด

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๔๘

เด็กชายเฉลิมชัย โกษาแสง
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๔๙

เด็กชายฐิติวุฒิ มหาวงศ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๕๖ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๕๔๕๐
เด็กชายทศพล แก้วปลา

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๕๑

เด็กชายนัทธพงษ์ สะโสดา
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๕๒

เด็กหญิงณรัญญา ศิริวงศ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๕๓

เด็กหญิงณัฏธินี มูลนาวงศ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๕๔

เด็กชายธนพล แสนพล
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๕๕

เด็กชายภัทรพล อ.ท.มาตย์
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๕๖

เด็กหญิงวนิดา ชะนวนรัมย์
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๕๗

เด็กชายธนากร กระไทย
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๕๘

เด็กชายพรพิทักษ์ มหาวงศ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๕๙

เด็กชายอันดา มัยวงศ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๖๐
นายอานุชา มัยวงค์

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๖๑

เด็กหญิงอรุณรัศมี มัยวงค์
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๖๒

เด็กหญิงเบญจรัตน์ สมรฤทธิ

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๖๓

เด็กชายสุเทียน มัยวงศ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๖๔

นายธัชพล อินทริง
๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๖๕

นายพงณกรษ์ มหาวงศ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๖๖

นายปุญญพัฒน์ ศิริวงศ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๖๗

นายธนวัฒน์ สุพร
๒๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๖๘

นางสาวกิตตินันท์ ทาคิละ
๑๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๖๙

นางสาวอรอุมา ศิริวงศ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๗๐
เด็กชายบุรณิน สุธรรม

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมศรี วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๗๑

เด็กชายธนายุต แก้วมะ
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมศรี วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๗๒

เด็กชายธีรภัทร สุธรรม
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมศรี วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๗๓

เด็กหญิงเบญจมา รัตนะ
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมศรี วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๗๔

เด็กหญิงปาริชาติ นันสีบุตร
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมศรี วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๗๕

เด็กหญิงสุภาพร สุธรรม
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมศรี วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๗๖

เด็กชายรณกร บุญเพ็ง

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอมศรี วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๗๗

เด็กชายฐิติศักดิ

์

โคตพรม
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๗๘

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

แก้วปลา
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๗๙

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ เหล่าทา
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๘๐
เด็กชายศุภกิตติ

์

ปากดี
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๘๑

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

ทากิระ
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๘๒

เด็กหญิงกฤติยา ทากิระ
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๘๓

เด็กหญิงจันทรัช สนมศรี
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๘๔

เด็กหญิงปริณดา ใจมัน

่

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต วัดทรายศรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๕๗ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๕๔๘๕

เด็กหญิงปุณญาภา ทากิระ
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๘๖

เด็กหญิงพัณณิตา ทากิระ
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๘๗

เด็กหญิงวรัทยา ประยูรหาญ
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๘๘

เด็กหญิงสุมิตรา อุทัยแสน
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๘๙

เด็กหญิงสุดายุ สุพร
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๙๐
เด็กชายพงศธร โคทังคะ

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๙๑

เด็กชายสุรนนท์ ตราชู
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๙๒

เด็กหญิงพิมพิลา โคทังคะ
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๙๓

เด็กหญิงยุพารัตน์ มหาวงค์
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๙๔

เด็กหญิงรัญชิดา แก้วปลา
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๙๕

เด็กหญิงอันลิปรียา แก้วปลา
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๙๖

เด็กชายณัฐพล โยลัย
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๙๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

นาสัก
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๙๘ เด็กชายชนินทร์ปกรณ์
ปองทอง

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๔๙๙

เด็กชายฐิติศักดิ

์

ไชยกา
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๕๐๐
เด็กชายพสุธร ศิริวงศ์

๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๕๐๑
เด็กชายภานุรัตน์ สุธรรม

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๕๐๒
เด็กชายวีรากร มะละกา

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๕๐๓
เด็กชายอดิศร ปมมะสาร

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๕๐๔
เด็กหญิงฐิติพร รังศรี

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๕๐๕
เด็กหญิงกนกรดา สระคำจันทร์

๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๕๐๖
เด็กชายอรรถพล อินธิสิทธิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๕๐๗
เด็กชายเฉลิมเกียรติ ศิริวงค์

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๕๐๘
เด็กชายชนินทร์ ศิริวงค์

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๕๐๙
เด็กชายณัฐพงษ์ ดวงภักดี

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๕๑๐
เด็กชายนวพล แก้วก้อย

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๕๑๑
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ สุธรรม

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๕๑๒

เด็กชายรัตนโชติ สุธรรม

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๕๑๓

เด็กชายราเชนทร์ เหลินต้ายซ้าย
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๕๑๔

เด็กชายสพลดนัย ศิริวงศ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๕๑๕

เด็กหญิงกนกวรรณ แก้วปลา
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๕๑๖

เด็กหญิงกุลนาถ ศิริวงค์
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๕๑๗

เด็กหญิงจันทกานต์ เพ็งคำ
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๕๑๘

เด็กหญิงทิฆัมพร อินทริง
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๕๑๙

เด็กหญิงนริศรา ศรีวงค์เดือน
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

วัดทรายศรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๕๘ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๕๕๒๐
เด็กหญิงภัคนันท์ กันทเสน

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๕๒๑

เด็กหญิงวธิดา โยลัย
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๕๒๒

เด็กหญิงสุพรรณี ปมมะสาร
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๕๒๓

เด็กหญิงอทิตยา ศิริวงค์
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๕๒๔

เด็กชายภัคพล บุณรังศรี
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๕๒๕

เด็กชายโชคชัย รัตนะ
๒๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๕๒๖

เด็กชายนัทพงษ์ รัตนะ
๑๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๕๒๗

เด็กชายพงศกร มะละกา
๑๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๕๒๘

เด็กชายพงศกร อินทริง
๑๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๕๒๙

เด็กชายพงศกร อินทริง
๑๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๕๓๐
เด็กชายพีรพัฒน์ ไชยกา

๓๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๕๓๑

เด็กชายภานุวัฒน์ คะสา
๐๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๕๓๒

เด็กชายยอดชาย รัตนะ
๒๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๕๓๓

เด็กชายธีรภัทร คำหาญ
๒๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๕๓๔

เด็กชายเลิศชาย ดวงภักดี
๑๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๕๓๕

เด็กชายศุภกร แวงอุ้ย
๒๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๕๓๖

เด็กชายศาสตรา ไชยกา
๒๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๕๓๗

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

รัตนะ
๑๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๕๓๘

เด็กชายสุรนันท์ สุธรรม
๐๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๕๓๙

เด็กหญิงนนทกร พิมพ์โซ
๑๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๕๔๐
เด็กหญิงธัญลักษณ์ อินทริง

๒๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๕๔๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีษามุข
๑๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๕๔๒

เด็กชายธันยบูรณ์ สาราช
๒๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๕๔๓

เด็กหญิงธวัลรัตน์ ตูมตัง

้

๒๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๕๔๔

เด็กหญิงปนัดดา เทียนหล่อ
๒๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๕๔๕

เด็กหญิงปาลิดา คำหาญ
๒๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๕๔๖

เด็กหญิงพนิตสุภา รัตนะ
๐๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๕๔๗

เด็กหญิงพลอยฤณี รัตนะ
๐๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๕๔๘

เด็กหญิงรัชนีรมณ์ อินทริง
๑๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๕๔๙

เด็กหญิงสุกัญญา แจ่มสุวรรณ์
๐๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๕๕๐
เด็กหญิงสุภัชชา รัตนะ

๑๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๕๕๑

เด็กหญิงภัทรวดี รัตนะ
๐๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๕๕๒

เด็กชายวิภู รัตนะ
๑๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๕๕๓

เด็กหญิงปวีณ์กร ไชยกา
๑๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๕๕๔

เด็กชายวสุพล อัตพงค์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๕๙ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๕๕๕๕

เด็กหญิงสิรินทรา ไชยกา

๑๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๕๕๖

เด็กหญิงประภาพร มากอง
๓๐/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๕๕๗

เด็กหญิงจันจิรา ดีมัน

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๕๕๘

เด็กชายชิษณุพงค์ คำปนตา
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๕๕๙

เด็กชายณัฐวุฒิ โยลัย
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๕๖๐
เด็กชายนิธิโชติ มหาวงค์

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๕๖๑

เด็กชายนิธินันท์ ครุฑจับนาค
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๕๖๒

เด็กชายปรายเวศ มหาวงศ์
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๕๖๓

เด็กชายปยนันท์ มหาวงค์
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๕๖๔

เด็กชายราชวัติ วงษาศรี
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๕๖๕

เด็กชายสิทธิกร มหาวงค์
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๕๖๖

เด็กหญิงนงนภัส สลาประโคน
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๕๖๗

เด็กหญิงนิภาพร นารีแพงสี
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๕๖๘

เด็กหญิงบุญณดา มหาวงศ์
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๕๖๙

เด็กหญิงปวันรัตน์ สลาประโคน
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๕๗๐
เด็กหญิงปยนาถ มหาวงศ์

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๕๗๑

เด็กหญิงปยะดา มหาวงค์
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๕๗๒

เด็กหญิงปาริตา มหาวงศ์
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๕๗๓

เด็กหญิงพรไพลิน ศรีบาล
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๕๗๔

เด็กหญิงพิมสุดา นามมา
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๕๗๕

เด็กหญิงวริศรา มหาวงศ์
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๕๗๖

เด็กหญิงวิภาดา ประเทพา
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๕๗๗

เด็กหญิงศศิวิมล โทรัตน์
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๕๗๘

เด็กหญิงสาธิดา อินทร์สว่าง
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๕๗๙

เด็กหญิงนาขวัญ วงษาพัด
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๕๘๐
เด็กหญิงอภิญญา อุ่นกลม

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๕๘๑

เด็กชายวัชรพงค์ มหาวงศ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๕๘๒

เด็กหญิงนิภารัตน์ ศรีสุวอ
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๔๖๐/๕๕๘๓

เด็กชายเจษฎา สมรฤทธิ

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๕๕๘๔

เด็กชายชยานันต์ นิที

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๕๕๘๕

เด็กชายพิฆเนศ สมรฤทธิ

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๕๕๘๖

เด็กชายอนุพงศ์ เฉือยนอก

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๕๕๘๗

เด็กชายอภินันท์ ไกรเทียม
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๕๕๘๘

เด็กหญิงกนิษฐา รังศรี
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๕๕๘๙

เด็กหญิงกฤษณา ชาสงวน
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๖๐ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๕๕๙๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ผุยเถือน

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๕๕๙๑

เด็กหญิงจิราพร พลโดด
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๕๕๙๒

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ รัตนะ
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๕๕๙๓

เด็กหญิงเจนจิรา อินโจม

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๕๕๙๔

เด็กหญิงปทมพร สีระสา
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๕๕๙๕

เด็กหญิงปยธิดา คงสรรค์เสถียร
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๕๕๙๖

เด็กหญิงเพ็ญนภา จิตระชา

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๕๕๙๗

เด็กหญิงภัทรวดี หมันทอง

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๕๕๙๘

เด็กหญิงภาวิดา วันดี
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๕๕๙๙

เด็กหญิงสุธาสินี สิงห์งอย
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๕๖๐๐
เด็กหญิงสุนิสา อาจอินทร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๕๖๐๑
เด็กหญิงอริษา จันทร

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๕๖๐๒
เด็กชายกรกต หาญสัตย์

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๕๖๐๓
เด็กชายกิตติชัย ทากิระ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๕๖๐๔
เด็กชายจิรพัทธ์ คัณทักษ์

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๕๖๐๕
เด็กชายจีรพล แผนบุตร

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๕๖๐๖
เด็กชายชาย วังใส

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๕๖๐๗
เด็กชายชินวัฒน์ รังศรี

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๕๖๐๘
เด็กชายณัฐวัตร คัณทักษ์

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๕๖๐๙
เด็กชายธีรภัทร ศรียะวงษ์

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๕๖๑๐
เด็กชายธีราทร ชินบูรณ์

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๕๖๑๑

เด็กชายพรศักดิ

์

จันทร์แพงดี
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๕๖๑๒

เด็กชายวัชรกร ศิริวงค์
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๕๖๑๓

เด็กชายศรลักษณ์ วันดี
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๕๖๑๔

เด็กชายสุรศักดิ

์

วงศรีชู
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๕๖๑๕

เด็กชายสิทธิชัย แสนไชย
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๕๖๑๖

เด็กชายสุวรรณภูมิ ศรีเพียชัย
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๕๖๑๗

เด็กหญิงจตุพร เมืองโคตร
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๕๖๑๘

เด็กหญิงจิตรลดา คัณทักษ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๕๖๑๙

เด็กหญิงจิตสุภา วงตา
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๕๖๒๐
เด็กหญิงนพรัตน์ คัณทักษ์

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๕๖๒๑

เด็กหญิงเบญจพร ปองทอง
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๕๖๒๒

เด็กหญิงวนิดา คำธิศรี
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๕๖๒๓

เด็กชายเทพพนม ท้าวมา

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๕๖๒๔

เด็กชายชนะชัย บุตเวส
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๖๑ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๕๖๒๕

นายดนุพร เย็นวัฒนา
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๕๖๒๖

นางสาวอรพรรณ์ สังวาลย์วงษ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๕๖๒๗

นายณรงค์ชัย สมรฤทธิ

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๕๖๒๘

นางสาวปวันรัตน์ สมรฤทธิ

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๕๖๒๙

นายทวีศักดิ

์

สุธรรม
๑๔/๐๕/๒๕๑๘

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๕๖๓๐
นางรัตติยา สุธรรม

๓/๐๑/๒๕๑๔
โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๕๖๓๑

นางอรอุมา สมรฤทธิ

์

๓๐/๐๓/๒๕๒๑

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๕๖๓๒

เด็กชายพันธวัช ไชยเทศ
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๖๐/๕๖๓๓

เด็กชายหริวงศ์ ผิวบาง
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๖๐/๕๖๓๔

เด็กชายนิธิ สัจเขต
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๖๐/๕๖๓๕

เด็กชายวรากร ไชยเทศ
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๖๐/๕๖๓๖

เด็กชายทัตพงศ์ สิมมา
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๖๐/๕๖๓๗

เด็กชายทินภัทร ประสงค์ดี
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๖๐/๕๖๓๘

เด็กชายณัฐยศ ประสงค์ดี
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๖๐/๕๖๓๙

เด็กชายสัณหภาส อุปทุม
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๖๐/๕๖๔๐
เด็กชายอดิสร วงค์คำ

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๖๐/๕๖๔๑

เด็กชายนันทวัฒน์ คำเกษ
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๖๐/๕๖๔๒

เด็กชายพชรธร บุญเจียม
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๖๐/๕๖๔๓

เด็กหญิงศิรินทิพย์ อุปทุม
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๖๐/๕๖๔๔

เด็กหญิงจิราภรณ์ จุลขันธ์
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๖๐/๕๖๔๕

เด็กหญิงธุรดา ไชยเทศ
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๖๐/๕๖๔๖

เด็กหญิงมนต์นภา อุปทุม
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๖๐/๕๖๔๗

เด็กหญิงสายสวรรค์ สัตบุตร
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๖๐/๕๖๔๘

เด็กหญิงวิภาพร พลกุล
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๖๐/๕๖๔๙

เด็กหญิงกัญญาวีร์ คำเกษ
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๖๐/๕๖๕๐
เด็กหญิงรุจิราพร คิดโสดา

๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๖๐/๕๖๕๑
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ เกิดปทุมสุวรรณ

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๖๐/๕๖๕๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ไชยเทศ
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๖๐/๕๖๕๓

เด็กหญิงฟาใส สีขน
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๖๐/๕๖๕๔

เด็กหญิงพัชพิชา ลมไธสง
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๖๐/๕๖๕๕

เด็กชายสกลราช ปาลาศ
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๖๐/๕๖๕๖

เด็กชายนราธิป วงคำ
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๖๐/๕๖๕๗

เด็กชายธวัชชัย สำรวย
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๖๐/๕๖๕๘

เด็กชายชิษณุพงศ์ ไชยเทศ
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๖๐/๕๖๕๙

เด็กชายสุวรรณภูมิ อุปทุม
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๖๒ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๕๖๖๐
เด็กชายจิรพัชร จุลขันธ์

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๖๐/๕๖๖๑

เด็กชายธราเทพ ขันบรรจง
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๖๐/๕๖๖๒

เด็กหญิงณัฐชา คำเกษ
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๖๐/๕๖๖๓
เด็กหญิงปราณปรียา อุปทุม

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๖๐/๕๖๖๔

เด็กหญิงปภัสรา วงษา
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๖๐/๕๖๖๕

เด็กหญิงญาณพัฒน์ ทองหอม
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๖๐/๕๖๖๖

เด็กหญิงนุชวรา โพทะโสม
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๖๐/๕๖๖๗

เด็กหญิงมนันยา ถีระพันธ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๖๐/๕๖๖๘

เด็กหญิงอริยา ทิสมดา
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๖๐/๕๖๖๙

เด็กหญิงปพิชญา เคนไชยวงค์
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๖๐/๕๖๗๐
เด็กหญิงกรรวี คำเกษ

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๖๐/๕๖๗๑

เด็กหญิงชลธิชา จุลขันธ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๖๐/๕๖๗๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ทาเอือ

้

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๖๐/๕๖๗๓

เด็กหญิงธนัชพร เหง้าละคร
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๖๐/๕๖๗๔

เด็กชายกฤตยุชญ์ อุปทุม
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๖๐/๕๖๗๕

เด็กชายพีระพงศ์ แดงนาเพียง

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๖๐/๕๖๗๖

เด็กชายพุทฒิชัย ประสงค์ดี
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๖๐/๕๖๗๗

เด็กชายพุทฒินันท์ ประสงค์ดี
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๖๐/๕๖๗๘

เด็กชายสัญชัย คำเกษ
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๖๐/๕๖๗๙

เด็กชายสิปกร วังสันต์
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๖๐/๕๖๘๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

วังมลหม่อม
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๖๐/๕๖๘๑

เด็กชายวิชยุตม์ อุปทุม
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๖๐/๕๖๘๒

เด็กหญิงกันติยา ขันทะชา
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๖๐/๕๖๘๓

เด็กหญิงกันติชา ขันทะชา
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๖๐/๕๖๘๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ อยู่เย็น
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๖๐/๕๖๘๕

เด็กหญิงกัลยากร นนจันทร์
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๖๐/๕๖๘๖

เด็กหญิงชนาภรณ์ ทัศสว่าง
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๖๐/๕๖๘๗

เด็กหญิงชลลดา คำเกษ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๖๐/๕๖๘๘

เด็กหญิงทิพภาดา ปุนจ้อย

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๖๐/๕๖๘๙

เด็กหญิงปวีณอร ไชยเทศ
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๖๐/๕๖๙๐
เด็กหญิงพิมมาดา อุปทุม

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๖๐/๕๖๙๑

เด็กหญิงพิจิตรา อุปทุม
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๖๐/๕๖๙๒

เด็กหญิงมนัสชนก เหง้าละคร
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๖๐/๕๖๙๓

เด็กหญิงวัชราภรณ์ จุลขันธ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๖๐/๕๖๙๔

เด็กหญิงสิตานันท์ ประสงค์ดี
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๖๓ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๕๖๙๕

เด็กหญิงสุพรรษา ขันถม
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๖๐/๕๖๙๖

เด็กชายศุภกิตติ

์

วงคำ
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๖๐/๕๖๙๗

เด็กชายอาทิตย์ จุลขันธุ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๖๐/๕๖๙๘

เด็กชายสิทธิพงศ์ กุลมณี
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๖๐/๕๖๙๙

เด็กชายปฏิมากร วงคำ
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๐๐
เด็กชายรัชชานนท์ วงค์คำ

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๐๑
เด็กชายหนึงพิรม

่

คำเกษ
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๐๒
เด็กชายวทัญู บุญช่วย

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๐๓
เด็กชายจิรายุ ไชยเทศ

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๐๔
เด็กชายกฤษณะ คำเกษ

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๐๕
เด็กชายอธิป โพธิศรี

์

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๐๖
เด็กชายวิษณุ เคนไชยวงค์

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๐๗
เด็กชายศุภณัฐ ไชยเทศ

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๐๘
เด็กชายชินกร อุปทุม

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๐๙
เด็กชายอัครพล ด่างเกษี

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๑๐
เด็กหญิงธีร์วรา แก้วฝาย

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๑๑

เด็กหญิงฐิติมา อ้มชัย
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๑๒

เด็กหญิงสุธาสินี คำเกษ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๑๓

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส บุญเสริฐ
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๑๔

เด็กชายธนกร คิดโสดา
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๑๕

เด็กหญิงจิราพร เหลืองรุ่งทรัพย์
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๑๖

เด็กหญิงผึง

้

เพชรโสภา

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๑๗

เด็กชายตรีเพชร อุปทุม
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๑๘

เด็กหญิงชลธิชา พันเรืองฤทธิ

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๑๙

เด็กชายศุภวิชญ์ ทาเอือ

้

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๒๐
เด็กหญิงกันนิดา ผาอิฐดี

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๒๑

เด็กหญิงญาณิศา โกษาแสง
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๒๒

เด็กหญิงณัฐธิดา แสนพันธุ์
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๒๓
เด็กหญิงปทมาภรณ์ บุพศิริ

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๒๔

เด็กหญิงศุภนิดา บุพศิริ
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๒๕

เด็กชายภูพิพัฒน์ ถินมานัด
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๒๖

เด็กหญิงหนึงทิพย์

่

คลีจักร์
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๒๗

เด็กชายมกรธวัช ดายังหยุด
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๒๘
เด็กชายพรหมมินทร์ ชนะศึก

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๒๙

เด็กหญิงสิริมณี มณีพันธุ์
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๖๔ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๕๗๓๐
เด็กหญิงอาทิตติยา สิงห์งอย

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๓๑

เด็กหญิงนุชรดี สวัสดิพันธ์

์

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๓๒

เด็กหญิงสุทิดา เคหภูมิ
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๓๓

เด็กชายนนทนันท์ ดายังหยุด
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๓๔

เด็กชายวัชรพล บุพศิริ
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๓๕

เด็กชายวิศวชิต บุญชาญ
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๓๖

เด็กชายวุฒิไกร สิงห์งอย
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๓๗

เด็กชายภูริณัฐ สิงห์งอย
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๓๘

เด็กชายสันติ ดายังหยุด
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๓๙

เด็กชายอนุภัทร สิงห์งอย
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๔๐
เด็กหญิงเขมจิรา โคตะบิน

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๔๑

เด็กหญิงณัฐพร สัพโส
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๔๒
เด็กหญิงณัฐชานันท์ วระวิชา

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๔๓

เด็กหญิงนงลักษณ์ ดิษขุนทด

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๔๔

เด็กหญิงนันธิดา ผาสุข
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๔๕

เด็กหญิงเนตรดาว มูลพรม
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๔๖

เด็กหญิงพรรณิภา บานบึงศรี
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๔๗

เด็กหญิงเพชรรัตน์ ทองที
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๔๘

เด็กหญิงสุชัญญา เสนารัตน์
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๔๙

เด็กหญิงศุภกร สิงห์งอย
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๕๐
เด็กชายยุทธดนัย วงค์ปญญา

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๕๑

เด็กชายธนาธิป คำเกษ
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๕๒

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ใบแก้ว
๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๕๓

เด็กหญิงบุษกร โคตรบิล
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๕๔

เด็กหญิงอพินญา คำใบ
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๕๕

เด็กหญิงอรวลี ยะภักดี
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๕๖

เด็กชายศุภกิตติ

์

หงส์โต
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๕๗

เด็กชายชลที มณีมาศ
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๕๘

เด็กหญิงไอริษา สงปะคำ
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๕๙

เด็กชายธนดล งามสนิท
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๖๐
เด็กชายธราเทพ เทพกำเเหง

๓๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๖๑

เด็กชายประนุวัฒน์ วงหาเทพ
๐๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)

วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๖๒

เด็กชายพีรภัทรณ์ อุผา
๑๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)

วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๖๓

เด็กชายอนุวัฒน์ การิก
๐๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)

วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๖๔

เด็กชายสุรยุทธ ยงเพชร
๒๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)

วัดศรีสงคราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๖๕ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๕๗๖๕

เด็กชายพุฒิพงศ์ เเก้วกัลป
๐๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)

วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๖๖

เด็กชายพงศพัต สีมพระราช
๑๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)

วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๖๗

เด็กหญิงวิมลภัทร เเก่นจันทร์
๑๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)

วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๖๘

เด็กชายขันติพงษ์ มีนาคะ
๐๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)

วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๖๙

เด็กชายกฤษฏิภัชน์ หงษ์ทอง
๒๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)

วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๗๐
เด็กชายกันตภณ ไชยเดช

๑๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๗๑

เด็กหญิงพัชราภา อิมถวิล

่

๓๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๗๒

เด็กหญิงภัทรสุดา ติยะบุตร
๒๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)

วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๗๓

เด็กหญิงภัทรวดี คานดง
๐๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)

วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๗๔

เด็กชายอัครเดช วะชุม
๑๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)

วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๗๕

เด็กหญิงธัญชนก พลสวรรค์
๐๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)

วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๗๖

เด็กชายธนา ผาแดง
๒๐/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)

วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๗๗

เด็กชายกิดาการ อินชมภู
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๗๘

เด็กชายณัฐพงษ์ แสนสี
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๗๙

เด็กชายธนะชัย สิมสินธ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๘๐
เด็กชายธวัชชัย หงษาชุม

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๘๑

เด็กชายธิเบต แสนสุริวงค์
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๘๒

เด็กชายนันทวัฒน์ ศรีสุธรรม
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๘๓

เด็กชายปยะบุตร จันทร์บุญนะ
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๘๔

เด็กชายภานุวัฒน์ หนึงคำมี

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๘๕

เด็กชายภูริภัส ยะตะโคตร
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๘๖

เด็กชายอนันตพงษ์ พ่อแก้ว

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๘๗

เด็กหญิงจิราภา บัวปดชา
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๘๘

เด็กหญิงบัณฑิตา พันมหา
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๘๙

เด็กหญิงวานิดา ด้วงคำภา
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๙๐
เด็กหญิงวิภาวัลย์ เพชรดีคาย

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๙๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ อุทัยวัตร
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๙๒

เด็กชายรัธพล วงแหวน
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๙๓

เด็กชายสิทธิโชค ปูบุตรชา
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๙๔

เด็กชายอดิเทพ แก่นงาม

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๙๕

เด็กหญิงสุภกาญจน์ หารธงไชย
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๙๖

เด็กหญิงอมรรัตน์ แสนสามารถ
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๙๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

อ่ออนศรี

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๙๘

เด็กชายจักรินทร์ ทวีบท
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๕๗๙๙

เด็กชายปรเมทร์ มีเทียง

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๖๖ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๕๘๐๐
เด็กชายพรชัย สีแสด

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๐๑
เด็กชายภัครพงษ์ หนึงคำมี

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๐๒
เด็กชายภาณุพงษ์ แก้วมะ

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๐๓
เด็กชายมินทรเทพ จันชะนะ

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๐๔
เด็กชายรณชัย บริบูรณ์

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๐๕
เด็กชายลิขิต หงษาชุม

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๐๖
เด็กชายวรเดช ด้วงคำภา

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๐๗
เด็กชายวราพงษ์ จันทร์ชนะ

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๐๘
เด็กชายศักดินรินทร์

์

แก่นงาม
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๐๙
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ปุมเปา
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๑๐
เด็กหญิงกรภัทร์ เพชรดีคาย

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๑๑

เด็กหญิงดาหวัน กำริสุ
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๑๒

เด็กหญิงปยธิดา แก้วพิลา
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๑๓

เด็กหญิงนิรชา คำคนข้อง
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๑๔

เด็กหญิงพัชรี พ่อคำจันทร์
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๑๕

เด็กหญิงรุ้งนภา ลีพล

้

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๑๖

เด็กหญิงรุ้งสุดา เสนาคำ
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๑๗

เด็กหญิงอมรรัตน์ ภูริรักษ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๑๘

เด็กหญิงนิศารัตน์ ลีพล

้

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๑๙

เด็กหญิงปนัดดา ม่วงสำเภา
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๒๐
เด็กหญิงรัชนีพร ลีพล

้

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๒๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ เชือมอญยาว

้

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๒๒

เด็กชายชัยชนะ ไกยะฝาย

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๒๓

เด็กชายยุทธพงษ์ ด้วงคำภา
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๒๔

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ศรีรักษา
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๒๕

เด็กหญิงวิลาสิณี วงค์หนายโกฎ
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๒๖

เด็กชายพิชญา คำคนคล่อง
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๒๗

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ รัตติภัย
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน วัดวังโน  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๒๘

เด็กหญิงณัฐริกา ปญญาวิเลิศ
๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน วัดวังโน  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๒๙

เด็กหญิงสุกัญญา นะคะรังสุ
๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน วัดวังโน  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๓๐
เด็กหญิงลาริชชา ศรีหนองห้าง

๒๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน วัดวังโน  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๓๑

เด็กหญิงศรัณรัตน์ วงษ์คำจันทร์
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน วัดวังโน  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๓๒

เด็กหญิงมณีญา ไชยศรี
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน วัดวังโน  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๓๓

เด็กหญิงปยะฉัตร ชาวอังวะ
๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน วัดวังโน  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๓๔

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทะวงค์
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน วัดวังโน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๖๗ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๕๘๓๕

เด็กชายวีระวุฒิ ธุระทำ
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน วัดวังโน  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๓๖

เด็กชายหัสดิน ยตะโคตร
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน วัดวังโน  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๓๗

เด็กชายปราโมทย์ กำริสุ
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน วัดวังโน  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๓๘

เด็กชายธนวัฒน์ พ่อตาแสง
๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน วัดวังโน  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๓๙

เด็กชายศุภกร สวนสอน
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน วัดวังโน  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๔๐
เด็กหญิงปรียาลักษณ์ เชือท้าว

้

๑๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน วัดวังโน  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๔๑

เด็กหญิงชลดา เพชรดีคาย
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน วัดวังโน  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๔๒

เด็กชายธนาธิป หาญมนตรี
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน วัดวังโน  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๔๓

เด็กชายนัฐพงษ์ จันทะวงค์
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน วัดวังโน  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๔๔

เด็กชายกรีธา เชือสาทุม

้

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๔๕

เด็กชายกิตติชัย พ่อโคตร
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๔๖

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ศรีทอง
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๔๗

เด็กชายทรงพล ชมภูทอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๔๘

เด็กชายธีรวัฒน์ คำมเทพ
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๔๙

เด็กชายธีระภัทร อุทัยวัฒน์
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๕๐
เด็กชายนาวิน คำมะเทพ

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๕๑

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

หอมจำปา

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๕๒

เด็กชายปญญา ยตะโคตร
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๕๓

เด็กชายพงษ์เกษม บัวทองจันทร์
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๕๔

เด็กชายพิสิทธิ

์

สิงกันยา
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๕๕

เด็กชายยุทธยา พ่อตาแสง
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๕๖

เด็กชายศิรศักดิ

์

พ่อชมภู
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๕๗

เด็กชายสิทธิพร ว่องไว
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๕๘

เด็กชายอธิวัฒน์ เพชรดีคาย
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๕๙

เด็กชายอนุชา กวานเหียน

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๖๐
เด็กชายเอกลักษณ์ ลีอวนพิมพ์

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๖๑

เด็กหญิงทัศนีย์ พ่ออามาตย์
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๖๒

เด็กหญิงปนัดดา ธะนะฤทธิ

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๖๓

เด็กหญิงเปรมศิริ พ่อโคตร

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๖๔

เด็กหญิงพรประภา วงค์ตาปอง
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๖๕

เด็กหญิงรัตนา พ่อพิลา
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๖๖

เด็กหญิงวิมล อัคฮาด
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๖๗

เด็กหญิงศิริกัญญา สุขรี
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๖๘

เด็กหญิงศิริรัตน์ โคตรบรรดิษฐ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๖๙

เด็กหญิงสุทธีรัก วิวงค์
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๖๘ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๕๘๗๐
เด็กหญิงสุธิดา เชือพระซอง

้

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๗๑

เด็กหญิงสุพัตรา เขียวแก่

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๗๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ พรหมคนซือ

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๗๓

เด็กหญิงวาธิดา พรมเมือง
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๗๔

เด็กหญิงขวัญฤดี แสงแก้ว
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๗๕

เด็กหญิงจุฑามาศ ปูบุตรชา

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๗๖

เด็กหญิงสุธิดา กรรัตน์
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๗๗

นางสาวมะลิตา ชมภูทอง
๐๔/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๗๘

นายอนุชา แสนสามารถ
๒๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๗๙

นายกมลศิลป จันทร์ศรีเมือง
๐๙/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๘๐
นายณัฐฐวุฒิ วงค์ศรีชา

๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๘๑

นางสาวนิชาดา พ่อลือ
๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๘๒
นางสาวประกายเพชร

วงค์ศรีชา
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๘๓

นางสาวรัศมี พ่อตาแสง
๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๘๔

นายหัตถชัย เสนาคำ

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๘๕

นายธวัธชัย เสนาคำ

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๘๖

นายเกียรติศักดิ

์

พรมสา

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๘๗

นายวุฒิชัย ริมหนองเรือ

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๘๘

เด็กหญิงจิรภัทร พรมนิล
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๘๙

เด็กหญิงฏารีรัตน์ โพธิตา

์

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๙๐
เด็กชายณัฐภัทธ์ พันธ์เพ็ง

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๙๑

เด็กหญิงพิมพ์พิศา ใจใส
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๙๒

เด็กหญิงอารดา ชะนะ
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๙๓

เด็กหญิงภัทราวดี คำหาญ
๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๙๔

เด็กชายเตวิช พรหมจรรย์
๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๙๕

เด็กชายนพรัตน์ จรรยานะ
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๙๖

เด็กหญิงนันท์มนัส รัตน์โกศล
๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๙๗

เด็กหญิงมานิตา หาญมนตรี
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๙๘

เด็กชายชญานิน พิณราช
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๕๘๙๙

เด็กหญิงนงนภัส พรมบุตร
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๕๙๐๐
เด็กชายศุภกิจ คำมุงคุณ

๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๕๙๐๑
เด็กชายอัศนัย ผาตูม

๒๓/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๕๙๐๒
เด็กชายศุภกิจ คำเหลา

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๕๙๐๓
เด็กชายจินรุดา ศิริสวัสดิ

์

๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๕๙๐๔
เด็กหญิงกนกรดา หูมแพง

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๖๙ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๕๙๐๕
เด็กชายทวีโชค แซ่ซือ

้

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๕๙๐๖
เด็กชายอชิตพล ติววงค์

้

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๕๙๐๗
เด็กหญิงนันทาทิพย์ บุตรแสน

๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๕๙๐๘
เด็กหญิงกรรณิกา ธะโนลัพย์

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๕๙๐๙
เด็กหญิงจุฑามาศ แซ่เล้า

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๕๙๑๐
เด็กหญิงศุภัชญา หาญเสมอ

๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๕๙๑๑
เด็กชายประพัฒน์ภูมิ คำกรฤาชา

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๕๙๑๒

นายชุมพล คำด่อน
๐๕/๐๖/๒๕๒๒

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๕๙๑๓

นางสาวนรินทร แผงวงค์
๒๕/๐๓/๒๕๓๖

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๕๙๑๔

เด็กชายอุกฤษฎ์ สุวรรณนิคม
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๙๑๕

เด็กชายกรานตนัย ใจนันต๊ะ
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๙๑๖

เด็กชายฌาณิศ ศรีทอง
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๙๑๗

เด็กชายทศพล โฟวังสา
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๙๑๘

เด็กหญิงกัณฐิกา บุญมา
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๙๑๙

เด็กหญิงวรนัน วาป
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๙๒๐
เด็กหญิงอิงอรดา นาทราย

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๙๒๑

เด็กชายทุนทอง หลักดี
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๙๒๒

เด็กชายบวรศักดิ

์

หอมจำปา
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๙๒๓

เด็กชายบุณยกร หล้าบา
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๙๒๔

เด็กชายศิวกานต์ สระแก้ว
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๙๒๕

เด็กหญิงชญานิศ แถมสมดี

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๙๒๖

เด็กหญิงธัญญารัตน์ หาวงษ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๙๒๗

เด็กหญิงปณฑารีย์ ตันสาย
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๙๒๘

เด็กหญิงภัณฑิรา อินทา
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๙๒๙

เด็กหญิงมนชนก สีดาวงค์
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๙๓๐
เด็กหญิงศศิธร หลงแก้ว

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๙๓๑

เด็กชายธเนศพล เกาแกกูล
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๙๓๒

เด็กชายพิตรพิบู อินปอ
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๙๓๓

เด็กชายวนัชพร รักษาทะเล
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๙๓๔

เด็กชายวัชรพงศ์ ชารีวรรณ
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๙๓๕

เด็กหญิงกัญญานัฐ จันทร์ปญญา
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๙๓๖

เด็กหญิงจริยา ทะนะไชย
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๙๓๗

เด็กหญิงฐิติวรดา จองคำเสียง
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๙๓๘

เด็กหญิงดารินทร์ ฮูเซ็น
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๙๓๙

เด็กหญิงนภัสวรรณ แก้วนิวงศ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๗๐ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๕๙๔๐
เด็กหญิงนิภาภรณ์ ตาลาคุณ

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๙๔๑

เด็กหญิงปณิดา อินทนา
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๙๔๒

เด็กหญิงปภัสรา ทุมกิง

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๙๔๓

เด็กหญิงพรรัมภา แก้วบัวเคน

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๙๔๔

เด็กหญิงพิชญา จอกทอง
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๙๔๕

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส นิวงษา
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๙๔๖

เด็กหญิงรมย์ธีรา ดวงสา
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๙๔๗

เด็กหญิงรินรดา โทเสริฐ
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๙๔๘

เด็กหญิงศิริรัตน์ ม่วงมา
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๙๔๙

เด็กชายขจรเดช วิริยะอุดมผล
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๙๕๐
เด็กชายจารุภัทร จันทร์ลา

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๙๕๑

เด็กชายธีรภัทร์ โอ้น
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๙๕๒

เด็กชายนาคินทร์ จันทะบูรณ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๙๕๓

เด็กชายวีรชิต แผงไธสง
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๙๕๔

เด็กชายศุภโชค ยีรัมย์
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๙๕๕

เด็กชายศุภวิชญ์ ขันตี
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๙๕๖

เด็กหญิงกุลสตรี นัดทะยาย
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๙๕๗

เด็กหญิงชลนิชา ประคองจิตร
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๙๕๘

เด็กหญิงณัฐฐิดา บุญก้อน
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๙๕๙

เด็กหญิงธันยาพร สีดาแก้ว
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๙๖๐
เด็กหญิงธิราพร ภูอาบอ่อน

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๙๖๑

เด็กหญิงปวันรัตน์ ราชวงษ์อุระ
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๙๖๒

เด็กหญิงหนึงหทัย

่

ไชยสาสน์
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๙๖๓

เด็กหญิงอรทัย โพธิสิงห์

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๙๖๔

เด็กชายเดชดำรงค์ ชามาตร
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๙๖๕

เด็กหญิงปาริชาติ อ้วนวงค์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๙๖๖

เด็กหญิงพรนลัช สายทอง
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๙๖๗

เด็กหญิงพัชราภา จันทร์ผักแว่น

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๙๖๘

เด็กหญิงมินตรา วังแปม
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๙๖๙

เด็กหญิงสินีพร เกิดแช่ม
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๙๗๐
เด็กหญิงสุวนัน จันทร์วงษ์

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๙๗๑

เด็กชายธีระเดช พรหมชาติ
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๙๗๒

เด็กชายนิติ กวานดา
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๙๗๓

เด็กชายภูบดี นวนแดง
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๙๗๔

เด็กหญิงงามฤดี ชืนตา

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๗๑ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๕๙๗๕

เด็กหญิงณัฐธนนท์ แก้วนิวงค์
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๙๗๖

เด็กหญิงเนตรชนก สิงเสือ
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๙๗๗

เด็กหญิงปทุมทอง บุญยแต่ง
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๙๗๘

เด็กหญิงภัคจิรา บุตรเรือง
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๙๗๙

เด็กหญิงรัชดาพร เมืองจันทร์
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๙๘๐
เด็กหญิงละอองดาว เพียมา

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๙๘๑

เด็กหญิงวารุณี พรมโลก

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๙๘๒

เด็กชายเจษฎา พรมศรี
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๙๘๓

เด็กชายธนัชเศรษฐ์ ทักษิณประเสริฐ
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๙๘๔

เด็กชายนิรวิทธ์ เกษมราษฎร์
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๙๘๕

เด็กชายรชต ริงชอง
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๙๘๖

เด็กชายรักษ์ภูมิ อ่อนอินทร์
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๙๘๗

เด็กชายสิรภพ วาป

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๙๘๘

เด็กชายเสฏฐวุฒิ พันธุเวช

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๙๘๙

เด็กหญิงกิงกมล

่

จักรชัย
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๙๙๐
เด็กหญิงขวัญจิรา มาค่าย

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๙๙๑

เด็กหญิงจิดาภา ก้อใจ
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๙๙๒

เด็กหญิงจิราภา เศษเพ็ง
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๙๙๓

เด็กหญิงชิชาภัทร คันโททอง
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๙๙๔

เด็กหญิงธันย์ชนก ดีสี
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๙๙๕

เด็กหญิงธันยพร รินทะรึก
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๙๙๖

เด็กหญิงปภาวี รอดฮ้อย
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๙๙๗

เด็กหญิงพรนิภา โสมศรี
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๙๙๘

เด็กหญิงวชิรยา สุขวัน
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๕๙๙๙

เด็กหญิงวรินทร สายสี
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๐๐
เด็กหญิงวันดี คำเงิน

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๐๑
เด็กหญิงศศินิภา กะติยะ

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๐๒
เด็กหญิงศิรินชล เจริญราษฎร์

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๐๓
เด็กหญิงสุพิชญา ไกยะฝาย

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๐๔
เด็กชายอนุกูล หล้าบา

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๐๕
เด็กชายกิตติพศ ทิพย์สน

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๐๖
เด็กชายดัสกร วงษารี

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๐๗
เด็กชายธนดล คำอยู่

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๐๘
เด็กชายธีระพงษ์ เลศธนู

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๐๙
เด็กชายเศรษฐื ผ่านสุวรรณ์

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๗๒ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๖๐๑๐
เด็กชายอนิวัตต์ พรหมมา

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๑๑ เด็กหญิงอิสสิริยาภรณ์
ยาวงค์

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๑๒
เด็กหญิงจันทร์นิภา สาวงค์

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๑๓
เด็กหญิงชมนวรรณ เพ็งคำ

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๑๔
เด็กหญิงณัฏฐวิตรา มูลมี

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๑๕
เด็กหญิงณัฐวรา โงนศรีษะ

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๑๖
เด็กหญิงณิชารีย์ บริบูรณ์

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๑๗
เด็กหญิงนิศาชล เมหิ

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๑๘
เด็กหญิงพัชราภรณ์ มะโนบุตร

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๑๙
เด็กหญิงวราลี พงษ์จรูญ

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๒๐
เด็กหญิงสิริกร ใยวังหน้า

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๒๑
เด็กหญิงสุรภา พลจารย์

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๒๒
เด็กหญิงอารีรัตน์ ปาวัน

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๒๓
เด็กชายจิระพงศ์ วงศ์มีฤทธิ

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๒๔
เด็กชายชัยเฉลิมพล ชนชนะกุล

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๒๕
เด็กชายชิตวร เทียบชัยภูมิ

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๒๖
เด็กชายณัฐชา ชาหอม

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๒๗
เด็กชายธนาทิป สีสา

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๒๘
เด็กชายธนาวุฒิ พรมน้อย

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๒๙
เด็กชายธวัชชัย กันทิยะ

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๓๐
เด็กชายนนทวัฒน์ กุลสา

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๓๑
เด็กชายนาธาน แสนทวีสุข

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๓๒
เด็กชายนิรวิทธ์ พรหมศรีธรรม

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๓๓
เด็กชายปานนุวัฒน์ คำสอน

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๓๔
เด็กชายพิษณุพงศ์ ลีโส

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๓๕
เด็กชายวิชยุตม์ วงษ์ธิ

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๓๖
เด็กชายสุนทร พรมศรีลา

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๓๗
เด็กหญิงจิราภรณ์ ศิริสวัสดิ

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๓๘
เด็กหญิงณัฐชยา พิมพิลา

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๓๙
เด็กหญิงดาว เชือสิงนวน

้

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๔๐
เด็กหญิงปริญดา ขวาดก

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๔๑
เด็กหญิงวิชุดา เพ็งวัน

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๔๒
เด็กหญิงสุดารัตน์ ภูษา

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๔๓
เด็กชายชนวีย์ สิมมาลี

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๔๔
เด็กชายชินดนัย จันทร์อุด

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๗๓ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๖๐๔๕
เด็กชายธนฑัต กรังพานิช

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๔๖
เด็กชายนภสินธุ์ วะสุรี

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๔๗
เด็กชายบดินทร์เดช อุดหนุน

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๔๘
เด็กชายวิชยุตม์ สืบเพ็ง

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๔๙
เด็กชายวิชยุตม์ กี

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๕๐
เด็กชายอิทธิชัย วงค์ยา

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๕๑
เด็กหญิงจิรัตฐิกาล เทพภูบาล

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๕๒
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ระแวง

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๕๓
เด็กหญิงดวงกมล เคนโสม

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๕๔
เด็กหญิงธนาภา เกิดบริบูรณ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๕๕
เด็กหญิงนิรัชฌา นครวงค์

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๕๖
เด็กหญิงปภาวี ศิลาพอง

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๕๗
เด็กหญิงวิภาวรรณ โพธิพุ่ม

์

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๕๘
เด็กหญิงโญสิตา แผ่นสิงห์

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๕๙
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

พรหมบน
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๖๐
เด็กชายกมลวัฒน์ ทวีสวย

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๖๑
เด็กชายชลชาติ ราชบัญดิษฐ์

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๖๒
เด็กชายชัชชัย

วิวัฒน์ปรีชานนท์
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๖๓
เด็กชายธนพล พลสมัคร

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๖๔
เด็กชายธนภูมิ เทพวันดี

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๖๕
เด็กชายธิติวุฒิ คำนุ

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๖๖
เด็กชายนรากร ซาเสน

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๖๗
เด็กชายพุทธศิลป วรกา

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๖๘
เด็กชายวายุภัทร สวัสดิเอือ

์ ้

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๖๙
เด็กชายวิทวุฒิ พรมชัย

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๗๐
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ขาวสอาด
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๗๑
เด็กชายอลงกรณ์ ด้วงโต้ด

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๗๒
เด็กหญิงกรกนก ภูมิชัย

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๗๓
เด็กหญิงฐิติมน ปญญาบุตร

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๗๔
เด็กหญิงปานระวี เผือกเจียม

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๗๕
เด็กหญิงพัชรินทร์ แพประเสริฐ

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๗๖
เด็กหญิงพิชญธิดา มาลาศรี

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๗๗
เด็กหญิงรุ่งนภา สมตัว

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๗๘
เด็กหญิงวัฏชิราภรณ์ เหมือนสิงห์

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๗๙
เด็กหญิงสุชาวดี อุนา

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๗๔ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๖๐๘๐
เด็กชายจิตรกร ตันนาดี

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๘๑
เด็กชายไชยศักดิ

์

จันดา
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๘๒
เด็กชายปกรณ์เกียรติ สายอุราช

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๘๓
เด็กชายมินโฮ โซง

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๘๔
เด็กชายศิวภรณ์ บุญรักษ์

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๘๕
เด็กชายสิทธิธรรม คำบัว

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๘๖
เด็กชายสุรจักษ์ สังข์ศรี

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๘๗
เด็กชายอัฐพล ไตรธิเลน

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๘๘
เด็กชายเอกรินทร์ ศรีโยธา

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๘๙
เด็กหญิงอมลดา จันทระ

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๙๐
เด็กหญิงพรทิพย์ นิวงษา

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๙๑ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์
บุญคง

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๙๒
เด็กหญิงปณฑิตา ลีมูล

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๙๓
เด็กหญิงกุลธิดา แสนทวีสุข

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๙๔
เด็กหญิงสุธิดา หงษามนุษย์

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๙๕
เด็กชายธัชนนท์ ประดับดี

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๙๖
เด็กชายชุตินันท์ สีลาลัย

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๙๗
เด็กชายเชษฐา ปาระคะ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๙๘
เด็กชายณัฐกฤต จันทป

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๐๙๙
เด็กชายปติภัทร วงศ์สามารถ

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๐๐
เด็กชายพงค์ปภาพ พิมกลาง

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๐๑
เด็กชายพลพล พลหาราช

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๐๒
เด็กชายภัทรดนัย โตสมบุญ

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๐๓
เด็กชายรัฐภูมิ โกพลรัตน์

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๐๔
เด็กชายวรากร กาศรุน

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๐๕
เด็กชายวิทวัส งิวพรม

้

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๐๖
เด็กชายศุภเชษฐ์ ลีคำพอก

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๐๗
เด็กชายสันติภาพ แนบทอง

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๐๘
เด็กหญิงณัฐณิชา จันทร์สด

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๐๙
เด็กหญิงธันยพร ฉุนจังหรีด

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๑๐
เด็กหญิงรัชนี จันทะเบียว

้

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๑๑

เด็กหญิงสุพัตรา สมอุดม
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๑๒

เด็กชายเจษฏา กองแสง
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๑๓

เด็กชายธนากร บึงไกร
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๑๔

เด็กชายนพรุจน์ น้อยโส
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๗๕ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๖๑๑๕

เด็กชายนเรนธรณ์ มูลมี
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๑๖

เด็กชายพรชัย ศรีสมุทร
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๑๗

เด็กชายพัฒนพงษ์ เพียฝาย
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๑๘

เด็กชายภัทรพล ลีหา

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๑๙

เด็กชายเมธี โพธิกำพล
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๒๐
เด็กชายรัฐพล ทิพมาสน์

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๒๑

เด็กชายศราวุธ ระภูเขียว
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๒๒

เด็กชายสิทธิชัย นวลตา
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๒๓

เด็กชายสุวิชชา ใจกล้า
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๒๔

เด็กชายเสกสรร ลุนลาน
๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๒๕

เด็กชายอนุภาพ พุทธรัตน์
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๒๖

เด็กหญิงดัชนี กฎมัจฉา

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๒๗

เด็กหญิงธณัชภรณ์ ทองยา
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๒๘

เด็กหญิงปภาวดี อ่อนบัตร
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๒๙

เด็กหญิงพรรณนิภา ดวงสา
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๓๐
เด็กหญิงพัชริดา วงษ์หมอก

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๓๑

เด็กหญิงวรรณภา บุญจิตร์
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๓๒

เด็กชายปฏิภาณ แย้มกลีบ
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๓๓

เด็กหญิงธิตินันท์ มิงวงศ์

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๓๔

เด็กชายธนภัทร สมมาตร์

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๓๕

เด็กหญิงดลฤดี สวนบานชืน

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๓๖

เด็กชายอัครพล ฉายรัศมี
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๓๗

เด็กหญิงภัทรกันย์ พงศ์ธไนศรรย์
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๓๘

เด็กชายวรกันต์ สมอาด
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๓๙

เด็กชายศิรศักดิ

์

โพธิศรีขาม

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๔๐
เด็กหญิงอรอุมา ผิวพันธุ์

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๔๑

เด็กชายกรุงธน ปล้องทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๔๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ เสนสอน
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๔๓

เด็กหญิงสุทธิกานต์ คะลีล้วน
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๔๔

เด็กชายชยธร สุวันดี
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๔๕

เด็กหญิงดวงใจ ผูนา
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๔๖

เด็กชายวิชิตโชค แย้มสรวล
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๔๗

เด็กหญิงนุชศรา โตดี
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๔๘

เด็กชายกิตติภพ โลสันตา
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๔๙

เด็กชายณภัทร เิกิดช่าง

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๗๖ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๖๑๕๐
เด็กชายภูรีภัทร แสงชา

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๕๑

เด็กชายวีระชัย ฝายทอง
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๕๒

เด็กหญิงปาริชาติ ชินพลชาย
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๕๓

เด็กหญิงรัตนวดี บุญเหลา
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๕๔

เด็กชายจุลศักดิ

์

ทองเภาว์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๕๕

เด็กชายศรสถิต สมตัว
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๕๖

เด็กชายดนุสนณ์ หงษามนุษย์
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๕๗

เด็กชายภัควัตร มุทุจิตร
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๕๘

เด็กชายศุภกฤต วงหาจักษ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๕๙

เด็กหญิงธัญพร ผุยโพธิ

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๖๐
เด็กหญิงนันทิกานต์ วรนาม

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๖๑

เด็กหญิงศุภนุช สนลี
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๖๒

เด็กชายปารวัตร กล้าหาญ
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๖๓

เด็กหญิงธัชพรรณ ชุมนุมพร
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๖๔

เด็กหญิงธัญนาฏ พามี
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๖๕

เด็กหญิงนริศรา จันทร์แดง
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๖๖

เด็กชายกรินทร์ สีไพร
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๖๗

เด็กชายณัฐกิตติ

์

โพธิแสง
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๖๘

เด็กชายทวีชัย พองผลา
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๖๙

เด็กชายทัตพงค์ วงค์พรม
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๗๐
เด็กชายธีรภัทร ถาโคตรจันทร์

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๗๑

เด็กหญิงกันสุดา วรรัตนะสุชาติ
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๗๒

เด็กหญิงณัฐสินี เสนาดี
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๗๓

เด็กชายนราธิป นครวงศ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๗๔

เด็กหญิงพีระยา โพธินัย

์

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๗๕

เด็กหญิงจิดาภา เชียวเขตรวิทย์

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๗๖

เด็กหญิงปนัดดา เปรมศิริศักดิ

์

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๗๗

เด็กชายพงษ์ดนัย ศรีโยธา
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๗๘

เด็กหญิงประภาศิริ คอนมุงคุณ
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๗๙

เด็กชายธนากร ไชยเทศ
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๘๐
เด็กชายเทิดศักดิ

์

ลามุงคุณ
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๘๑

เด็กชายอดิเทพ ลุนละคะ
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๘๒

เด็กชายศุภกร ดวงสีจันทร์
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๘๓

เด็กชายกษมา นาญาติ

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๘๔

เด็กชายเกตุผทัย จันทะขิน
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๗๗ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๖๑๘๕

เด็กชายนราธร ก้อนรอดคำ
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๘๖

เด็กชายวัฒนเดช ชอบชิด
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๘๗

เด็กหญิงเนตรนภา ใครบุตร
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๘๘

เด็กหญิงศุภาวรรณ ผุยลา
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๘๙

เด็กชายธราเทพ โคตรสว่าง

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๙๐
เด็กหญิงจิราภรณ์ โตดี

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๙๑

เด็กชายธนกฤต ตันสมรส

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๙๒

เด็กหญิงกรรณชดา สาลีเพ็ง
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๙๓

เด็กหญิงนุชนารถ นามบุญลา
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๙๔

เด็กหญิงวิไลพร คำผิว
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๙๕

เด็กหญิงกุลธิดา ดวงดูสัน
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๙๖

เด็กชายพัชรพล โตดี
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๙๗

เด็กชายอนันตศักดิ

์

ผิวพรรณ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๙๘

เด็กชายธนวรรธน์ เมธาพรประสิทธิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๑๙๙

เด็กชายอัครชัย ศรีสะอาด
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๒๐๐
เด็กหญิงกัลยานี คำอ้อ

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๒๐๑
เด็กชายกฤษณ์กมล นิวงษา

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๒๐๒
เด็กชายธีรภัทร จันจางวาง

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๒๐๓
เด็กชายวิทวัส มูลโสม

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๒๐๔
เด็กชายสิทธิพล มงคลการ

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๒๐๕
เด็กหญิงกัญญาพร แพงศรี

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๒๐๖
เด็กหญิงเกศนรินทร์ ความหมัน

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๒๐๗
เด็กหญิงปริยาภัทร วรคันทักษ์

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๒๐๘
เด็กชายณัฐชนน หวังเจริญ

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๒๐๙
นางสาวอารัณญา โกสีย์

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๒๑๐
เด็กชายนันทวัฒน์ บุรีขันธ์

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๒๑๑

เด็กหญิงปรางชาติ เปลียนสุข

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๒๑๒

เด็กชายจักรินทร์ นิวงษา
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๒๑๓

เด็กชายรณกร สินธวานนท์
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๔๖๐/๖๒๑๔

เด็กชายยุทธการ ชิลดา
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๖๐/๖๒๑๕

เด็กชายธนกร เพ็งจันทร์
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๖๐/๖๒๑๖

เด็กหญิงรัชฎาพร จันทร์หา
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๖๐/๖๒๑๗

เด็กชายธนัช ดังขุนทด

้

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๖๐/๖๒๑๘

เด็กชายศตานนท์ อ่อนอินทร์
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๖๐/๖๒๑๙

เด็กหญิงฐิติมา รักศิลป
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๗๘ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๖๒๒๐
เด็กหญิงภัณฑิรา ผาอุบ

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๖๐/๖๒๒๑

เด็กชายเปนเอก คำปน
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๖๐/๖๒๒๒

เด็กหญิงมุกมณี สีสัน
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๖๐/๖๒๒๓

เด็กหญิงอพัชชา หมูแพง
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๖๐/๖๒๒๔

นายธนวัฒน์ ยศประสงค์
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๖๐/๖๒๒๕

นายปพนสรรค์ โสภา
๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๖๐/๖๒๒๖

นางสาวณัฐธิฌา เข็มปญญา
๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๖๐/๖๒๒๗

นางสาวกนกวรรณ วงศ์แสงคำ
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๖๐/๖๒๒๘

นางสาวแพรทิพย์ โพคาวัฒน์
๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๖๐/๖๒๒๙

นายมนตรี โสระศรี
๐๗/๐๗/๒๕๐๗

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ อดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๖๐/๖๒๓๐
นายโอภาส จันทร์ลา

๑๓/๑๑/๒๕๐๙

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ อดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๖๐/๖๒๓๑

นางสาวสายฝน เกิดสวัสดิ

์

๐๓/๐๘/๒๕๑๙

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ อดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๖๐/๖๒๓๒

นางเรณู อุพร
๒๘/๐๒/๒๕๒๐

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ อดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๖๐/๖๒๓๓

นางนุชรี บัวชุม
๒๕/๐๙/๒๕๒๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ อดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๖๐/๖๒๓๔

นายทราวุธร์ คุณวงศ์
๒๒/๐๘/๒๕๓๐

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ อดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๖๐/๖๒๓๕

นางสาววชิรัญย์ บัวเข็ม
๐๗/๐๙/๒๕๒๙

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ อดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๖๐/๖๒๓๖

นางรุจิรา พันแสน
๐๘/๐๕/๒๕๒๗

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ อดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๖๐/๖๒๓๗

นางสาวสิริประภา คำภูษา
๒๑/๑๐/๒๕๒๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ อดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๖๐/๖๒๓๘

นางสาวจารุวรรณ แสงโคตร
๐๖/๐๙/๒๕๓๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ อดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๖๐/๖๒๓๙

นางสาวประภาพร เขตบ้าน

๑๘/๑๒/๒๕๒๙

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ อดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๖๐/๖๒๔๐
นางสาวมัญชุพร อาจวิชัย

๓๐/๑๑/๒๕๓๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ อดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๖๐/๖๒๔๑

นางสาววีรวรรณ ชมชืน

่

๑๖/๑๑/๒๕๓๐

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ อดิสัยวนาราม  

นพ ๔๔๖๐/๖๒๔๒

เด็กชายพีรพล จูมศรี
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๖๒๔๓

เด็กชายชนัสถ์นัน ปรางมาศ
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๖๒๔๔

เด็กชายธนพล ขันธวัช
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๖๒๔๕

เด็กชายภูชิสส์ ดาสุข
๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๖๒๔๖

เด็กชายภูชิต ผิวศรี
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๖๒๔๗

เด็กชายรวินันท์ เขาแก้ว
๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๖๒๔๘

เด็กชายธนพนธ์ สุภา
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๖๒๔๙

เด็กชายพีรเดช เคนจันทร์
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๖๒๕๐
เด็กหญิงอโณชา สีดำ

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๖๒๕๑

เด็กหญิงนราพร อินสรณ์
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๖๒๕๒

เด็กหญิงจินตนา รูปงาม
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๖๒๕๓

เด็กหญิงสาวิกา ผาทา
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๖๒๕๔

เด็กหญิงวราพร ทุมที
๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๗๙ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๖๒๕๕

เด็กหญิงฐิติมา ราชเจริญ
๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๖๒๕๖

เด็กหญิงปาริฉัตร แก้วหาวงค์
๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๖๒๕๗

เด็กหญิงศิรินทิพย์ สีคะ
๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๖๒๕๘

เด็กชายนิธิศ สีดา
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๖๒๕๙

เด็กชายเตวิด อุตสาหะ
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๖๒๖๐
เด็กชายธีรเดช เคนจันทร์

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๖๒๖๑

เด็กชายณัฐวุฒิ อังครุฑ
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๖๒๖๒

เด็กชายพีรณัฐ ขาวสอาด
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๖๒๖๓

เด็กหญิงปณิดา ตระกูลศักดิศรี

์

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๖๒๖๔

เด็กหญิงวรกาน สมจี

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๖๒๖๕

เด็กชายศุภฤกษ์ ผาทา
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๖๒๖๖

เด็กชายศักดิดา

์

โพธิงาม

์

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๖๒๖๗

เด็กชายอนาวิน ลีทุม
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๖๒๖๘

เด็กชายชนานน นันทะแสง
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๖๒๖๙

เด็กชายพชรพล วิเศษโพคา
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๖๒๗๐
เด็กชายพงศ์พลิน พามี

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๖๒๗๑

เด็กชายจรณินท์ ขายฝาย
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๖๒๗๒

เด็กชายรัฐภูมิ มาลาศรี
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๖๒๗๓

เด็กชายอัษฎา ลีทุม
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๖๒๗๔

เด็กชายณัฐวุฒิ อินที
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๖๒๗๕

เด็กชายสุภกิณห์ สีงาม
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๖๒๗๖

เด็กหญิงธันย์ชนก โพธิพา

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๖๒๗๗

เด็กชายกันต์กวี ทุมสี

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๖๒๗๘

เด็กชายปวริศ ไชยมาตร
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๖๒๗๙

เด็กหญิงสุชานันท์ ทองสงคราม
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๖๒๘๐
เด็กชายศรายุทธ ภูดางงัว

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๖๒๘๑

เด็กชายนันทวัฒน์ ปตไตร
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๖๒๘๒

เด็กหญิงณัฐธิดา วรฮาด
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๖๒๘๓

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ คำสุข
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๖๒๘๔

เด็กชายวรพรต แสงเขียว

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๖๒๘๕

เด็กชายกฤตย์ ไชยมาตร

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๖๒๘๖

เด็กชายสุพัฒน์ ไชยมาตร

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๖๒๘๗

เด็กชายอัมรินทร์ พรหมวงค์
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๖๒๘๘

เด็กหญิงประติภา ขุนศรี
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๖๒๘๙

เด็กชายบัญชา สีสอน
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๘๐ / ๒๗๖

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๖๒๙๐
เด็กหญิงสุนิษา ขัติยะวงษา

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๔๖๐/๖๒๙๑

เด็กชายพลากร อ่อนหวาน
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๒๙๒

เด็กชายจิรโชติ
จันทร์ดาประดิษฐ์ ๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๒๙๓

เด็กชายธีรวัฒน์ เพ็ชรนนท์
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๒๙๔

เด็กชายนันทพงศ์ กวนคำอุ้ย
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๒๙๕

เด็กชายอชิตพล ประเสริฐสุข
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๒๙๖

เด็กชายพสธร พลหาราช
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๒๙๗

เด็กชายชยานนท์ บุญมอญ
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๒๙๘

เด็กชายยอดชาย บุพศิริ
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๒๙๙

เด็กชายธนวัฒน์ เจริญวงศ์
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๐๐
เด็กชายธนกฤต เนาวรัตน์

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๐๑
เด็กชายปยพงศ์ ไชยนิล

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๐๒
เด็กชายอิทธิพล หาญสะตะ

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๐๓
เด็กชายกิตติภณ พรมเพ็ง

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๐๔
เด็กชายอภิเชษฐ์ สุวรรณมาโจ

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๐๕
เด็กชายบารมี สุภาศรี

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๐๖
เด็กชายประกาศิต พรรณวงศ์

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๐๗
เด็กหญิงภัณทิรา บุพศิริ

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๐๘
เด็กหญิงพัชราภา พลับบดี

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๐๙
เด็กหญิงศรัณพร ขันทีท้าว

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๑๐
เด็กหญิงธัญชนก ยางธิสาร

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๑๑
เด็กหญิงพิทยาภรณ์ พันธ์เมือง

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๑๒

เด็กหญิงแก้วขวัญ สังขตะอำพน
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๑๓

เด็กหญิงกัญญาภัค บุสุวะ
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๑๔

เด็กหญิงศิรานุช แสนคำ
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๑๕

เด็กหญิงกัลยากร วดีศิริศักดิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๑๖

เด็กหญิงธัญทิพ บุญทวี
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๑๗

เด็กหญิงปาริชาติ ตะนะคี
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๑๘

เด็กหญิงณิชากร วดีศิริศักดิ

์

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๑๙

เด็กหญิงศิราณี กัณฑมูล
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๒๐
เด็กชายปวรุตม์ ภูครองทอง

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๒๑

เด็กหญิงนิศารัตน์ อุตระศรี
๑๔/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๒๒

เด็กชายณัฐวุฒิ อุณาพรหม
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๒๓

เด็กหญิงวรัญญา นครังสุ
๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๒๔

เด็กหญิงละออรัตน์ สุขแฉล้ม
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๘๑ / ๒๗๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๖๓๒๕

เด็กหญิงกนกอร อินทริง
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๒๖

เด็กหญิงญาณิศา แพงแสน
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๒๗

เด็กหญิงนิสสรณ์ แก้วสิงห์
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๒๘

เด็กชายศิรพัฒน์ ประชารุ่ง
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๒๙

เด็กหญิงธนภรณ์ นนทะศรี
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๓๐
เด็กชายวุฒิชัย สิงบุดดี

๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๓๑

เด็กหญิงดรุณีย์ สิงบุดดี
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๓๒

เด็กหญิงขวัญจิรา ปงแปง
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๓๓

เด็กหญิงสุพิชา ยะภักดี
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๓๔

เด็กหญิงณัฐธิชา ทะวิไชย
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๓๕

เด็กชายธาวิต นานประโคน
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๓๖

เด็กชายรวิโรจน์ อินทสา
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๓๗

เด็กหญิงธัญชนก โอ้น
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๓๘

เด็กหญิงฉัฐศศิกร จันมีรชานัตธ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๓๙

เด็กชายพานุวัฒน์ อุปสุ
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๔๐
เด็กชายอัษฏา มังคละคิรี

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๔๑

นายศรีสุวรรณ สุขวิพัฒน์
๑๕/๔/๒๕๑๐

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๔๒

เด็กชายชายอนันต์ สังขตะอำพน
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๔๓

เด็กชายอนุชิต อุปพงศ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๔๔

เด็กชายปติภูมิ นคะรังสุ
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๔๕

เด็กชายจิรวัฒน์ สีม่วง
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๔๖

เด็กชายพชรดนัย เทียนประสาท
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๔๗

นางสายสุดา สุขวิพัฒน์
๑๕/๓/๒๕๑๑

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๔๘

เด็กชายพิทวัส จันคำจร
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๔๙

เด็กชายเดชาธร โพธิพันธ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๕๐
เด็กชายศตนันท์ เสโนฤทธิ

์

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๕๑

เด็กชายกานต์นิธิ สุวินวงศ์เกษม
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๕๒

เด็กชายเด่นดนัย บุญราชแขวง
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๕๓

เด็กชายภควัตร กวดนอก

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๕๔

เด็กชายเอกรัตน์ สุวรรณบุผา
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๕๕

เด็กชายธนโชติ หาญธรรม
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๕๖

เด็กหญิงศิวพร เจริญมาตย์
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๕๗

เด็กหญิงอรอนันต์ ขวัญเมือง

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๕๘

เด็กชายฐิติศักดิ

์

แก่นคำ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๕๙

เด็กหญิงขวัญชนก สีสาวัน
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๘๒ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๖๓๖๐
เด็กหญิงพิรดา ศรีวรสาร

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๖๑

เด็กหญิงอริสรา มะลิราช
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๖๒

เด็กหญิงศิริวรรณ แพงสาร
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๖๓

เด็กชายกันตภณ บุญยงค์
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๖๔

เด็กหญิงสุจิตรา ศรีวรสาร
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๖๕

เด็กชายธนบดินทร์ ทิมทองกุล
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๖๖

เด็กชายธนบดีโชติ ทิมทอง
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๖๗

เด็กหญิงสุดาภา คำมัน

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๖๘

เด็กชายธวัชชัย สิทธิรักษ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๖๙

เด็กชายฐาปกรณ์ พรมกระบิล
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๗๐
เด็กชายทีรพัฒท์ ไชยสุระ

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๗๑

เด็กชายธันยพงค์ มีลา
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๗๒

เด็กชายนฤดม โคตรคำ
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๗๓

เด็กชายภาณุวัฒน์ งดงาม
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๗๔

เด็กชายยศกร สมโภชน์
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๗๕

เด็กชายรวิศ เขียวเขือน

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๗๖

เด็กชายสุรศักดิ

์

ทองออ่น
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๗๗

เด็กชายอนันต์สิทธิ

์

แหวนวงษ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๗๘

เด็กหญิงกัตติกมาส เมืองโคตร

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๗๙

เด็กหญิงขวัญจิรา ศรีสุภาพ
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๘๐
เด็กหญิงจุฑามาศ สร้างใจ

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๘๑

เด็กหญิงชญานิศ พรมอินทร์
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๘๒

เด็กหญิงธันย์ชนก ผาอินดี
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๘๓

เด็กหญิงธันยพร หูมแพง
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๘๔

เด็กหญิงธิติพร ระวิ
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๘๕

เด็กหญิงนริลทิพย์ ศรีโสภา
๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๘๖

เด็กหญิงพรวลัย ไชยศล
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๘๗

เด็กหญิงมัลลิกา สุทธิสาร
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๘๘

เด็กหญิงวรรณษา ผาอินดี

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๘๙

เด็กหญิงวิลาพร คำภิลัง
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๙๐
เด็กหญิงสุกรรณิการ์ แสงเพ็ชร

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๙๑

เด็กหญิงสุพัฒตรา บุญเลิศ
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๙๒

เด็กชายกฤษดา สุวรรณบุผา
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๙๓

เด็กชายณรงค์ชัย ชาลี
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๙๔

เด็กชายธวัชชัย พาลึก
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๘๓ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๖๓๙๕

เด็กชายปยวัฒน์ หมืนศิริวงศ์

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๙๖

เด็กชายภูริทัต แก้วสมวงษ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๙๗

เด็กชายวรากร ศรีทอง
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๙๘

เด็กชายอติเทพ พิมพกันต์
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๓๙๙

เด็กชายอนนท์ สุวรรณโส
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๔๐๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ สายสุด

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๔๐๑
เด็กหญิงพิชญา ศรีวรสาร

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๔๐๒
เด็กหญิงภรณ์ลดา เข็มตูม

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๔๐๓
เด็กหญิงศศิวิมล วันดี

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๔๐๔
เด็กชายอภิวุฒิ ศรีโสภา

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๔๐๕
เด็กชายสหรัฐ นากวน

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๔๐๖
เด็กหญิงปริมาภรณ์ วริปญโญ

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๔๐๗
เด็กหญิงพิชญ์สินี ปะวะเน

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๔๐๘
เด็กชายวิวรรธน์ โพชะโน

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๔๐๙
เด็กหญิงศศิธร ไชยแก้ว

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๔๑๐
เด็กชายเจษฎา ไชยริบูรณ์

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๔๑๑

เด็กชายกัมปนาท กุลอาจศรี
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๔๑๒

เด็กชายณัฐพล ศรีวรสาร
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๔๑๓

นายวิจิตร แสงพระจันทร์
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๔๑๔

นายอุดมทรัพย์ พงษ์พัฒน์

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๔๑๕

เด็กหญิงทิพย์สุดา บุญเทียม
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๔๑๖

เด็กหญิงเดชินี คล่องแคล่ว
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๔๑๗

เด็กชายอรรถพร ปากเมือง
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๔๑๘

นางสาวเบญจรัตน์ ริมสกุล
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๔๑๙

นางสาวขนิษฐา ใจมา

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๔๒๐
เด็กชายกิตติพศ วันดี

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๔๒๑

เด็กหญิงพิริยากร พรหมแสง

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๔๒๒

เด็กชายธีรพัฒน์ สังจตุรัส
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๔๒๓

เด็กหญิงนิศาชล ทองทาบ
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๔๒๔

เด็กชายธีรภัทร กลันเพชรพะเนา

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๔๒๕

เด็กชายณัฐวุฒิ สานาผา
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๔๒๖

เด็กชายภานุวัฒน์ คำสวัสดิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๔๒๗

เด็กชายธเนศพล นันทะ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๔๒๘

เด็กชายวราวุฒิ ปูห้วยพระ
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๔๒๙

เด็กหญิงจุรีพร โยธาตรี
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๘๔ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๖๔๓๐
เด็กหญิงสุพัตรา นครังสุ

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๔๓๑

เด็กหญิงรุวิยา วังอุปดชา
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๔๓๒

เด็กหญิงชลธิชา สีหะนาม
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๔๓๓

เด็กชายแสนคม บุญเหลา
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๔๓๔

เด็กชายกิตติชัย มาดี
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๔๓๕

เด็กชายนฤเบศ อัคราช
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๔๓๖

เด็กหญิงพจมาน บุญเหลา
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๔๓๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ อุดร
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๔๓๘

เด็กชายเดชา ด่านหา
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๔๓๙

เด็กชายวัชระ สุริยะทุง
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๔๔๐
เด็กหญิงกุลลัดดา ด่านหา

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๔๔๑

เด็กหญิงสุนัตนันท์ แก้วห้วยพระ
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๔๔๒

เด็กหญิงอรวรินทร์ นาดี
๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๔๔๓

เด็กหญิงอรณี ชมภูพระ
๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๔๔๔

เด็กหญิงลักษมี ราชกุล
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๔๔๕

เด็กหญิงชลลดา ลาคำภา
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๔๔๖

เด็กชายกันติชา โอ้น
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๔๔๗

เด็กชายมาริษ ราชกุล
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๔๔๘

เด็กหญิงชลณิฎา แสนธิจักร
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๔๔๙

เด็กชายสิรภพ ประพัศรางค์
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๔๕๐
เด็กชายณัฐพล หลวงแก้ว

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๔๕๑

เด็กชายทวีศักดิ

์

มาดี
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๔๕๒

เด็กชายธาดา วอนาม
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๔๕๓

เด็กชายศุภกิจ เกตุโฉม
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๔๕๔

เด็กชายจักรพรรณ บุญเหลา
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๔๕๕

เด็กชายธีรพล บุญเหลา

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๔๕๖

เด็กชายวีรศักดิ

์

เอ้เคน

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๔๕๗

เด็กชายภูวนาท ลือพอก

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๔๕๘

เด็กชายวราวุฒิ ตองทอง
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๔๕๙

เด็กหญิงขนิษฐา สุวรรณมาโจ
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๔๖๐
เด็กหญิงจุฑารัตน์ สวัสดิภูมิ

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๔๖๑

เด็กหญิงเบญจพร เอ้เคน
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๔๖๒

เด็กหญิงกุ้งนาง ตามขมิน

้

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๔๖๓

เด็กหญิงชมพูนุช ไมสุวรรณ
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๔๖๔

เด็กหญิงนีรนุช หลวงแก้ว
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๘๕ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๖๔๖๕

เด็กชายศุภกร นูสีหา
๒๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๔๖๐/๖๔๖๖

เด็กชายวุฒิพงค์ ชมภู
๐๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๔๖๐/๖๔๖๗

เด็กชายนราวิชญ์ แพงวงค์
๑๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๔๖๐/๖๔๖๘

เด็กชายอนุสรณ์ ช้อนสมัย
๑๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๔๖๐/๖๔๖๙

เด็กชายพิทักษ์ อุ้น
๒๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๔๖๐/๖๔๗๐
เด็กชายศราวุฒิ คงเหลา

๒๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๔๖๐/๖๔๗๑

เด็กชายเฉลิมพล จัดแจง
๒๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๔๖๐/๖๔๗๒

เด็กชายอรรถพล จันทะขิน
๐๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๔๖๐/๖๔๗๓

เด็กชายยุทธพล ลือพอก

้

๐๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๔๖๐/๖๔๗๔

เด็กชายนิเวศร์ เบ้าลี
๐๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๔๖๐/๖๔๗๕

เด็กชายธนาดล ดอยมา
๐๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๔๖๐/๖๔๗๖

เด็กชายเจษฎา ผาโม้
๒๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๔๖๐/๖๔๗๗

เด็กชายวรากรณ์ พลถา
๐๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๔๖๐/๖๔๗๘

เด็กชายธีรวุฒิ มาธาตู
๒๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๔๖๐/๖๔๗๙

เด็กชายกิตติภณ ไชยประการ
๒๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๔๖๐/๖๔๘๐
เด็กชายไพภยนต์ ซองทอง

๒๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๔๖๐/๖๔๘๑

เด็กชายเจษฎา มณีจันทร์
๐๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๔๖๐/๖๔๘๒

เด็กชายศุภชล เตปลัย
๓๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๔๖๐/๖๔๘๓

เด็กหญิงธิดาทิพย์ เหรียญเงิน
๐๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๔๖๐/๖๔๘๔

เด็กหญิงพิมพ์ญาดา ลือพอก

้

๐๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๔๖๐/๖๔๘๕

เด็กชายศิริพุธ ผาวงศ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๔๖๐/๖๔๘๖

เด็กชายชุติภาส คำจันทร์
๐๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๔๖๐/๖๔๘๗

เด็กชายปาย ประพัสราง
๑๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๔๖๐/๖๔๘๘

เด็กชายพชร สานาผา
๑๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๔๖๐/๖๔๘๙

เด็กชายนพดล สีวะสุด
๐๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๔๖๐/๖๔๙๐
เด็กหญิงอัญกร สานาผา

๑๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๔๖๐/๖๔๙๑

เด็กชายพัชรพล บุญญะศรี
๒๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๔๖๐/๖๔๙๒

เด็กชายนวพล ชนะพจน์
๓๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๔๖๐/๖๔๙๓

เด็กชายณราดล สุขวิพัฒน์
๒๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๔๖๐/๖๔๙๔

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

บุพศิริ
๑๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๔๖๐/๖๔๙๕
เด็กหญิงอนงค์นารถ สุวรรณมาโจ

๑๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๔๖๐/๖๔๙๖

เด็กชายธีระภัทร์ บุญเหลา
๑๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๔๖๐/๖๔๙๗

เด็กชายธันยบูรณ์ จันทะขิน
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๔๙๘

เด็กชายสถาพร คชอาจ
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๔๙๙

เด็กหญิงศวรรยา คำลือ
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๘๖ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๖๕๐๐
เด็กหญิงอรปรีญา บุญเทียม

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๐๑
นายทรงศักดิ

์

ไชยสุวรรณ
๒๒/๐๘/๒๕๑๗

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๐๒
นางสาวพรรณปพร จันทะรังค์

๒๒/๐๕/๒๕๓๕

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๐๓
นางรัชนี สมรฤทธิ

์

๐๒/๑๒/๒๕๑๙

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๐๔
นายฤทัยกร พิมลี

๐๒/๐๓/๒๕๒๔

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๐๕
นายเสรี พ่อพิลา

๒๗/๐๖/๒๕๓๑

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๐๖
เด็กหญิงณัฐริกา เหล่าปา

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนติว

้

วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๐๗
เด็กชายอนุชา ศรีหะมงคล

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนติว

้

วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๐๘
เด็กชายณัฐนันท์ สอนสา

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนติว

้

วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๐๙
เด็กหญิงจิดาภา วาป

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนติว

้

วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๑๐
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ผาไชย

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนติว

้

วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๑๑

เด็กหญิงนรีกานต์ ศรีหะมงคล
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนติว

้

วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๑๒

เด็กหญิงจิรัชญา สอนสา
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนติว

้

วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๑๓

เด็กชายปยวัฒน์ พูนเกิด
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนติว

้

วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๑๔

เด็กหญิงณัชชา คำลือ
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนติว

้

วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๑๕

เด็กชายจิรัสย์ นาปา
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุงแก วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๑๖

เด็กหญิงวรพิชชา โคตวัน
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุงแก วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๑๗

เด็กชายศราวุฒิ โยบุตดา
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุงแก วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๑๘

เด็กชายพีรพล แซ่ตัง

้

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุงแก วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๑๙

เด็กชายอดิศักดิ

์

มุดผา
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๒๐
เด็กชายธีรพงศ์ มานิล

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๒๑
เด็กชายพรประเสริฐ ลิมี

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๒๒

เด็กหญิงพรรวษา ยศพันษา
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๒๓

เด็กชายกิติพงษ์ บุญอุ่น
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๒๔

เด็กชายวิสิษฎ์ ในจิต
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๒๕

เด็กชายอนุพงศ์ มาณะเสน
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๒๖

เด็กชายพิชิตชัย มาณะเสน
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๒๗

เด็กหญิงปรียานุช บุญกิจ
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๒๘

เด็กหญิงวรรณนิศา หอมจันทร์
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๒๙

เด็กหญิงอาทิตยา หอมหลาย
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๓๐
เด็กชายทองพูล แก้วพุทธ

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๓๑

เด็กหญิงฟาใส ไชยโย
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๓๒

เด็กหญิงแพรวา อุ่นหล้า
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๓๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ โพติยะ

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๓๔

นายพิเชษชัย เอกพันธ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๘๗ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๖๕๓๕

นายปราโมทย์ แสนคำ
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๓๖

นางสาวอรญา เจริญรัตน์
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๓๗

เด็กชายนันธกรานต์ หอมหลาย
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๓๘

เด็กชายสุวัน แก้วพุด
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๓๙
เด็กหญิงกานต์พิชชา แก้วพุด

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๔๐
เด็กหญิงพิชญาภา สีเพ็ง

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๔๑

เด็กหญิงกิรณา ทะนะไชย
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๔๒

เด็กหญิงปทมา แก้วภูมิแห่
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๔๓

เด็กหญิงมณีรัตนา มหาราช
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๔๔

เด็กหญิงเกสรา โคแก้ว
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๔๕

เด็กชายเจษฎาพร ชัยชนะศรี
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๔๖

เด็กชายปรัตถกร เขียวอำ
๑๔/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๔๗

เด็กชายวชิระ โพธิบัติ
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๔๘

เด็กชายกฤษฎา เกตุชาติ
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๔๙

เด็กหญิงชนิสรา ชัยชนะศรี
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๕๐
เด็กหญิงธัญทิพย์ ชนะพจน์

๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๕๑

เด็กหญิงกุลพัชร แสงดี
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๕๒

เด็กหญิงพรรณนิภา หนันอ้าย
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๕๓

เด็กชายปฏิมากร กันเกียน
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๕๔

เด็กหญิงแก้วมณี ทะนะไชย
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๕๕

เด็กหญิงศิริญญา เย็นเพชร
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๕๖

เด็กหญิงณภัทร คำพระ
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๕๗

นายรัฐพล เอกจักรแก้ว
๒๐/๐๒/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๕๘

นางรัตนา ต้นสวรรค์
๑๘/๐๗/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๕๙

เด็กหญิงชีวาพร กองแสง
๒๕/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพงสะพัง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๖๐
เด็กหญิงจิรประภาพร

เดชทะสอน
๒๘/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงสะพัง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๖๑

เด็กชายสันติสุข นิวงษา
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแพงสะพัง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๖๒

เด็กชายวีรภัทร กะหมายสม
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแพงสะพัง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๖๓

เด็กชายเจตนิพัทธ์ ทองสิงห์
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแพงสะพัง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๖๔

เด็กชายพงศธร ศิริหนองคาย
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแพงสะพัง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๖๕

เด็กชายอดิเรก จันจุลา
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแพงสะพัง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๖๖

เด็กชายชุมพร วงจวง
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแพงสะพัง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๖๗

เด็กหญิงวรัญญา ธนูศิลป
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแพงสะพัง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๖๘

เด็กหญิงนำทิพย์ เอกสะพัง
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแพงสะพัง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๖๙

เด็กหญิงกาญจนา แสงโสม
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแพงสะพัง วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๘๘ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๖๕๗๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ จันหนองหว้า

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแพงสะพัง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๗๑

เด็กหญิงธัญญารัตน์ เอกสะพัง
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแพงสะพัง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๗๒

เด็กหญิงลลิตา มานะเสน
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแพงสะพัง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๗๓

เด็กชายอนุรักษ์ ชัยมุงคุณ
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพงสะพัง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๗๔

เด็กชายวรพล เอกสะพัง
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพงสะพัง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๗๕

เด็กชายจักรภัทร เชือสุก

้

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๗๖

เด็กชายนิรวิทธ์ แก้วนิวงค์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๗๗

เด็กชายรัชภูมิ แก้วนิวงศ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๗๘

เด็กหญิงชาริณี นิวงษา
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๗๙

เด็กชายดนิรุจน์ ระปญญา
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๘๐
เด็กชายนพดล ระมงคล

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๘๑

เด็กชายศิริมงคล แก้วนิวงค์
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๘๒

เด็กชายสรวิชญ์ นิวงษา
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๘๓

เด็กชายอรุณชัย บุพศิริ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๘๔

เด็กหญิงขนิษฐา กองแก้ว
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๘๕

เด็กหญิงธิภารัตน์ แซ่อึง
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๘๖

เด็กหญิงนรีรัตน์ ชนะพจน์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๘๗
เด็กหญิงพลอยไพลิน ชนะพจน์

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๘๘

เด็กหญิงวนิดา ระมงคล
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๘๙

เด็กหญิงอธิตยา ทิอุทิศ
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๙๐
เด็กหญิงอภิสมัย แสงพระจันทร์

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๙๑

เด็กชายเจษฎา ทะนะเรือง

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๙๒

เด็กชายสุริยา ชนะพจน์
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๙๓

เด็กหญิงทรงพร แสนบุญมี
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๙๔

เด็กหญิงวนิดา จันทะโคตร
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๙๕

เด็กหญิงวรัญญา จันทนะชาติ
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๙๖

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ชนะพจน์
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๙๗

เด็กชายวีระยุทธ ตันสาย
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๙๘

เด็กชายสันติ มานะเสน

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๕๙๙

นางสาวปนัดดา ฝายทะแสง
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๐๐
เด็กชายจักรรินทร์ ตู้แก้ว

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๐๑
เด็กชายเจษฎา สุขทวี

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๐๒
เด็กชายชาญณรงค์ ยาชัย

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๐๓
เด็กชายทิวากร วิระชิด

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๐๔
เด็กชายนพณัฐ ระมงคล

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๘๙ / ๒๗๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๖๖๐๕
เด็กชายภานุพงศ์ โคตรลา

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๐๖
เด็กชายวัชรินทร เพียฝาย

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๐๗
เด็กชายสถาพร เพียฝาย

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๐๘
เด็กชายอนุสิกข์ ชนะพจน์

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๐๙
เด็กหญิงกนกกร ไชยวงศ์

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๑๐
เด็กหญิงกนกวรรณ ไชยวงศ์

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๑๑

เด็กหญิงกันนิยา ศรีวรสาร
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๑๒

เด็กหญิงชลารักษ์ เย็นฟง
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๑๓

เด็กหญิงนิษา ชนะพจน์
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๑๔

เด็กหญิงมัณฑนา รามศรี
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๑๕

เด็กชายการัณย์ ชนะพจน์
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๑๖

เด็กชายทรัพย์ธานี ชนะพจน์
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๑๗

เด็กชายนันธวัฒน์ ชัยภา
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๑๘

เด็กชายนันฒชัย ชนะพจน์
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๑๙

เด็กชายปกรณ์ ชนะพจน์
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๒๐
เด็กชายวุฒิชัย ชนะพจน์

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๒๑

เด็กชายอนุพงษ์ ชนะพจน์
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๒๒

เด็กหญิงวิมลณัฐ เปนสุข
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๒๓

เด็กหญิงสตรีรัตน์ ดุสิตา
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๒๔

เด็กหญิงวรรณรดา ชนะพจน์
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๒๕

เด็กหญิงทิฆัมพร สุขทองสา

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๒๖

เด็กหญิงรุ่งนภา ชนะพจน์
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๒๗

เด็กหญิงศิริวรรณ มาแสง

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๒๘

เด็กหญิงสตรีรัตน์ ชนะพจน์
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๒๙

เด็กชายกวิน ชนะพจน์
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๓๐
เด็กชายวรเมธ ยงสวัสดิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๓๑

เด็กชายอภินันท์ สุวรรณมาโจ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๓๒

เด็กชายอัครวิชญ์ ชนะพจน์
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๓๓

เด็กชายสุทธิสิทธิ

์

ชนะพจน์
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๓๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

บุตรศรีภูมิ
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๓๕

เด็กชายกิตตินันท์ ไตรมีแสง
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๓๖

เด็กชายจิตรอนันต์ ธงชัยธนาวุฒิ
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๓๗

เด็กชายชยากร เสนาสี
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๓๘

เด็กชายณัฐวุฒิ เสนาสี
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๓๙

เด็กชายณัฐพงศ์ บุดตะมา
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๙๐ / ๒๗๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๖๖๔๐
เด็กชายณัฐพล เรืองชา

๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๔๑

เด็กชายธนพัฒน์ โคตรนาแก
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๔๒

เด็กชายนพวิตย์ สายอุตส่าห์
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๔๓

เด็กชายภานุพัฒน์ ศรีสุยนต์
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๔๔

เด็กชายยุทธนา ชนะพจน์
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๔๕

เด็กชายยศชนินทร์ พาทา
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๔๖

เด็กชายสิรภัทร นายง
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๔๗

เด็กชายอภิยุทร เพ็ชรอุเทน
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๔๘

เด็กหญิงข้าวขวัญ ราชรามทอง
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๔๙

เด็กหญิงเขมจิรา สุขขีเหล็ก
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๕๐
เด็กหญิงขนิษฐา อุ้น

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๕๑

เด็กหญิงจรัสดาว ราชรามทอง
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๕๒

เด็กหญิงจิตชนก ไตริน
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๕๓

เด็กหญิงธรรศกร ธิปญญา
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๕๔

เด็กหญิงนภาพร เอกสะพัง
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๕๕

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ไตริน
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๕๖

เด็กหญิงปยนุช กุตะวัน
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๕๗

เด็กหญิงปนัดดา ไตรมีแสง
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๕๘

เด็กหญิงปยะดา เดชทะสร
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๕๙
เด็กหญิงพิทยาภรณ์ เสนาสี

๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๖๐
เด็กหญิงมุกตะวัน มูลสาร

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๖๑

เด็กหญิงวาสินี สายประพันธ์
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๖๒

เด็กหญิงวันพ่อ ทองสิงห์
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๖๓

เด็กหญิงวิชญาดา เดชทะสอน
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๖๔

เด็กหญิงสุกัญญา วงจวง
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๖๕

เด็กหญิงอำพร เดชทะสอน
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๖๖

เด็กชายวรพล ก้อนทอง
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๖๗

เด็กชายวิทูรย์ ชะนะพจน์
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๖๘

เด็กชายสิทธินันท์ เสนาสี
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๖๙

เด็กชายธนพล ขันคำ
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๗๐
เด็กชายภานุวัฒน์ เสนาสี

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๗๑

เด็กชายจุลจักร ระมงคล
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๗๒

เด็กชายพลวัฒน์ ชนะพจน์
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๗๓

เด็กชายภานุพงศ์ ชนะพจน์
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๗๔

เด็กชายสรวิชญ์ เดขทะสอน

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๙๑ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๖๖๗๕

เด็กชายวราวุฒิ ไตริน
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๗๖

เด็กหญิงธิรารักษ์ โคตระ
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๗๗

เด็กหญิงดรุณรัตน์ บุญเริง
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๗๘

เด็กหญิงพัชรี เดชทะสอน
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๗๙
เด็กหญิงกัลยาลักษณ์ แสนบุญมี

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๘๐
เด็กหญิงพัชรินทร์ ไตรมีแสง

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๘๑

เด็กหญิงทักษอร ไตรมีแสง
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๘๒

เด็กหญิงทิพกัญญา เดชทะสอน
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๘๓

เด็กหญิงสุปรานี วงศ์โพนทอง
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๘๔

เด็กหญิงศิรภัสสร หน่อแก้ว
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๘๕

เด็กหญิงนิตยา เสนาสี
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๘๖

เด็กหญิงวรนันท์ ทองสิงห์
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๘๗

เด็กหญิงจินตนา เพชรสายออ

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๘๘

เด็กหญิงเปรมวดี ภูมิภูเขียว
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๘๙

เด็กหญิงรินธิรา จารเหนือ
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๙๐
เด็กหญิงญาณิศา หารู้

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๙๑

เด็กหญิงสุพรรณี ระมงคล
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๙๒

เด็กชายชนกชนม์ ประทุม
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๙๓

เด็กชายกิตติชัย โยธารักษ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแดง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๙๔

เด็กชายเจษฎา จำปาโอ้ก
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแดง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๙๕

เด็กชายสิทธิโชค ระมงคล
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแดง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๙๖

เด็กชายอภิพล สีระพล
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแดง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๙๗

เด็กหญิงพิมพิไล ไตริน

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแดง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๙๘

เด็กหญิงทิพรัตน์ เสนาสี
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแดง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๖๙๙

เด็กหญิงปณิตา ชาภูวงศ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแดง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๐๐
เด็กหญิงพรทิวา มูลชะนาม

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแดง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๐๑
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ระมงคล

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแดง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๐๒
เด็กหญิงอุมากร โพธิวัฒน์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแดง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๐๓
เด็กชายกังวาน พิมพันธ์

๓๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๐๔
เด็กชายเจษฎา สีกาลัง

๐๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๐๕
เด็กชายชนินทร์ กิติพัฒน์ภานิช

๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๐๖
เด็กชายชินภัทร เชือคำเพ็ง

้

๑๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๐๗
เด็กชายธนวัฒน์ วังทะพันธ์

๐๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๐๘
เด็กชายธีรวุธ สุภาพรหม

๒๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๐๙
เด็กชายประวัติการณ์ พ่อบำรุง

๑๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๙๒ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๖๗๑๐
เด็กชายพงศ์ปณต ท่อนทอง

๒๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๑๑

เด็กชายพรรษวุฒิ นาศิริ
๓๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๑๒

เด็กชายภูมิพัฒน์ กตะศิลา
๑๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๑๓

เด็กชายภูรินท์ ธนฮน
๐๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๑๔

เด็กชายวัชรวิทย์ ยะตะโคตร
๒๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๑๕

เด็กชายวุฒิภัทร์ ศรีหาโคตร
๐๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๑๖

เด็กชายสุรบัณฑิต ราชวงค์
๐๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๑๗

เด็กชายอติวิชญ์ แก้วพิกุล
๒๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๑๘

เด็กหญิงกานต์ธิดา ยตะโคตร
๐๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๑๙
เด็กหญิงกาญจณาภา ไชยหม่อม

๒๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๒๐
เด็กหญิงจิรวดี วงค์ศาชัย

๒๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๒๑

เด็กหญิงจิตต์สุดา อ่อนสำอางค์
๒๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๒๒

เด็กหญิงชลลดา ฝาระมี
๑๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๒๓

เด็กหญิงชลิดา พลตือ

้

๑๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๒๔

เด็กหญิงปนฑิรา สาธุชาติ
๐๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๒๕
เด็กหญิงผกายวรรณ สายสิงห์

๐๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๒๖

เด็กหญิงษุพรรณษา รูปงาม
๒๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๒๗

เด็กหญิงรินลดา แสนหูม
๑๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๒๘

เด็กหญิงอุมากร วังทะพันธ์
๒๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๒๙

เด็กชายกีรติกร วิเศษอุด
๑๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๓๐
เด็กชายชลินทร ชาวคนดง

๑๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๓๑

เด็กชายธนภัทร ยืนยง
๑๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๓๒

เด็กชายธีระวัฒน์ ลาดบาศรี
๒๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๓๓

เด็กชายนนทกร แสงคำ
๐๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๓๔

เด็กชายพิชชากร คนหมัน

่

๑๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๓๕

เด็กชายภูวิศ ชืนอารมณ์

่

๑๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๓๖

เด็กชายรัชชานนท์ วงค์บุญยัง
๒๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๓๗

เด็กชายศรายุทธ สำอางค์
๒๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๓๘

เด็กชายอนุวัฒน์ วังทะพันธ์
๑๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๓๙

เด็กชายอรรถพล วงค์ศรีชา
๑๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๔๐
เด็กหญิงโชติกา อินภูวา

๒๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๔๑

เด็กหญิงนภัสรา นาคงาม
๑๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๔๒

เด็กหญิงพรธีรา บุญวงค์
๑๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๔๓

เด็กหญิงวราภรณ์ กุลบุตร
๐๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๔๔

เด็กหญิงรัตน์สิตา พ่อครวงค์
๓๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๙๓ / ๒๗๖

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๖๗๔๕

เด็กหญิงรุจิภา นันทะมา
๒๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๔๖

เด็กหญิงสิริยากรณ์ ขอดเมชัย
๑๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๔๗

เด็กหญิงสุฑามาศ กองเกิด
๐๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๔๘

เด็กหญิงอภิชญา โคตรพรม
๐๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๔๙

เด็กหญิงอรปรียา คำมุงคุณ
๐๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๕๐
เด็กชายชนาภัทร สระสิริ

๐๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๕๑

เด็กชายณัฐกร เพชรดีคาย
๐๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๕๒

เด็กชายณัฐวุฒิ กู่แก้ว
๑๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๕๓

เด็กชายณัฐวุฒิ สุภาพรหม
๐๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๕๔

เด็กชายทักษ์ดนัย ไตยราช
๑๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๕๕

เด็กชายธนากร เชือสุภา

้

๑๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๕๖

เด็กชายพัทธนันท์ แสนสุภา
๑๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๕๗

เด็กชายพีระวิชญ์ สุคำภา
๐๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๕๘

เด็กชายวัชรพล วังทะพันธ์
๑๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๕๙
เด็กหญิงอำไพวรรณ ลาดบาศรี

๐๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๖๐
เด็กหญิงกัญญ์วรา เชือคำจันทร์

้

๑๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๖๑
เด็กหญิงขัตติยาภรณ์ คำมะเทพ

๑๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๖๒

เด็กหญิงศิริอมร มีระหงษ์
๑๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๖๓

เด็กหญิงจุฑามาศ วงค์หนายโกฏ
๐๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๖๔

เด็กหญิงชัญญานุช จุลบาท
๒๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๖๕

เด็กหญิงฐิตาพร แดงท่าขาม
๑๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๖๖

เด็กหญิงณิฌากร ชำนาญวงษ์
๐๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๖๗

เด็กหญิงธิดาทิพย์ ปยะโคตร
๒๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๖๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ ปยะโคตร
๒๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๖๙

เด็กหญิงนิยะดา นนทะศรี
๑๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๗๐
เด็กหญิงปณิตา ปุมเปา

๐๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๗๑

เด็กหญิงปาณิสรา มงคลเกตุ
๒๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๗๒

เด็กหญิงปยนันทวดี คำใบ
๑๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๗๓

เด็กหญิงพรพิทยา ศิริสานต์
๒๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๗๔

เด็กหญิงพิมพ์พิมล คนครอง
๐๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๗๕

เด็กหญิงภัคจิรา ยะตะโคตร
๑๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๗๖

เด็กหญิงวันวิสา บุญวิลัย
๑๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๗๗

เด็กหญิงสมิตานัน บุญญชัยศิลป
๑๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๗๘

เด็กชายพีระณัฐ น้อยเภา
๑๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๗๙

เด็กชายเกียรติภูมิ วงค์แสนไชย
๒๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๙๔ / ๒๗๖
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๖๗๘๐
เด็กหญิงซันเจร่า ผางคนรัก

๒๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๘๑

เด็กหญิงชาริสา ลาดบาศรี
๑๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๘๒

เด็กหญิงสิดาพร นะคะรังสุ
๐๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๘๓

เด็กชายเชิดศักดิ

์

โสดา
๑๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๘๔

เด็กชายนิพิฐพนธ์ โซ่เมืองแซะ
๓๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๘๕

เด็กชายณัฐวุฒิ มีลา
๑๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๘๖

เด็กหญิงศิริพร โซ่เมืองแซะ
๒๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๘๗

เด็กหญิงอัยย์รดา วรวัฒนธรรม
๒๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๘๘

เด็กชายจิรพัฒน์ มีพรม
๓๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๘๙

เด็กชายอิทธิพงษ์ สุพรรณโมก
๑๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๙๐
เด็กชายศักดิธัช กัณหา

๒๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๙๑

เด็กชายดนุภรณ์ ปุมเปา
๒๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๙๒

เด็กชายทฤษฎี ศรีภา
๐๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๙๓

เด็กชายพีระพงษ์ ไชยเพ็ชร
๒๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๙๔

เด็กชายอัครชาติ ลีพล

้

๑๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๙๕

เด็กหญิงจุฑามาศ ฤาไกรษี
๐๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๙๖

เด็กชายปรัชญา มูลทองหลาง
๐๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๙๗

เด็กชายธนวัฒน์ พ่อศรีชา
๑๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๙๘

เด็กหญิงกนิษฐา อ่อนสี
๐๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๗๙๙

เด็กหญิงเกษริน วงศ์กระโซ่
๒๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๐๐
เด็กชายกิตติพัฒน์ ตันสมรส

๐๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๐๑
เด็กหญิงณัฐวรรณ ประทุมมาลี

๒๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๐๒
เด็กชายพีรวิชญ์ รัตนพันธ์

๑๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๐๓
เด็กหญิงโรจนันท์ บุญคงที

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๐๔
เด็กชายวรวัฒน์ บุญปญญา

๑๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๐๕
เด็กหญิงลักษิกา ชานุชิด

๑๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๐๖
เด็กหญิงปยนุช ฉายากุล

๑๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๐๗
เด็กหญิงวริศรา เชือวงค์พรหม

้

๑๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๐๘
เด็กหญิงอรปรียา ลาดบาดศรี

๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๐๙
เด็กชายชินวัตร คำมุงคุณ

๐๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๑๐
เด็กชายพงศ์พิสุทธิ

์

เชษฐ์สุราษฎร์
๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๑๑

เด็กชายจตุรภัทร วงค์แสนชัย
๒๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๑๒

เด็กชายรพีพัฒน์ ลีพล

้

๐๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๑๓

เด็กหญิงปารณีย์ จันทะบาล
๑๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๑๔

เด็กหญิงธัญกร วงค์ตาขี

่

๐๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๙๕ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๖๘๑๕

เด็กหญิงวิภาธร พรหมดี
๒๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๑๖

เด็กหญิงจุฑารัตน์ พ่อปญญา
๐๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๑๗

เด็กชายศิริวัฒน์ นาคสะเกษ
๐๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๑๘

เด็กชายภัสกร ด้วงคำภา
๑๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๑๙

เด็กชายศุภวิชญ์ เชือวังคำ

้

๒๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๒๐
เด็กหญิงวริศรา เตโช

๑๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๒๑

เด็กชายวัลลภ วงค์กระโซ่
๒๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๒๒

เด็กชายวีระพงษ์ จันทวงศ์
๒๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๒๓

เด็กหญิงพิชญาภา สิมแสง
๒๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๒๔

เด็กหญิงพิชญาภัค สิมแสง
๒๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๒๕

เด็กชายภูชิต จิตตรง
๑๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๒๖

เด็กชายวีระพงษ์ พ่อนามแดง
๑๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๒๗

เด็กชายบัลลังก์ อนุกูล
๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๒๘

เด็กชายธีรวุฒิ พรหมพินิจ
๑๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๒๙

เด็กหญิงศิรินุช สกุลภักดี
๒๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๓๐
เด็กหญิงรุจิรา คำคนคล่อง

๑๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๓๑

เด็กหญิงปนัฐดา ไชยศรี
๑๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๓๒

เด็กหญิงนิภาพรรณ ปุมเปา
๑๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๓๓

เด็กหญิงธัญพิชชา บูคะธรรม
๒๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๓๔

เด็กชายพชรพล ยตะโคตร
๑๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๓๕

เด็กชายสมรักษ์ ตังศิริศักดิ

้ ์

๒๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๓๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปูบุตรชา

๑๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๓๗

เด็กหญิงภัณฑิรา พ่อสีชา
๒๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๓๘

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ คำตู้
๒๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๓๙

เด็กหญิงวิมลสิริ อุ่มอาษา
๒๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๔๐
เด็กหญิงขวัญข้าว นามบุญแผง

๑๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๔๑

เด็กชายพุฒิพงศ์ จุฑาชัยชนะ
๐๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๔๒

เด็กหญิงอรปรียา วงค์ชมภู
๑๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๔๓

เด็กชายถิรเจตน์ วงศ์กะโซ่
๑๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๔๔

เด็กชายนพกร ไชยเพชร
๒๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๔๕

เด็กหญิงอรจิรา โคตรพรหม
๑๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๔๖

เด็กหญิงชลธิชา วงศ์ศรีชา
๐๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๔๗

เด็กหญิงอินทร์ธิรา วงค์ตาแพง
๒๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๔๘

เด็กหญิงมธุรดา สายคำพัน
๐๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๔๙

เด็กชายวิศรุต พลอยงาม
๐๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๙๖ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๖๘๕๐
เด็กหญิงกานต์จณา ศรอึงเฮง

้

๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๕๑

เด็กหญิงเทวิการ์ วงค์คำ
๐๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๕๒

เด็กชายทินภัทร วงศ์ศรีชา
๐๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๕๓

เด็กชายภูมิภัทร วงค์ตาทำ
๐๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๕๔

เด็กชายปรเมธ ธรรมขันธ์
๒๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๕๕

เด็กหญิงชลธิชา ปะกิคา
๒๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๕๖

เด็กหญิงพิชญ์อร ท้าวใคล
๓๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๕๗

เด็กชายพงศกร วงค์ผาบุตร
๒๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๕๘

เด็กชายสายชล เชือคำจันทร์

้

๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๕๙

เด็กชายกัณฑ์เอนก แสนสามารถ
๐๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๖๐
เด็กหญิงชลธิชา วงค์แสนไชย

๐๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๖๑

เด็กชายธีร์ธวัช ใจมา
๒๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๖๒

เด็กชายพีรดนย์ ทองดวง
๑๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๖๓

เด็กชายฐิติวัลค์ งามแก้ว
๐๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๖๔

เด็กหญิงปภาดา วงค์แสนไชย
๑๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๖๕
เด็กหญิงศุภัทรภรณ์ อาษา

๐๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๖๖

เด็กชายศิลาเทพ รุ่งเรืองศิริรัตน์
๒๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๖๗

เด็กชายศรัณยพงศ์ เชือดวงผุย

้

๐๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๖๘

เด็กชายจักรกฤษณ์ เพียสา
๑๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๖๙

เด็กชายสุรวิทย์ ปริโปร
๐๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๗๐
เด็กชายจีรัชญ์พัฒน์ จงนบกลาง

๒๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๗๑

เด็กชายธนภัทร คำตะลบ
๐๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๗๒

เด็กหญิงกนกวรรณ ด้วงคำภา
๓๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๗๓

เด็กหญิงเมธาพร แก้วกัลยา
๐๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๗๔

เด็กหญิงจิรัชยากร มาตวังแสง
๐๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๗๕

เด็กชายวรกฤต ไชยจำ
๑๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๗๖

เด็กชายอภิรักษ์ สาระบุตร
๐๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๗๗

เด็กหญิงทักษอร พ่อทอง
๑๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๗๘

เด็กชายจีระนัย ระดาเสริฐ
๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๗๙

เด็กหญิงกนกวรรณ โคตรนาแก
๐๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๘๐
เด็กหญิงญาตาวี สุระแสง

๐๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๘๑

เด็กชายกรวิชญ์ พรมพินิจ
๒๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๘๒

เด็กชายยศกร ศรีสุขใส
๑๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๘๓

เด็กชายวุฒินันท์ ยตะโคตร
๑๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๘๔

เด็กหญิงจุฑามณี ทองชัย
๑๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๙๗ / ๒๗๖

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๖๘๘๕

เด็กชายจิราพัชร แช่มช้อย
๒๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๘๖

เด็กชายยุทธการ พ่อบำรุง
๑๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๘๗

เด็กชายจารุพงษ์ แสงญวน
๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๘๘

เด็กชายชาญณรงค์ พิมพันธ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๘๙

เด็กหญิงฐิตินันท์ สมจันทร์
๑๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๙๐
เด็กหญิงนิชากัล ผาจวง

๐๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๙๑

เด็กชายกิตติลักษณ์ วงค์ศรีชา
๒๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๙๒
เด็กหญิงณัฐฐาเนตร จวงวิเศษ

๒๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๙๓

เด็กชายรัฐศาสตร์ ชมภูทอง
๓๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๙๔

เด็กหญิงชัญญานุช สีนานวน
๐๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๙๕

เด็กชายกิตติกร นามบุตรดี
๐๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๙๖

เด็กชายธีระโชติ ศรีแสน
๐๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๙๗

เด็กชายพิพัฒน์ บรรดาศักดิ

์

๒๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๙๘

เด็กชายวรากร แสงน้อย

๒๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๘๙๙

เด็กชายกิตติภัฏ อุทัยวัตร

๒๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๐๐
เด็กชายจิรวัฒน์ แสนสามารถ

๒๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๐๑
เด็กชายบรรจง พลข่า

๒๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๐๒
เด็กชายชานนท์ ลาดบาศรี

๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๐๓
เด็กหญิงวนิดา ปุมเปา

๑๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๐๔
เด็กชายกิตติพศ วงค์กระโซ่

๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๐๕
เด็กชายปญญากร ไชยต้นเทือก

๑๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๐๖
เด็กชายขวัญนคร เกตุหอม

๒๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๐๗
เด็กชายไกรวิช ณ นคร

๒๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๐๘
เด็กหญิงพิฒน์ตาพร ท้าวใคล

๒๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๐๙
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ เชือคำเพ็ง

้

๒๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๑๐
เด็กหญิงนาถอนงค์ กำริสุ

๒๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๑๑

เด็กหญิงพิมพ์มาดา เพาะปลูก
๐๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๑๒

เด็กชายพันธุ์พิศิษฐ์ วงค์อุดดี
๑๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๑๓

เด็กหญิงปยณัต เสียงเพราะ
๒๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๑๔

เด็กหญิงโสภิตนภา บริหาร

๒๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๑๕

เด็กหญิงชมพูนุช เทพคำราม
๐๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๑๖

เด็กหญิงศิวัชญา สุภาพรจิตรกุล
๑๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๑๗

เด็กชายภาณุพงศ์ คุ้มรักษ์
๑๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๑๘

เด็กชายอภิวัฒน์ สุไลมาน
๒๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๑๙

เด็กชายเกริกเกียติ คงอยู่

๑๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๙๘ / ๒๗๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๖๙๒๐
เด็กชายศุภกฤต ไชยต้นเทือก

๒๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๒๑

เด็กหญิงพัชรวดี มีระหงษ์
๑๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๒๒

เด็กชายชัยพฤกษ์ บุญญชัยศิลป
๓๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๒๓

เด็กชายฐิตินันทร์ เชือวงศ์พรหม

้

๑๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๒๔

เด็กหญิงใจรัศมี วงศ์สินไชย
๒๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๒๕

เด็กหญิงชาลินี กุลากุล
๐๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๒๖

เด็กหญิงธนพร พรหมดี

๑๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๒๗

เด็กชายกิตติธัช วงษ์น้อย
๒๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๒๘

เด็กชายอภิชาติ ไกยะฝาย
๒๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๒๙

เด็กหญิงภัทรสุต เชือวังคำ

้

๑๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๓๐
เด็กหญิงอุมาภรณ์ ยตะโคตร

๑๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๓๑

เด็กชายอดิศร จอมโชติ
๑๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๓๒

เด็กหญิงธัญญาเรศ พ่อครวงศ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๓๓

เด็กหญิงจิรประภา เชือวังคำ

้

๑๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๓๔

เด็กหญิงธัญญานุช นวนบุรี
๑๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๓๕

เด็กหญิงศศิธร สุเววงศ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๓๖

เด็กชายจักรชัย จรูญไธสง
๐๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๓๗

เด็กชายปรเชษฐ์ โซ่เมืองแซะ
๒๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๓๘

เด็กชายรัชชานนท์ พนมใส

๑๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๓๙

เด็กหญิงกันยารัตน์ คำคนคล่อง
๐๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๔๐
เด็กหญิงนัยนา หล้ามุงคุณ

๒๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๔๑

เด็กหญิงพิณนรี เชือวังคำ

้

๑๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๔๒

เด็กชายอรุชา ศรีพระลาน
๑๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๔๓

เด็กหญิงช่อฟา ศรีสุธรรม

๑๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๔๔

เด็กชายเสฏฐวุฒิ ศรีทอง
๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๔๕

เด็กชายกฤตภาส มูลสาร
๓๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๔๖

เด็กชายฉัตรดนัย วงค์กระโซ่
๐๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๔๗

เด็กหญิงจุฑารัตน์ มนต์คาถา
๐๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๔๘

เด็กชายอัยยะภัค มนอิน
๒๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๔๙

เด็กชายเศกสันต์ นำแก้ว
๐๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๕๐
เด็กชายดลภาค ศรียาวงค์

๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๕๑

เด็กหญิงชลธิชา คำตะลบ
๒๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๕๒

เด็กชายอภิราช คำชมภู
๒๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๕๓

เด็กชายตะวัน วะมะพุทธา
๐๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๕๔

นางกมลพรรณ ไชยขันธ์ุ
๑๗/๐๑/๒๕๑๕ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๙๙ / ๒๗๖

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๖๙๕๕

นางจุฑาพัชร วงศ์ตาผา
๒๒/๐๑/๒๕๒๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๕๖

นางญาณี ไชยวงศา
๐๖/๐๒/๒๕๐๖ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๕๗

นางทัศวรรณ เขจรรักษ์
๒๓/๐๕/๒๕๑๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๕๘

นางสาวพรจันทร์ วันวัฒน์สันติกุล
๒๗/๑๐/๒๕๑๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๕๙

นางพรรณวดี ศักดิศรีบุญดี

์

๐๓/๐๓/๒๕๒๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๖๐
นางภัครดาว้จน์ ตังศรีชินภัทร์

้

๐๑/๐๕/๒๕๐๕ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๖๑

นางสาวรัชนีวรรณ ศิริพันธุ์
๒๓/๐๑/๒๕๑๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๖๒

นางวราลักษณ์ ทองนาค
๒๗/๐๒/๒๕๑๑ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๖๓

นางสิริพร เทือกขันตี
๒๙/๑๐/๒๕๑๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๖๔

นายอวิรัตน์ จันทมูล
๐๑/๐๗/๒๕๓๕ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๖๕

เด็กชายอัมรินทร์ ชาเรืองเดช
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๖๖

เด็กชายรัชชานนท์ อ้นปญญา
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๖๗

เด็กชายเสฎฐวุฒิ ศรีปดสา
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๖๘

เด็กชายภูมินทร์ วงค์ฝายแดง
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๖๙

เด็กชายชนาธิป มาชุมแสง
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๗๐
เด็กชายธาดา ธน.อัว

้

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๗๑

เด็กชายพัชรพล ไกยลุน
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๗๒

เด็กชายเตชิต แสนสุภา
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๗๓

เด็กชายพงศธร ชาเครือ
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๗๔

เด็กชายระพีภัทร์ วิชัยศร
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๗๕

เด็กชายจิรภาส ธ.น.ผา
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๗๖

เด็กชายณัฏฐชัย วงค์สุวรรณ
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๗๗

เด็กหญิงกนกวรรณ อินใจ
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๗๘

เด็กหญิงณัฐรนี แสนสุภา
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๗๙

เด็กหญิงศิริวรรณ วงษ์หลวงอุด
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๘๐
เด็กหญิงสุธาสินี วงค์อุดดี

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๘๑

เด็กหญิงขวัญจิรา วงค์ผาบุตร
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๘๒

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

วงค์ตาพรม
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๘๓

เด็กหญิงอธิศา ไตยราช
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๘๔

เด็กหญิงศิริประภา ดวงมาลย์
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๘๕

เด็กหญิงกมลวรรณ วงค์คะวงค์
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๘๖

เด็กหญิงพรชิตา ชีวตานนท์
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๘๗

เด็กชายพีรพล ขิดเขียว
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๘๘

เด็กหญิงจินต์จุฑา วงค์ผาบุตร
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๘๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ วงค์ดวงผา
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๐๐ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๖๙๙๐
เด็กหญิงณัฐนันท์ วงค์ชมภู

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๙๑

เด็กหญิงเกวลี วงค์นนท์พรหม
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๙๒

เด็กหญิงแพรวา ธน.เรือง
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๙๓

เด็กชายปรัชญา วงค์สุขะ
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๙๔

เด็กชายณัฐพงษ์ ผลาจันทร์
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๙๕

เด็กชายณัฐพล วงค์เทวราช
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๙๖

เด็กชายเตชิต ใยพัน
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๙๗

เด็กหญิงอารีรัตน์ วงค์ขะวงค์
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๙๘

เด็กหญิงเนตรนภา นามจันทร์ดี
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๖๙๙๙

เด็กหญิงลลิตภัทร สีจุ้ย
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๗๐๐๐
เด็กหญิงรจนา วงค์ตาปอง

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๗๐๐๑
เด็กหญิงชลธิชา เฉิดดิลก

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๗๐๐๒
เด็กชายอัครพล ธนูทอง

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๗๐๐๓
เด็กชายชัยพิวัฒน์ ว่องไว

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๗๐๐๔
เด็กชายคมกริช เชือคำเพ็ง

้

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๗๐๐๕
เด็กหญิงนิภาพร พึงทิพย์

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๗๐๐๖
เด็กชายรณชัย ทุมลา

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๗๐๐๗
เด็กชายสมคิด วงค์ชาชม

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๗๐๐๘
เด็กชายรัตนชัย แสนศรี

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๗๐๐๙
เด็กชายทศพร วงค์แสงน้อย

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๗๐๑๐
เด็กชายประวิทย์ วงค์เทราช

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๗๐๑๑
เด็กหญิงพรนภา ไกยลุน

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๗๐๑๒
เด็กหญิงมุกธิดา รักษาพล

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๗๐๑๓
เด็กชายธีรพงศ์ วงค์ชาชม

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๗๐๑๔
เด็กชายดำรง คำมุงคุณ

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๗๐๑๕
เด็กหญิงกชวรรณ วงค์กระโซ่

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๗๐๑๖
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ จุลทอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๗๐๑๗
เด็กชายฐิติพงศ์ วงค์กระโซ่

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๗๐๑๘
เด็กชายธีรธวัช ชาเครือ

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๗๐๑๙
เด็กชายวรชัย ไชยเพชร

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๗๐๒๐
เด็กหญิงนันธิกานต์ บุสดี

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๗๐๒๑
เด็กหญิงกมลลักษณ์ พ่ออามาตย์

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๗๐๒๒
เด็กหญิงจีระนันท์ โคตรสุวรรณ์

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๗๐๒๓
เด็กหญิงพิมล ว่องไว

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๗๐๒๔
เด็กชายนรินทร์ ไกยลุน

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๐๑ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๗๐๒๕
เด็กหญิงกุสุมา คำคนซือ

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๗๐๒๖
เด็กชายกฤชทร บุษดีวงษ์

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๗๐๒๗
เด็กหญิงมะลิ ศรีโยหะ

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๗๐๒๘
เด็กชายกฤษดา วงค์วิวงค์

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๗๐๒๙
เด็กชายตะวัน วงค์ศรีไส

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๗๐๓๐
เด็กชายเจษฎา วงค์ตาพรม

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๗๐๓๑
เด็กชายอภิรัตน์ วงค์ตาปอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๗๐๓๒
เด็กชายวทัญู อุดมสุข

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๗๐๓๓
เด็กหญิงอภิสรา ศรีพูล

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๗๐๓๔
เด็กชายมนูญ ใจเทียง

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๗๐๓๕
เด็กชายญานภัทร เสนาช่วย

๑๖/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านสีชมพูมิตรภาพที 164

่

วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๗๐๓๖
เด็กชายธนกานต์ มีพรกิจ

๑๑/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านสีชมพูมิตรภาพที 164

่

วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๗๐๓๗
เด็กชายวัชรากร วงศ์ศรีชา

๐๑/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านสีชมพูมิตรภาพที 164

่

วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๗๐๓๘
เด็กชายวาคิม วงค์แสนไชย

๐๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสีชมพูมิตรภาพที 164

่

วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๗๐๓๙
เด็กหญิงขวัญข้าว คำคนซือ

่

๒๔/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านสีชมพูมิตรภาพที 164

่

วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๗๐๔๐
เด็กชายวุฒิพงค์ วงษ์หลวงอุด

๒๓/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสีชมพูมิตรภาพที 164

่

วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๗๐๔๑ เด็กหญิงพลอยณภัทร
ชิณะแขว

๑๙/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสีชมพูมิตรภาพที 164

่

วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๗๐๔๒
เด็กหญิงนุชจรินทร์ พันนุมา

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสีชมพูมิตรภาพที 164

่

วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๗๐๔๓
เด็กหญิงณัฐสร ขลุ่ยกระโทก

๒๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสีชมพูมิตรภาพที 164

่

วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๗๐๔๔
เด็กหญิงธนภรณ์ ยศบุญเรือง

๐๔/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสีชมพูมิตรภาพที 164

่

วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๗๐๔๕
เด็กชายกอบชัย ถินมุกดา

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสีชมพูมิตรภาพที 164

่

วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๗๐๔๖
เด็กหญิงสิริวรรณ วงศ์ผาบุตร

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสีชมพูมิตรภาพที 164

่

วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๗๐๔๗
เด็กหญิงอัยลดา วงค์คำหูม

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสีชมพูมิตรภาพที 164

่

วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๗๐๔๘
เด็กชายตะวัน วงค์แสงสอน

๒๔/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสีชมพูมิตรภาพที 164

่

วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๗๐๔๙
เด็กหญิงสุนิสา วงค์ชมภู

๓๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสีชมพูมิตรภาพที 164

่

วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๗๐๕๐
เด็กหญิงศศิประภา คำคนซือ

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสีชมพูมิตรภาพที 164

่

วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๗๐๕๑
เด็กหญิงปพิชญา วงค์ชาชม

๒๓/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสีชมพูมิตรภาพที 164

่

วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๗๐๕๒
เด็กหญิงธัญชนก คำคนซือ

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสีชมพูมิตรภาพที 164

่

วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๗๐๕๓
เด็กหญิงสุนันญาภร ทิศทะษะ

๑๔/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสีชมพูมิตรภาพที 164

่

วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๗๐๕๔
เด็กหญิงศุภิสรา สังชาดี

๑๘/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสีชมพูมิตรภาพที 164

่

วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๗๐๕๕
เด็กหญิงภัทรรัตน์ พันธโคตร

๑๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสีชมพูมิตรภาพที 164

่

วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๗๐๕๖
เด็กหญิงชิดชนก ตันสมรส

๑๐/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสีชมพูมิตรภาพที 164

่

วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๗๐๕๗
เด็กหญิงภัทรธิดา ติงมหาอินทร์

๑๓/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๗๐๕๘ เด็กหญิงมัณฑิตาภรณ์
หร่องปจฉิม

๑๐/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๗๐๕๙
เด็กชายณัฐวัชร หลาบสุดตา

๑๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง วัดเทพไพรวัลย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๐๒ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๗๐๖๐
เด็กหญิงสุภาพร เพชรวิเศษ

๐๒/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๗๐๖๑
เด็กหญิงศศิรัตน์ วงศ์สีไส

๒๗/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๗๐๖๒
เด็กชายจตุวิทย์ ฝารมี

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๗๐๖๓
เด็กชายธนวรรธน์ สมงาม

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๗๐๖๔
เด็กชายนาวิน เวดสันเทียะ

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๗๐๖๕
เด็กหญิงปลายฝน คำคนซือ

่

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๗๐๖๖
เด็กหญิงชลธิชา คำคนซือ

่

๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๗๐๖๗
เด็กหญิงธนัญญา คำคนซือ

่

๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๗๐๖๘
เด็กชายรพีพัตน์ สุริวงค์

๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๗๐๖๙
เด็กชายกิติศักดิ

์

วงค์ชาชม
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๗๐๗๐
เด็กชายทินกฤต วงค์หนายโกด

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๗๐๗๑
เด็กหญิงอทิตยา พลูนิล

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๔๖๐/๗๐๗๒
เด็กชายอภิรักษ์ คุยม่วงพันธ์

๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกอก
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๐๗๓
เด็กชายณัฐวุฒิ เหลากุล

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกอก

วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๐๗๔
เด็กชายวิทวัส คดเกียว

้

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกอก
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๐๗๕
เด็กชายฐิติวัฒน์ เหลาบัว

๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกอก
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๐๗๖
เด็กชายพิเชฐ เครือสูงเนิน

๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกอก
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๐๗๗
เด็กชายณัฐวุฒิ สุขดี

๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกอก
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๐๗๘
เด็กชายนพรัตน์ คำมา

๐๙/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกอก
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๐๗๙
เด็กหญิงนิตยา แพงคำฮัก

๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกอก
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๐๘๐
เด็กหญิงภัทรวดี เหลาบัว

๒๑/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกอก
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๐๘๑
เด็กหญิงรุจีรา แสวงชัย

๒๑/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกอก
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๐๘๒
เด็กหญิงจิตรวรรณ แก้วระดี

๑๗/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกอก
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๐๘๓
เด็กหญิงเสา แสนสำอาง

๐๖/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกอก
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๐๘๔
เด็กชายณัฐภัทร อุนาพันธ์

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกอก

วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๐๘๕
เด็กชายธนวิทย์ ตาหมืน

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอก
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๐๘๖
เด็กชายภานุพงศ์ มีรัตน์คำ

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอก
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๐๘๗
เด็กหญิงอินธิรา คุยม่วงพันธ์

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอก
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๐๘๘
เด็กชายธีรเดช ธินโนสอน

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังยาง
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๐๘๙
เด็กชายภูมินทร์ ไชยรักษ์

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังยาง
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๐๙๐
เด็กชายรักชาติ พงษ์ศาสตร์

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังยาง
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๐๙๑
เด็กชายณัฐภัทร ปยะพันธ์

๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังยาง
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๐๙๒
เด็กหญิงรินรี พ่อชมภู

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังยาง

วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๐๙๓
เด็กหญิงกัญญาณี ฮึมพล

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังยาง
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๐๙๔
เด็กหญิงจุฑามาศ ปลดรัมย์

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังยาง
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๐๓ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๗๐๙๕
เด็กชายวีรพงษ์ มงกุฏ

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังยาง
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๐๙๖
เด็กชายพุทธิพงษ์ อ่อนหลง

๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังยาง
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๐๙๗
เด็กชายธดากรณ์ สมฤทธิ

์

๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังยาง
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๐๙๘
เด็กชายภูเบศน์ สารเสริฐ

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังยาง

วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๐๙๙
เด็กหญิงเบญญทิพย์ ขำริด

๑๒/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังยาง
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๐๐
เด็กชายกมล โคตรธาดา

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาง
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๐๑
เด็กหญิงชรินรัตน์ โคตะวงษ์

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังยาง

วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๐๒
เด็กชายภานุกร คำหงษ์

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังยาง
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๐๓
เด็กชายทศพล สมฤทธิ

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาง
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๐๔
เด็กชายทรงวุฒิ เหลากุล

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังยาง
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๐๕
เด็กหญิงปนปนิธ ศรีสุธรรม

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาง
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๐๖
เด็กหญิงประกายมุก ศรีสม

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาง
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๐๗
เด็กหญิงเหมือนฝน สาวงค์

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังยาง

วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๐๘
เด็กหญิงรัตนภรณ์ มะลิสา

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาง
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๐๙
เด็กชายชุติเทพ ดอนขุนทด

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังยาง

วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๑๐
เด็กหญิงศิริพร มานะโพน

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาง
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๑๑

เด็กชายชัยมงคล คุ้มจุมจัง

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาง
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๑๒

เด็กชายราชวัลลพ กวานหลวง

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาง
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๑๓

เด็กหญิงสุจิตรา ไชยวงค์
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาง
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๑๔

เด็กชายธันยบูรณ์ งอแงเขา
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๑๕

เด็กชายธนันต์ สมชาย
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๑๖

เด็กหญิงฐิดาพร ศรีสะอาด
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๑๗

เด็กหญิงเอวิตา บุญโชติ
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๑๘

เด็กชายวุฒิชัย ศรีสุธรรม
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๑๙

เด็กชายนคร มันที

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๒๐
เด็กหญิงกิตติยา คำมา

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๒๑

เด็กหญิงฟาริดา บุญโชติ
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๒๒

เด็กชายนิรมิต จันทะโสม
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๒๓

เด็กชายอนุวัฒน์ โสมงาม
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๒๔

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ผิวงาม
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๒๕

เด็กหญิงคุณธรรม วงค์แก้ว
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๒๖

เด็กหญิงประภัสสร แสงวงค์
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๒๗

เด็กหญิงวิลาวัลย์ มหาชัย
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๒๘

เด็กชายธนทรัพย์ ทศราช
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๒๙

เด็กชายนิติกร อนันตะบุตร
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๐๔ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๗๑๓๐
เด็กหญิงกรรณิการ์ คำกลอนลือชา

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๓๑

เด็กหญิงกวินทรา ทองเหลือ
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๓๒

เด็กหญิงกศิมา ขาวอ่อน
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๓๓

เด็กหญิงขวัญชนก ประชามอญ
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๓๔

เด็กชายสุดเขต หมืนพัน

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๓๕

เด็กหญิงสิธารัตน์ บุตรประทุม
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๓๖

เด็กชายชยานันท์ ดอนหล้า
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๓๗

เด็กชายธวัชชัย แสงอ่อน
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๓๘

เด็กชายนวพล คำไพ
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๓๙

เด็กชายภาดา คำเห็น

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๔๐
เด็กชายภานุวัฒน์ ฐานสินพูล

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๔๑

เด็กชายวัชชา พานันท์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๔๒

เด็กชายศุภกิจ สว่างวงษ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๔๓

เด็กชายอนุชิต คำถา
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๔๔

เด็กชายอภิรักษ์ กายอง
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๔๕

เด็กชายอรรถพล เยาวพันธ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๔๖

เด็กชายอัษฎาวุฒิ สีอุคุ
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๔๗

เด็กหญิงณิรชา วงค์แก้ว
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๔๘

เด็กหญิงธธัญญา ทัพซ้าย
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๔๙
เด็กหญิงธัญญชนาถ อุดมเลิศ

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๕๐
เด็กหญิงนิรันดร์รัตน์ บัวใหญ่

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๕๑

เด็กหญิงปานญาดา ธรรมนาม
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๕๒
เด็กหญิงแพรวพรรณ โง่นสา

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๕๓

เด็กหญิงภัณฑิรา พิมเสน

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๕๔

เด็กหญิงรัชนีกร คดเกียว

้

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๕๕
เด็กหญิงละอองทิพย์ พ่อครวงค์

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๕๖

เด็กหญิงวรนุช ดีนัก
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๕๗

เด็กหญิงวริศรา สิมดา
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๕๘

เด็กหญิงศิลปศุภา แสงแดง
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๕๙

เด็กหญิงสุธารินี หล้าหิบ
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๖๐
เด็กหญิงสุรภา อินธิแสง

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๖๑

เด็กหญิงเสาวภา วงค์แก้ว

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๖๒

เด็กหญิงอรทัย โพธินาม

์

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๖๓

เด็กชายกฤษณพล ขุนถาวงค์
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๖๔

เด็กชายกวินท์ พรหมจันทร์
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๐๕ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๗๑๖๕

เด็กชายก้องหล้า รัตนานิคม
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๖๖

เด็กชายกีรติ ซาแฟน
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๖๗

เด็กชายจิรภัทร พ่อเสือ
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๖๘
เด็กชายตระการวิทย์ นุสิทธิรัมย์

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๖๙

เด็กชายธนวัฒน์ บุญภา
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๗๐
เด็กชายนพรัตน์ ไชยโย

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๗๑

เด็กชายนันธวัช ไกยฝาย
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๗๒

เด็กชายปวริศ กองชัย
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๗๓

เด็กชายพงษ์เพชร ขวัญสมบูรณ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๗๔

เด็กชายมินธาฎา สิทธิอภินันท์
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๗๕

เด็กชายรัตนฉัตร บุตรหาร
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๗๖

เด็กชายวัชรพงษ์ บุญโสม
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๗๗

เด็กชายศิวกร อ่อนหลง
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๗๘

เด็กชายเอกรินทร์ บัวใหญ่

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๗๙

เด็กหญิงขวัญนภา โพธินาม

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๘๐
เด็กหญิงตะวัน ศรีวิชา

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๘๑

เด็กหญิงณฤดี สีอุคุ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๘๒

เด็กหญิงบัณฑิตา พานันต์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๘๓

เด็กหญิงประวีณา ราศรี
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๘๔

เด็กหญิงพุทธรักษ์ พรหมบุตร
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๘๕

เด็กหญิงมาริสา ภาวะดี
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๘๖

เด็กหญิงวรรณิษา บุญประถัมภ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๘๗

เด็กหญิงวัชราภรณ์ อานันต์
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๘๘

เด็กหญิงวิญาดา วัลลา
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๘๙

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

หวังจองกลาง

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๙๐
เด็กชายไม้เมือง ศรีเพชัย

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๙๑

เด็กชายณัฐวุฒิ เนตมุก

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๙๒

เด็กชายศราวุธ ก้านเกษ
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๙๓

เด็กชายสิทธิชัย แสนสิทธิ

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๙๔
เด็กชายพรประเสริฐ ศรีสุธรรม

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๙๕

เด็กชายธนทัต กอมสิน
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๙๖

เด็กชายเชิดศักดิ

์

ชัยบุตร
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๙๗

เด็กชายอธิชาติ คึมยะราช
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๙๘

เด็กชายพลพล บุญโชติ
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๑๙๙

เด็กชายสขิล สังข์ครุฑ
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๐๖ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๗๒๐๐
เด็กชายวิษณุ มหาราชสุพันธ์

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๐๑
เด็กหญิงปริยฉัตร ผลวาด

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๐๒
เด็กหญิงจินตหรา พ่อนามแดง

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๐๓
เด็กหญิงศิลปศุภา มาภา

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๐๔
เด็กหญิงปรียาภรณ์ มณีปกรณ์

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๐๕
เด็กหญิงปาริชาติ อินทะจักร

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๐๖
เด็กหญิงสุวดา คำเห็น

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๐๗
เด็กหญิงชณิกา โยตะสิงห์

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๐๘
เด็กหญิงนุชรี เคนกิ

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๐๙
เด็กหญิงรุจิรา ศรีขันตรี

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๑๐
เด็กชายเจตนิพัทธ์ พิลามาตร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๑๑

เด็กชายเจษฎากร นนต์สุข
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๑๒

เด็กชายชิณวรรธน์ เกษรราช
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๑๓

เด็กชายณรงค์ พันธุลา
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๑๔

เด็กชายณัฐวุฒิ สีสุธรรม
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๑๕

เด็กชายทรงพล ดอนหล้า
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๑๖

เด็กหญิงกัลยรัตน์ เหลาบัว
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๑๗

เด็กหญิงกานสุดา นนตะสี
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๑๘

เด็กหญิงจิตสุภา คนครอง
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๑๙

เด็กหญิงณัฐกานต์ นิลทะราช
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๒๐
เด็กหญิงฟาประกาย บัวลา

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๒๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ดีหนู

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๒๒

เด็กหญิงอทิตยา โพธิคำ

์

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๒๓

เด็กหญิงอนุธิดา คำวัน
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๒๔

เด็กชายจักรรินทร์ ชิณสาร
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๒๕

เด็กชายวีรพล แพงแสน
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๒๖

เด็กหญิงจารุวรรณ จวงจันทร์
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๒๗

เด็กหญิงชลธิชา อาษาดี

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๒๘

เด็กชายปริเยศ คำสิงห์
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๒๙

เด็กหญิงปุณยวีร์ เทียบสา
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๓๐
เด็กหญิงกัลญา ธนคำดี

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๓๑
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ วรกา

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๓๒

เด็กหญิงชนัญธิดา ประภา
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๓๓

เด็กหญิงชนิดา แสงอ่อน
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๓๔

เด็กหญิงดอกเหมย จันทร์เสน
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๐๗ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๗๒๓๕ เด็กหญิงประภาวรินทร์
ทำเนาว์

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๓๖

เด็กหญิงพิมพิไล กวานสูง
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๓๗

เด็กหญิงรัฐฐิภา เจียเลิศวราวงค์
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๓๘

เด็กหญิงสิรินยา วงค์คำ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๓๙

เด็กหญิงสุธาสินี อัคพิน
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๔๐
เด็กหญิงสุภาวดี เหลากุล

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๔๑

เด็กหญิงอมรรัตน์ แสนสุด
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๔๒

เด็กหญิงอรปรียา หงสาวดี
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๔๓
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ โคตรตา

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๔๔

เด็กชายอติวัณณ์ ดึกิง

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๔๕

เด็กชายชลสิทธิ

์

หงษ์ชัย
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๔๖

เด็กหญิงธชนก ยินดี
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๔๗

เด็กชายปฏิพัทธ์ วันนาพ่อ
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๔๘

เด็กชายปรเมศ แก่นจันทร์
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๔๙

เด็กชายภาวัฒน์ คำเห็น
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๕๐
เด็กหญิงปยธิดา คุยพร

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๕๑

เด็กชายเจษฎา คำเห็น
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๕๒

เด็กชายภานุวัฒน์ แก้วสอนดี
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๕๓

เด็กชายอัครเดช โคตรราช
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๕๔

เด็กหญิงนันทกา แสงยวน
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๕๕

เด็กหญิงบุษยามาศ ยินดี
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๕๖

เด็กหญิงปริชาติ เบอร์ขุนทด

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๕๗

เด็กหญิงพรรณวิสา ภาระเวช

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๕๘

เด็กชายจักรธรณ์ คดเกียว

้

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๕๙

เด็กชายภูมินทร์ ศักศรีวรรณ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๖๐
เด็กชายวัชพล เกือเส็ง

้

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๖๑

เด็กชายอภิเดช นามเหลา
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๖๒

เด็กหญิงพศิกา ศรีสุธรรม
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๖๓

เด็กหญิงภัทรสุดา ยืนยง
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๖๔

เด็กชายชัยธวัช ละม้าย
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๖๕

เด็กชายธำมรงณ์ ละลี
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๖๖

เด็กชายพัชรพล บุญโสม
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๖๗

เด็กชายพีรพล เหลาบัว
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๖๘

เด็กชายภานุชิต ดอนหล้า
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๖๙

เด็กชายอภิรักษ์ สอราช
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๐๘ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๗๒๗๐
เด็กหญิงนวกาญจน์ อำคำ

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๗๑

เด็กหญิงแพรวรุ่ง พ่อลีละ
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๗๒

เด็กหญิงมุธิตา หล้าศักดิ

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๗๓

เด็กชายธีรเกียรติ

์

ดีละ
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๗๔

เด็กชายธีรพงค์ อินทร์กอง
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๗๕

เด็กชายเนรมิตร จวงจันทร์
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๗๖

เด็กชายวุฒิพงษ์ ภาวะดี
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๗๗

เด็กชายสุธินันท์ บุญทศ
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๗๘

เด็กชายอธิป ปวงศรี
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๗๙

เด็กชายอาทิตย์ สังวรดี
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๘๐
เด็กหญิงเติมฟา ไชยรักษ์

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๘๑

เด็กหญิงนฤมล ไกรยแสง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๘๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ สาวงษ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๘๓

เด็กชายกฤษณชัย นาพิลา
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๘๔

เด็กชายกรอบชัย คำปอง
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๘๕

เด็กชายพุฒิพงศ์ จันทร์ศรีเมือง
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๘๖

เด็กชายรัฐกร จวงจันทร์
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๘๗

เด็กชายศิโรฒ์ วัชณะสวัสดิ

์

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๘๘

เด็กชายสรวิชญ์ ขาวสี
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๘๙

เด็กหญิงปอรรัชม์ เหลาบัว
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๙๐
เด็กชายกะวีวัตน์ แก่นยางหวาย

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๙๑

นางสาวศิริรัตน์ 70
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๙๒

นางสาวสุนิตา มนุวัตร์
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๙๓

นางสาวอนุชชิดา มนต์มี
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๙๔

นายณัฐพล คดเกียว

้

๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๙๕

เด็กหญิงสร้อยทิพย์ สมฤทธิ

์

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๙๖

นายธนวัฒน์ แสงอ่อน
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๙๗

นางสาวธัญลักษณ์ ธนกุล
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๙๘

เด็กหญิงภัทรารัตน์ อินทร์จันทรา
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๒๙๙

นายกำพล นวลงาม
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๓๐๐
นายพัชรพงษ์ เนือทอง

้

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๓๐๑
เด็กชายสมเกียรติ สุโท

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๓๐๒
นางสาวนันติกา แก้วสิงห์

๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๓๐๓
นางสาวสุภัทรา คำสิงห์

๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๓๐๔
นายนันทวัฒน์ สุวรรณอำไพ

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๐๙ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๗๓๐๕
นายพิษณุ ฐานสินพูล

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๓๐๖
เด็กชายภัทรพล อ่อนหลง

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๓๐๗
นายสิทธิชัย คงอยู่

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๓๐๘
เด็กหญิงอภัทร์ชะฎา คำมี

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๓๐๙
นางสาววรรณลักษณ์ อินราช

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๓๑๐
นายณัฐพงศ์ ตันปาน

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๓๑๑

นายเจษฎากร ปนแคน
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๓๑๒

นายธนกาญจน์ ผมหอม
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๓๑๓

นายนริน อินธิแสง
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๓๑๔

นายภูริณัฐ คำสันเทียะ
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๓๑๕

นายอมรเทพ พ่อชมภู
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๓๑๖

เด็กหญิงชญานันท์ มนต์มี
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๓๑๗

นางสาวชลิตตา ปญญาตรี
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๓๑๘

นางสาวปทิตตา ปุณกรณ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๓๑๙

เด็กหญิงเปรมฤดี ศรีสุธรรม
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๓๒๐
นางสาวพิมลรัตน์ พิมราช

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๓๒๑

นางสาวเพ็ญภัค ผมหอม
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๓๒๒

นางสาวรัชนีกร ยินดี
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๓๒๓

นางสาววรนุช กุลวงค์ษา
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๓๒๔

นางสาวศิรประภา ประโมง
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๓๒๕

เด็กหญิงศิริพร เลียมเส็ง
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๓๒๖

นางสาวสลิลทิพย์ จันทะเพ็ชร
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๓๒๗

นางสาวอรปรียา ศรีสวัสดิ

์

๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๓๒๘

นางสาวอัจฉรา คำไพ
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๓๒๙

นายคมสันต์ เขตนคร

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๓๓๐
นายภูมินันท์ ปารีพันธ์

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๓๓๑

นายวิรัช นวลจันทร์
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๓๓๒

นางสาวพิยดา นวลสะดี

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๓๓๓

นางสาวรุ่งฤดี แดงสีท่า

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๓๓๔

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ดีหนู
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๓๓๕

เด็กหญิงศริญญา สาวิวัฒน์
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๓๓๖

นางสาวสุพรรณิษา อินทจักร์
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๓๓๗

นายกิติศักดิ

์

ทำเนาว์
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๓๓๘

นายศรัณย์ พ่อคำฮัก
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๓๓๙

นางสาวชลดา ชิณสาร
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๑๐ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๗๓๔๐
นางสาวพันพษา ขาวอ่อน

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๓๔๑

เด็กหญิงมธุรดา นนทะสอน
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๓๔๒

นางสาวสิราวรรณ แสงอ่อน
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๓๔๓

นางอรุณ ก้านเหลือง
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๓๔๔

นายณัฐิวุฒิ คำหงษ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๓๔๕

นายศักดิสิทธิ

์ ์

เหลาบัว
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๓๔๖

นางสาวทยิดา พรมจันทร์

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๓๔๗

นางสาวปนัดดา แพงคำฮัก
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๓๔๘

นางสาวรัชดาพร ลีฮวด
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๓๔๙

เด็กหญิงสุดธิสา กงแก่นทา
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๓๕๐
นายประดิษฐ์ สุโท

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๓๕๑

นายวุฒิธนา อ่อนหลง
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๓๕๒

นางสาวชนัญญา หารอุดร
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๓๕๓

นางสาวพรชิตา ดอนหล้า
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๓๕๔

นายพงศ์ศิริ มามี
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๓๕๕

เด็กชายสัณหวิช พรไธสง
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๓๕๖

นางสาวกรรณิกา มีสิมมา
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๓๕๗

นางสาวเกียรติยา อัษดร
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๓๕๘

เด็กหญิงนันธิดา ดอนหล้า
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๓๕๙

นางสาวปริศนา งอแงเขา
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๓๖๐
นางสาวศรัญญา ผลวาด

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๓๖๑

นางสาวสุรีรัตน์ ทุนิจ
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๓๖๒

นางสาวนภัสกร อาจศักดิ

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๓๖๓

นายเจษฎา กลำเทพ

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๓๖๔

นางสาววิมลจันทร์ มณเทียน
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๓๖๕

เด็กหญิงกมลชนก กิจขยัน
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๓๖๖

นายเกียรติศักดิ

์

ดีทา
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๓๖๗

นายเฉลิมวงค์ สว่างใจ
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๓๖๘

นางสาววรรณวลี พ่อเกตุ
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๓๖๙

นางสาววิจิตรา ชัยหมืน

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๓๗๐
นางสาวดนัจฉรา นามเสาร์

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๓๗๑

นางสาวศิริวรรณ แสนสามารถ
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๓๗๒

นายคมสัน ตาหมืน

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๓๗๓

นายสิทธิชัย นามเพราะ
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๓๗๔

นางสาวนุชจรีย์ สีขาว
๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๑๑ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๗๓๗๕

นางสาวสุพรรณา พิมผุย
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๓๗๖

นางสาวมลฤดี พิมราช
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๓๗๗

นายธนเดช เขตนคร
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๓๗๘

นายพิฆเนศ โคตรตา
๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๓๗๙

นางสาวณัฏฐวรดา เคนเหลือม

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๓๘๐
นางสาวกวินนา คำวงค์ษา

๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๔๖๐/๗๓๘๑

เด็กชายภากรณ์ ประกิง

่

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๖๐/๗๓๘๒

เด็กชายธนชาติ ประกิง

่

๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๖๐/๗๓๘๓

เด็กชายเอกพิพัฒน์ ประกิง

่

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๖๐/๗๓๘๔

เด็กชายสรยุทธ์ ประกิง

่

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๖๐/๗๓๘๕

เด็กชายพงค์กร ประกิง

่

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๖๐/๗๓๘๖

เด็กชายพงศกร ประกิง

่

๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๖๐/๗๓๘๗

เด็กชายวิทยา หาญมนตรี
๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๖๐/๗๓๘๘

เด็กชายศิรภัทร ทัดสา
๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๖๐/๗๓๘๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ประกิง

่

๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๖๐/๗๓๙๐
เด็กหญิงนลินทิพย์ กำแหง

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๖๐/๗๓๙๑

เด็กหญิงศศิพร แปวโคกทัน
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๖๐/๗๓๙๒

เด็กหญิงปยะวรรณ ประกิง

่

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๖๐/๗๓๙๓

เด็กหญิงโสภา แก้วมุกดา
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๖๐/๗๓๙๔

เด็กหญิงศศิกานต์ ประกิง

่

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๖๐/๗๓๙๕

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ประกิง

่

๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๖๐/๗๓๙๖

เด็กหญิงศุภาวิตา ประกิง

่

๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๖๐/๗๓๙๗

เด็กหญิงสุชาดา ประกิง

่

๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๖๐/๗๓๙๘

เด็กหญิงณัฏฐริกา สาระภักดี
๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๖๐/๗๓๙๙

เด็กหญิงฐิติกานต์ สิทธิยา
๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๐๐
เด็กหญิงจิตสุภา ประกิง

่

๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๐๑
เด็กชายอัคเนต โคตรอาสา

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๐๒
เด็กหญิงเพ็ญนภา ตาแจ่ม

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๐๓
เด็กชายปวริศ นนทเสน

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๐๔
เด็กชายจุลพัศ เอิบครบุรี

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๐๕
เด็กชายชัยชนะ จันทรุกขา

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๐๖
เด็กชายรชานนท์ วงศ์สีลา

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๐๗
เด็กหญิงคณิณณัฎฐ์ ศรีวะสุทธิ

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๐๘
เด็กหญิงณัฐธิดา นุชเฉย

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๐๙
เด็กหญิงธันยาภรณ์ อุ่นอก

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๑๒ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๗๔๑๐
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา รูปไธสง

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๑๑

เด็กหญิงสุชัญญา กาญจนโกวิท
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๑๒

เด็กชายณัฐพล เดชวงษา
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๑๓

เด็กชายธวัชชัย พรหมผาย
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๑๔

เด็กชายบัญชาการ งามอินทร์
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๑๕

เด็กชายวรากร สารโพคา
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๑๖

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ แนบกลาง
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๑๗

เด็กหญิงอมรวงศ์ ชัยชนะ
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๑๘

เด็กหญิงอรัญญา กำเสริฐ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๑๙

เด็กชายกฤษณภูมิ ศรีสุภา
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๒๐
เด็กชายนพรัตน์ บุตรเวทย์

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๒๑

เด็กชายพัสรินทร์ แพงมาพรหม
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๒๒

เด็กหญิงดวงพร ไกรสิน
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๒๓
เด็กหญิงประกายแก้ว

พุทธิจักร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๒๔

เด็กหญิงมุกมณี บุตรสอน
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๒๕

เด็กหญิงมุธิตา เหมือนเหลา
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๒๖

เด็กหญิงเรวดี หาคำ
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๒๗

เด็กชายวงศกร ราชนาวี
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๒๘

เด็กชายวรเมธ แสนเยีย
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๒๙

เด็กชายสรยุทธ แก้วประสงค์
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๓๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ปกแก้ว

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๓๑

เด็กหญิงวรรณวิสา ท่าพิมาย
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๓๒

เด็กหญิงสุชาดา สมัยนิยม

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๓๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ แห้วสุโน
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๓๔

เด็กหญิงอาทริยา จันวิเศษ
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๓๕

เด็กชายคีรีบูรณ์ บริบูรณ์
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๓๖

เด็กชายฐาปกรณ์ เมืองมุงคุณ
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๓๗

เด็กชายณัฐพงศ์ อุดมกัน
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๓๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ภาโสม
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๓๙

เด็กชายธนกฤต จ้งจันสี
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๔๐
เด็กชายพันษา ผาลี

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๔๑

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

หล้าพรหม
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๔๒

เด็กชายอภิศักดิ

์

แพงสาร
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๔๓

เด็กชายอัครวินท์ สินไชย
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๔๔

เด็กหญิงกมลพร ภาโสม
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๑๓ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๗๔๔๕

เด็กหญิงฐิตินันท์ เพชรสมบัติ
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๔๖

เด็กหญิงณัธทกานต์ พงษ์ประเทศ
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๔๗

เด็กหญิงนิภาพร กำเสริฐ
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๔๘

เด็กหญิงเพชรมณี มนตรี
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๔๙

เด็กหญิงมินตยา ชาญมาตรา

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๕๐
เด็กหญิงวธิดา มาลาพันธ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๕๑

เด็กชายณัฐพล เพียรสันเทียะ
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๕๒

เด็กชายสุรเดช มงคลรัตน์
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๕๓

เด็กชายธนกร ถามะพันธ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๕๔

เด็กชายธีรพัฒน์ สุขจัน

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๕๕

เด็กชายนิรันดร แซ่ว่าง
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๕๖

เด็กชายพชร เพียฝาย
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๕๗

เด็กชายพุฒิพงศ์ ประมุงคุณ
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๕๘

เด็กชายเอกราช ลีตระกูล

้

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๕๙

เด็กหญิงจิราภรณ์ อุดมกัน
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๖๐
เด็กหญิงชนิกานต์ แสนวงษา

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๖๑

เด็กหญิงโชติกา โมธรรม
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๖๒

เด็กหญิงดารินทร์ กำเสริฐ

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๖๓

เด็กหญิงเตชินี ธัญญวิชยเวช
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๖๔

เด็กหญิงธัญพิมล กองแสน
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๖๕

เด็กหญิงรุจิรา เดชทศร
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๖๖

เด็กหญิงศศิกานต์ สุขสมเดช
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๖๗

เด็กหญิงสโรชา กำเสริฐ
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๖๘

เด็กหญิงสุจิตรา เจนวิถี

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๖๙

เด็กชายโกมินท์ สารณีย์
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๗๐
เด็กชายณัฐวุฒิ บุญมาผึง

้

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๗๑

เด็กชายธณัฐชา หารชนะ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๗๒

เด็กชายนภดล เจริญศืริ
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๗๓

เด็กชายนาคเสน โทรัตน์
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๗๔

เด็กชายภูวเนตร ภูธร

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๗๕

เด็กชายวัฒนเทพ ชมชัย
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๗๖

เด็กชายสุขสันต์ เขยชัย
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๗๗

เด็กชายเอกพร เจริญผล
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๗๘

เด็กหญิงจารุวรรณ หัดระสา
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๗๙

เด็กหญิงช่อเอิอง

้

อุดมกัน
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๑๔ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๗๔๘๐
เด็กหญิงฐิตาพร สุพร

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๘๑

เด็กหญิงพรธิตา แก้วก่า
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๘๒

เด็กหญิงอริสรา สุวรรณใจ
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๘๓

เด็กชายกิตติภพ ทรายทวีป
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๘๔

เด็กชายณัฐพนธ์ ถินวิชัย
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๘๕

เด็กชายธนาธร ย่อยไธสงค์
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๘๖
เด็กชายประภัชพงษ์ แสงรวม

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๘๗
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ สามารถ

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๘๘

เด็กชายวัฒนา อ่อนสีดา
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๘๙

เด็กชายศรายุท บุญหนุน
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๙๐
เด็กชายสุทธิภูมิ โทเสริฐ

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๙๑

เด็กหญิงปารดา วงษ์โพนทอง
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๙๒

เด็กหญิงพรพิมล แสนอุบล
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๙๓

เด็กหญิงรัชนีกร ภูธร

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๙๔

เด็กหญิงวรินทร คำธิ
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๙๕

เด็กหญิงสุมิตรา ขาวสะอาด

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๙๖

เด็กหญิงอรนภา พุทธกัง
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๙๗

เด็กชายธีรพงค์ พันธ์แพง
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๙๘

เด็กชายพุฒิพงษ์ ซุนเฮงกุล
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๔๙๙

เด็กชายกฤษดา เวฬุนาธรณ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๐๐
เด็กชายสุรกิจ ทองสาม

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๐๑
เด็กชายจุลศักดิ

์

นันวิสุ
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๐๒
เด็กชายนนทวัตร สานสิทธิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๐๓
เด็กชายนภสินธุ สินธุสังข์

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๐๔
เด็กหญิงกานต์ธิดา เณรพลอย

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๐๕
เด็กหญิงฐิติพร เพชรสมบัติ

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๐๖
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา พิพัฒน์กุลวดี

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๐๗
นางสาวอัยย์ลดา ศรีวิชัย

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๐๘
เด็กหญิงณัฐิดา ก้อนคำ

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๐๙
เด็กหญิงธัญรดี เสนพันธ์

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๑๐
เด็กหญิงภัคจิราพร บำรุงลี

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๑๑

เด็กชายอนุวัฒน์ สุพรรณ
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๑๒

เด็กชายพิสิษฐ์พงษ์ ยะภักดี
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๑๓

เด็กหญิงพัชรินทร์ อินตา
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๑๔

เด็กชายธนาธร ครุณะวงศ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๑๕ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๗๕๑๕

เด็กชายเฉลิม ศรีสร้อย
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๑๖

เด็กชายปยะ นาโควงศ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๑๗

นางสาวชลธิชา เสนพันธ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๑๘

นางสาววิดาพร สารสิมมา
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๑๙

นางสาวพิรุณรัตน์ ติธรรม
๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๒๐
นางสาวอัมพร รักดี

๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๒๑

เด็กชายชาญชัย วระสาร
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๒๒

เด็กชายทวีศักดิ

์

ปาข้างฮุง
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๒๓

เด็กชายภานุวัฒน์ มาศิริ
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๒๔

เด็กชายวรชิต แพงเนตร
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๒๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

คำไหล
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๒๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ รังศิริ
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๒๗

เด็กหญิงประภัสสร ทุมพิลา
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๒๘

เด็กหญิงวิชุดา อุดมกัน
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๒๙

เด็กหญิงอัจฉรา ทุมที

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๓๐
เด็กชายชลกานต์ ศาลางาม

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๓๑

เด็กชายปกรณ์ เกาะช้าง
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๓๒

เด็กชายอัครณี ฝายชมภู
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๓๓

เด็กชายอธิวัฒน์ ผายราษี
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๓๔

เด็กชายอนาวิล สว่างจิตต์
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๓๕

เด็กหญิงกานต์สิริ อ้วนแก้ว
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๓๖

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สีสงค์
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๓๗

เด็กหญิงชุติมา สาบก
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๓๘
เด็กหญิงพลอยไพลิน ไกยะฝาย

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๓๙

เด็กหญิงมณีรัตน์ แก้วนำศักดิ

์

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๔๐
เด็กหญิงรจณา ภาโสม

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๔๑

เด็กชายกิติชัย คุ้มม่วง
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๔๒

เด็กชายธนวัฒน์ เกตุรักษ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๔๓

เด็กหญิงณัฐณิชา สำราญเนตร
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๔๔

เด็กหญิงฐิตาพร บุตรดีแพง
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๔๕

เด็กชายปญญา อินทร์ก้อ
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๔๖

เด็กชายณัฐวุฒิ นะคะจัด
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๔๗

เด็กชายดนัย ยอดวงษา
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๔๘

เด็กชายนัฐพงษ์ สาบก
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๔๙

นายกฤษดา คำธิ

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๑๖ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๗๕๕๐
เด็กชายอนาวิน คลังกลาง

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๕๑

นายสิทธิชัย นาหมืนไวย

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๕๒

นายสิทธิพร ภูมิเขต
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๕๓

นายอภิชาติ ไชยตะมาตย์
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๕๔

นายพิสิฐ วงษ์ประจักร
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๕๕

เด็กชายนิรุต เขียวดำ
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๕๖

นางสาวศิริลักษณ์ แสนออม
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๕๗

นายพานุพงศ์ จันทร์คูณ
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๕๘

นางสาววิกานดา ปุญญา
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๕๙

นายทรงวุฒิ แพงเนตร
๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๖๐
นางสาวปนัดดา วงค์ดวงผา

๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๖๑

นายปยะศักดิ

์

เถือนโยธา

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๖๒

เด็กชายอาทิตย์ ก้อนรอดคำ
๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๖๓

เด็กหญิงสิรินดา มันทอน

่

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๖๔

เด็กชายสุชากร โดนผาด
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๖๕

เด็กหญิงสุนิตา หม่อมบ่าว
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๖๖
เด็กหญิงศิระประภา ยังแก้ว

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๖๗

เด็กชายวฤทธิ

์

สิงห์หอน
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๖๘

เด็กชายคณิศร โคตนาม
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๖๙

เด็กชายปรมัตด์ หม่อมบ่าว
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๗๐
เด็กชายวีระชัย โพธิบาย

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๗๑

เด็กหญิงชุตินันท์ คำสุโพ
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๗๒

เด็กหญิงจีรานัน เกดา
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๗๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ หลอดทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๗๔

เด็กหญิงนภารัตน์ พรหมบน
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๗๕

เด็กหญิงสุชานันท์ ขุนศร
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๗๖

เด็กหญิงขวัญจิรา ลุนละคะ
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๗๗

เด็กหญิงวิลาศิณี ชัยรัตน์
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๗๘

เด็กชายปวฤทธิ

์

คำชมภู
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุน(ราษฎร์อุทิศ)

วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๗๙

เด็กหญิงศรุตา ดวงภักดี
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุน(ราษฎร์อุทิศ)

วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๘๐
เด็กชายนิธิโชติ โพพาลิก

๐๙/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุน(ราษฎร์อุทิศ)

วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๘๑

เด็กชายธนพล ตะวงษา
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุน(ราษฎร์อุทิศ)

วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๘๒

เด็กชายธนาพร พันนานนท์
๒๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุน(ราษฎร์อุทิศ)

วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๘๓

เด็กหญิงสุกัลญา แก่นมา
๑๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุน(ราษฎร์อุทิศ)

วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๘๔

เด็กหญิงสุธีมา ภาษา
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุน(ราษฎร์อุทิศ)

วัดโพนสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๑๗ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๗๕๘๕

เด็กหญิงปรียาภัทร ทิพมล
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุน(ราษฎร์อุทิศ)

วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๘๖

เด็กชายภานุวัฒน์ พรมแผน
๒๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุน(ราษฎร์อุทิศ)

วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๘๗

เด็กชายณัฐดนัย แซ่ผู้
๓๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุน(ราษฎร์อุทิศ)

วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๘๘

เด็กหญิงธัญชนก จันบัติ
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุน(ราษฎร์อุทิศ)

วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๘๙

เด็กชายธนากรณ์ ลาปน
๒๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุน(ราษฎร์อุทิศ)

วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๙๐
เด็กชายธนวัฒน์ ล้านเอ๊ะ

๐๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุน(ราษฎร์อุทิศ)

วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๙๑

เด็กชายธนโชติ อุปพงษ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุน(ราษฎร์อุทิศ)

วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๙๒

เด็กชายธีรวัฒน์ คำผิว
๒๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุน(ราษฎร์อุทิศ)

วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๙๓

เด็กหญิงสุพัตรา รันศรี
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุน(ราษฎร์อุทิศ)

วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๙๔

เด็กชายพีรวิชญ์ กุมผัน
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๙๕

เด็กชายปภังกรณ์ เถาว์ท่อน
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๙๖

เด็กชายธนกฤต คำพิมพ์
๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๙๗

เด็กชายเจษฎาพร น้อยโส
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๙๘

เด็กชายเอกลักษณ์ คำพูล
๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๕๙๙
เด็กชายเนตรนรินทร์ สิงเสือ

๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๐๐
เด็กหญิงนภิศฐิตา ผุยโพธิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๐๑
เด็กหญิงอัษฎาอร นิคม

๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๐๒
เด็กหญิงกาญลดา ปารีสร้อย

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๐๓
เด็กหญิงอริศรา คำซาว

๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๐๔
เด็กหญิงมลุลี จันทร์สงฆ์

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๐๕
เด็กหญิงอภิญญา สุนา

๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๐๖
เด็กชายพิเชษฐ ไพพา

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๐๗
เด็กหญิงเกตน์สิรี พิมต้น

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๐๘
เด็กหญิงศสิพิมพ์ ภูงามเชิง

๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๐๙
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ดิเรกโชค
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๑๐
เด็กชายเทวฤทธิ

์

แสงนา
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๑๑

เด็กชายสุพจน์ น้อยโส
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๑๒

เด็กชายดนัย สมตัว
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๑๓

เด็กชายพงษ์ดนัย เผือวงค์
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๑๔

เด็กชายนิภัช ปารมี
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๑๕

เด็กชายชนินทร์ อินทร์ธิ
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๑๖

เด็กชายยศกฤต ศรีมีทรัพย์
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๑๗

เด็กหญิงณภัทร สาวะนาม

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๑๘

เด็กหญิงพัชรี โนกุญชร
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๑๙

เด็กหญิงปาริฉัตร เพ็งวัน
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน วัดโพนสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๑๘ / ๒๗๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๗๖๒๐
เด็กหญิงจิราภา คำพูล

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๒๑

เด็กหญิงลลิตา ภิรมย์ขวัญ

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๒๒

เด็กหญิงชุติกาญจน์ น้อยทรง
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๒๓

เด็กหญิงปณิดา คำแดง
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๒๔

เด็กหญิงจันทิมา วงค์พิลา
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๒๕

เด็กชายจิรพัส สุนา
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๒๖

เด็กชายสิทธิชัย เซียงฉิน

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๒๗

เด็กชายธนภัทร สอนดา
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๒๘

เด็กชายพลพล ศรีธิราช
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๒๙

เด็กชายอนุพงษ์ ดีโย
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๓๐
เด็กชายอนุวัฒน์ ดีโย

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๓๑

เด็กชายพิสุทธิโชค

์

อุดม
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๓๒

เด็กชายธันวา ปารีสร้อย

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๓๓

เด็กชายภัทรพล สมตัว
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๓๔

เด็กชายพีรพล มณีโรจน์
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๓๕

เด็กชายชยุตม์ เพลียพล
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๓๖

เด็กหญิงดวงนภา ปารีสร้อย
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๓๗

เด็กหญิงวรรณพร หลอมทอง
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๓๘

เด็กหญิงแพรวรรณ อาบทอง
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๓๙

เด็กหญิงธันยพร ไชยะ
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๔๐
เด็กหญิงเวชนี หอมลา

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๔๑

เด็กหญิงจีรนันท์ สุนทรพินิจ
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๔๒

เด็กชายธนทัต แสนลัง
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๔๓

เด็กชายนพรัตน์ วังทะพันธ์
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๔๔

เด็กชายชินกฤต ใสหมี
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๔๕

เด็กชายภานุ พานศรี
๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๔๖

เด็กชายวงศกร ดาเพ็ง
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๔๗

เด็กชายภัทรกร โพธิราช
๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๔๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ชามาตร
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๔๙

เด็กชายเสกสรรค์ พรมทา
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๕๐
เด็กชายอธิษฐ์ อยู่พ่วง

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๕๑

เด็กหญิงรุ่งนภา ภาโว
๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๕๒

เด็กหญิงนริศรา เทียงลิม

่ ้

๑๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๕๓

เด็กหญิงธัญชนก เหมบุรุษ
๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๕๔

เด็กหญิงโสวิภา ทีมอย
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๑๙ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๗๖๕๕

เด็กหญิงวริสรา สายคำดี
๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๕๖

เด็กหญิงวนิดา เทศสิงห์
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๕๗

เด็กหญิงเนตรนภา นามโสม
๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๕๘

เด็กหญิงปาลิตา ลามี
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๕๙

เด็กหญิงสุพรรษา อ่อนบัตร
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๖๐
เด็กหญิงอรุณทิพย์ ศรีไชยแสง

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๖๑

เด็กชายนันทกร คำหาญ
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๖๒

เด็กหญิงภัทรธิดา ซามาตร
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๖๓

เด็กชายพงศธร พลชัยยา
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๖๔

เด็กหญิงปรียาภัทร มันทอน

่

๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๖๕

เด็กชายถิรวิทย์ สิงห์เงา
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๖๖

เด็กชายคเชนทร์ ทับมิน
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๖๗

เด็กชายนิธิโชติ พรมบน
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๖๘

เด็กชายสิรวิชญ์ โคตนาม
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๖๙

เด็กชายอดิเทพ ติยะบุตร
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๗๐
เด็กชายทิวากร พรหมบน

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๗๑

เด็กชายนันธวัช ศรีดาวงค์
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๗๒

เด็กชายพชรพล สุนทะโร
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๗๓

เด็กชายเอกราช โทปะ
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๗๔

เด็กหญิงวรัญญา แต่งมี
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๗๕

เด็กหญิงบุณทริกา ศรีดาวงค์
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๗๖

เด็กหญิงรุ่งนภา ซามาตร
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๗๗

เด็กหญิงศิริพร ชามาตร
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๗๘

เด็กหญิงนรีกานต์ จันทร์สาม
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๗๙

เด็กหญิงนภลดา สารภี
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๘๐
เด็กหญิงวริศรา ต้นจันทร์

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๘๑

เด็กหญิงพรธิดา ฮิงซวง

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๘๒

เด็กหญิงนิตยา ติยะบุตร
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๘๓

เด็กหญิงธันยชนก กลินจันทร์

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๘๔

เด็กชายกิตติภัทร ทำดี
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๘๕

เด็กชายพีระยุทธ เขียนวงศ์
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๘๖

เด็กชายอานุภาพ ลามี
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๘๗
เด็กชายปกรณ์เกียรติ ดีโคตร

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๘๘

เด็กชายกิตติพศ ศรีไชยแสง
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๘๙

เด็กชายอนันท์ หล้าบา
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๒๐ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๗๖๙๐
เด็กชายอภินันท์ ดาเพ็ง

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๙๑

เด็กชายเหมราช เหมสิงห์
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๙๒

เด็กชายอนุรักษ์ บรรหาร
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๙๓

เด็กชายณัฐภัทร พรหมชัย
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๙๔

เด็กชายปฏิพล เคนคม
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๙๕

เด็กชายณัฐดนัย เพ็งษร
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๙๖

เด็กชายสรยุทธ ชามาตร
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๙๗

เด็กหญิงสุวนันท์ โคตรขวา
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๙๘

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ และศรีภา
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๖๙๙

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ชัยรัตน์
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๐๐
เด็กหญิงวิรดา สีดาวงค์

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๐๑
เด็กหญิงพัณณิตา ชามาตร

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๐๒
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร ทำดี

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๐๓
เด็กชายนราธิป ทองศรี

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๐๔
เด็กชายพีรวัส ชาหอม

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๐๕
เด็กชายลิขิต เพ็งชัย

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๐๖
เด็กชายอินทนนท์ ชามาตร

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๐๗
เด็กชายพิสุทศักดิ

์

คำสุจริต
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๐๘
เด็กหญิงณัฐวรา แซเผือก

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๐๙
เด็กหญิงพีรนันท์ บุทศรี

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๑๐
เด็กหญิงจันทนิภา พรมเกษร

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๑๑

เด็กหญิงพนิดา คำด่อน
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๑๒

เด็กชายธนาวัฒน์ มอยเปง
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๑๓

เด็กชายอภิศักดิ

์

ชนินทราวุธ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๑๔

เด็กชายธนากร จันทวงค์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๑๕

เด็กชายธนาดุล ศรีปรีชา
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๑๖

เด็กชายเพชรรัตน์ จันทะวงศ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๑๗

เด็กชายอนิวัตติ

์

ชามาตร
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๑๘

เด็กชายศรันย์ เฮ้าเกาะ
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๑๙

เด็กชายโชคชัย โกษา
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๒๐
เด็กชายธนพล โคตรภู

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๒๑

เด็กหญิงธนภรณ์ คำแสน
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๒๒

เด็กหญิงธันญเรศ ผ่องแผ้ว
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๒๓

เด็กชายนัฐพงษ์ โทปะ
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๒๔

เด็กชายกฤษดา นันทะกอง
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกกุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๒๑ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๗๗๒๕

เด็กชายภานุวัฒน์ สาหัส
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๒๖

เด็กชายชัชพงษ์ สีแสง
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๒๗

เด็กชายอานนท์ นิราศภัย
๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๒๘

เด็กชายจิรเมท สุภาวเกตุ
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๒๙

เด็กชายกิตติพงศ์ แก่นนาดี
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๓๐
เด็กชายพงศธร สีโสดา

๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๓๑

เด็กชายพีรพัฒน์ ดำโส
๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๓๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

นครไชย
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๓๓

เด็กชายตะวัน พวงสมบัติ
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๓๔

เด็กชายธนโชติ จาบทอง
๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๓๕

เด็กหญิงจุฑามาศ ตีดี
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๓๖

เด็กชายอนุชิต ไชยนคร
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๓๗

เด็กชายอภินันท์ ขาวสะอาด

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๓๘

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

อ้นมา
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๓๙

เด็กหญิงปริญญา มังสี

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๔๐
เด็กหญิงมนัสพร สายสะอาด

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๔๑

เด็กหญิงสิริรัตน์ ฤทธิมาก

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๔๒

เด็กหญิงอรพินท์ หิรัญเขว้า
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๔๓

เด็กชายสุริยา ไชยงาม

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๔๔

เด็กหญิงอารยา พูลสวัสดิ

์

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๔๕

เด็กชายณัฐพงษ์ ทองประดับ
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๔๖

เด็กชายกิตตินันท์ ดีพรม
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๔๗

เด็กชายคมเพชร สารวรรณ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๔๘

เด็กชายทัตพร แก้วบัวพา

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๔๙

เด็กชายทรงวุฒิ พรหมจันทร์
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๕๐
เด็กหญิงวันวิสา ทิพย์จันทร์

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๕๑

เด็กหญิงธันยพร อัคฮาด
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๕๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ แสนวงษ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๕๓

เด็กชายนนทกร ตีดี
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๕๔

เด็กชายจักรกฤษณ์ ลังกา
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๕๕

เด็กชายอารักษ์ เพชรเมือง
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกกุง  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๕๖

เด็กชายกันตภณ หงษ์คำ
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๕๗

เด็กชายเจษฎา เลียมเส็ง

่

๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๕๘

เด็กชายณัชพล รัตนวงค์
๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๕๙

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญปลอด
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๒๒ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๗๗๖๐
เด็กชายภูวไน สาระวัน

๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๖๑

เด็กชายรัฐศาสตร์ ม่วงมา
๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๖๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

กองดวง
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๖๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

จันทร์ขาว
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๖๔

เด็กหญิงกมนธิดา จันทร์บุตรศรี
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๖๕

เด็กหญิงรุจิรา กวดขัน
๐๓/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๖๖

เด็กหญิงณัชชา เบ้าเมือง
๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๖๗

เด็กหญิงนัฐพร อ้อยแขม
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๖๘

เด็กหญิงธุรดา เข็มมา
๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๖๙

เด็กหญิงนิตยา ไชยวงษา
๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๗๐
เด็กหญิงปยฉัตร เหียทา

้

๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๗๑

เด็กหญิงสุธีธิดา ใจหาญ
๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๗๒

เด็กหญิงสุณิสา แก้วบุตตา
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๗๓

เด็กหญิงแพรวา จันทร์โส
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๗๔

เด็กชายกรภัทร กุลชัย
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๗๕

เด็กชายทักษ์ดนัย บุดพรมมี
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๗๖

เด็กหญิงสุกัญญา เมฆพร้อม
๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๗๗

เด็กชายติณณภพ ยอดใบ
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๗๘

เด็กชายปาราเมศ ศรีสวรรณ์
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๗๙

เด็กชายชนกันต์ เกดา
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๘๐
เด็กชายพีรพัทธ์ ลมบัวลอด

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๘๑

เด็กชายวิชยุตม์ สาระวัน
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๘๒

เด็กหญิงธันยพร พิริยะสุทธิ

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๘๓
เด็กหญิงพิมลพรรณ นวลฝาย

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๘๔

เด็กหญิงสุนิสา จูมจัน

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๘๕

เด็กหญิงพลอยชมพู จันทร์โส
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๘๖

เด็กชายกันติกร คำแสม
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๘๗

เด็กชายพีรณัฐ ใสส่อง
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๘๘

เด็กชายอนุชา ผ่านวงษ์
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๘๙

เด็กชายจิรพัส ยินดี
๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๙๐
เด็กหญิงแพรทอง แก้วมณี

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๙๑

เด็กหญิงจุฑามาศ มะโนบุคร
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๙๒

เด็กหญิงวิรญา พันดี
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๙๓

เด็กหญิงพัชริดา มูลผาลา
๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๙๔

เด็กชายนิธิโชติ กฤษสะนัน

่

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๒๓ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๗๗๙๕

เด็กชายภานุวิชญ์ นิธิยานันท์
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๙๖

เด็กชายจักริน ใสส่อง
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๙๗

เด็กชายอรรถพล ปาลาลัย
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๙๘

เด็กหญิงกมลพรรณ อนุญาหงษ์
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๗๙๙

เด็กหญิงสิริขวัญ มีวิริยกุล
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๘๐๐
เด็กชายภูวิศ มองเคน

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๘๐๑
เด็กชายภัทรดนัย เฉลาชัย

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๘๐๒
เด็กชายวรายุทธ วงษ์นาค

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๘๐๓
เด็กหญิงศิริญาดา ศิริโสตร

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๘๐๔
เด็กชายจักรกฤษณ์ พันดี

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๘๐๕
เด็กชายจิรพัส ใสส่อง

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๘๐๖
เด็กหญิงจันทร์จิรา ศีสา

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๘๐๗
เด็กหญิงภัสสร หงษามนุษย์

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๘๐๘
เด็กหญิงปยากร อาษาวัง

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๘๐๙
เด็กหญิงจินารัตน์ เจริญรัตน์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๘๑๐
เด็กชายออมสิน จันทร์สว่าง

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๘๑๑

เด็กหญิงอภิญญา สังยา
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๘๑๒

เด็กหญิงนัฐวรินทร์ กลินปทุมทิพย์

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๘๑๓

เด็กชายวัชระพงษ์ เจริญรัตน์
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๘๑๔

เด็กชายนฤทธิ

์

ปานติดตัว
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๘๑๕

เด็กหญิงวรัศยา ทรัพย์ประเสริฐ
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๘๑๖

เด็กชายกฤษกร บุญทัน

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๘๑๗

เด็กชายพีระพัตร หนูเทศ
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๘๑๘

เด็กชายธีรยุทธ วรรณราช
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๘๑๙

เด็กชายสุริยา ชัยชา
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๘๒๐
เด็กชายวีรศักดิ

์

สุระโคตร
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๘๒๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ เบ้าสิงห์
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๘๒๒

เด็กหญิงศิรินทิพย์ มาตผุด
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๘๒๓

เด็กชายอภินันท์ สังยา
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๘๒๔

เด็กชายอดุลย์ศักดิ

์

กัณหาวงค์
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๘๒๕

เด็กหญิงวรัญญา เจริญรัตน์
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๘๒๖

เด็กชายกฤษฎา วังคะฮาด
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๘๒๗

เด็กชายเกษดาลา หลวงอภัย
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๘๒๘

เด็กหญิงนิศารัตน์ เสือคง
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๘๒๙

เด็กชายนันทิพัฒน์ ทรัพย์ประเสริฐ
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๒๔ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๗๘๓๐
เด็กชายวสุรัตน์ บุญระมี

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๘๓๑

เด็กชายกฤษติน จันทรังษี
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๘๓๒

เด็กชายเลิศศักดิ

์

ศรีกานิล
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๘๓๓

เด็กชายกิตติพัฒน์ มองเคน
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๘๓๔

เด็กชายสุริยศักดฺ์ พันดี
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๘๓๕

เด็กหญิงจารุวรรณ จันโท
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๘๓๖

เด็กหญิงณิชารีย์ ใยลาย

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๘๓๗

เด็กหญิงฐิดาภา ใยลาย

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๘๓๘

เด็กหญิงนิฌารีย์ ไทยใหม่
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๘๓๙

เด็กชายปยะศักดิ

์

ซาสิงห์
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๘๔๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ครโสภา

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๘๔๑

เด็กชายพลวัฒน์ สังยา
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๘๔๒

เด็กชายสมเกียรติ มีศรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๘๔๓

เด็กชายณัฐพงศ์ วงษ์นาค
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๘๔๔

เด็กชายภัคพงศ์ คำเงิน

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๘๔๕

เด็กชายศุภวิชญ์ คำบัว
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๘๔๖

เด็กชายนิลพล กีกาศ
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๘๔๗

เด็กหญิงจิราวรรณ ผ่านวงษ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๘๔๘

เด็กหญิงจันทิมา เจริญไทย

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๘๔๙

เด็กหญิงวิไลวัลย์ อินทร์แก้ว
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๘๕๐
เด็กหญิงพรรณิภา คำบัว

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๘๕๑

เด็กหญิงณัฐวรรณ อังโก๊ะ

้

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๘๕๒

เด็กชายธีรภัทร ซาสิงห์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๘๕๓

เด็กชายธนาธิป แสงชา
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๘๕๔

เด็กหญิงนิรภัฎ มากมาย
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๘๕๕

เด็กชายธนพล หงษามนุษย์
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๘๕๖

เด็กหญิงพลอยลดา สวนเจริญ
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๘๕๗

เด็กชายสุทธิภัทร สวัสดี
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๘๕๘

เด็กหญิงปาริชาติ มหาวงศ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๘๕๙

เด็กหญิงเกตุลดา วงศ์แสงสอน
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๘๖๐
นายอธิชนม์ พาพลงาม

๒๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๘๖๑

นางสาวปรางหทัย นันสี
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๘๖๒

เด็กชายธนรัฐ โคนุตะ
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๘๖๓

นางสาวนงลักษณ์ คำบัว
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๘๖๔

เด็กชายวรวิช วงษาดี
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๒๕ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๗๘๖๕

เด็กชายธีระพัฒน์ ผาดี
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๘๖๖

เด็กหญิงวันวิสา เอียมเนตร์

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๘๖๗

เด็กหญิงมัทนา ชัยชา
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๘๖๘

เด็กหญิงจิตต์ลัดดา ปาลาลัย
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๘๖๙

เด็กหญิงกนกวรรณ วรรณราช
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๘๗๐
เด็กชายวรุฒน์ ภูพันใบ

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๘๗๑

เด็กชายสรวิศ จันทโคตร
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๘๗๒

นางสาวปรียานุช ทองบ่อ
๒๐/๒/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๘๗๓

นางสาวสิริพรรณ เผ่ากัณหา
๑๒/๘/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๔๖๐/๗๘๗๔

เด็กชายกิตติพงษ์ แสงสุวรรณ
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๘๗๕

เด็กชายสถาพร แสงสุวรรณ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๘๗๖

เด็กชายรชานนท์ ทองปาน
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๘๗๗

เด็กหญิงอลิศรา ลำจะรี
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๘๗๘

เด็กหญิงวรัญญา แสงสุวรรณ
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๘๗๙

เด็กชายณัฐนันท์ สมสุข
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๘๘๐
เด็กหญิงประภารัตน์ กรกัณฑ์

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๘๘๑

เด็กหญิงนันท์ทิชา นามขวา
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๘๘๒

เด็กชายบุลากร บุตรแสนคม
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๘๘๓

เด็กหญิงศรัญญา คงนารา

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๘๘๔

เด็กหญิงอารียา เลิศจันทรา
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๘๘๕

เด็กชายณฐกร ติลาชัย
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๘๘๖

เด็กหญิงพัชรา ผันสำลี
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๘๘๗

เด็กชายภูวมินทร์ สรศิลป
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๘๘๘

เด็กชายณัฐวุฒิ สังข์วิมาลย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๘๘๙

เด็กหญิงเกวลี แสงสุวรรณ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๘๙๐
เด็กหญิงชลลดา ราชวัตร

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๘๙๑

เด็กหญิงยุวดี ใจหล้า
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๘๙๒

เด็กหญิงลลิตา วรรณทอง
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๘๙๓

เด็กชายอภิรักษ์ แสงสุวรรณ
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๘๙๔

เด็กหญิงนันทนา แสงสุวรรณ
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๘๙๕

เด็กหญิงนำริน พลเสนา
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๘๙๖

เด็กหญิงชมภูนุช บุญชู
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๘๙๗

เด็กชายกิตติพจน์ ภูชะตัง
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๘๙๘

เด็กชายพลาดร ศรีบุญเรือง
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๘๙๙

เด็กชายก้องเกียรติ นาเมือง
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) วัดโพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๒๖ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๗๙๐๐
เด็กหญิงช่อผกา แสงสุวรรณ

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๐๑
เด็กหญิงพรฟา เสริมจันทร์

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๐๒
เด็กหญิงจิราภา ชมลา

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๐๓
เด็กชายสุรัตน์ รุ่งเรืองวิริยะ

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๐๔
เด็กชายชาญชัย ชมลา

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๐๕
เด็กชายพนมกร สมรับ

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๐๖
เด็กชายสุริยา ทองสง่า

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๐๗
เด็กชายคธาทอง พิมโคตร

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๐๘
เด็กชายปริญญา ทรงโคตร

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๐๙
เด็กชายอนุชา ยะวงษา

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๑๐
เด็กชายเจษฎา ปนขอม

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๑๑

เด็กหญิงอาทิตตยา ชมลา
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๑๒

เด็กชายจุลจักร บุตรโท
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๑๓

เด็กหญิงชไมพร เมืองโคตร
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๑๔

เด็กหญิงชุติมา เมืองโคตร
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๑๕

นายจิรายุทธ สังข์วิมาล

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๑๖

เด็กชายสมรักษ์ สุราวุธ
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๑๗
เด็กหญิงเพ็ญประภา ชมลา

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๑๘

เด็กชายณรงศักดิ

์

ภูสะตัง
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๑๙

เด็กชายธีระวัฒน์ ชมลา
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๒๐
เด็กชายธนาวัฒน์ จุลเทพ

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๒๑

เด็กชายปรัชญา ไชยมาตย์
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๒๒

เด็กหญิงมัตติกา ราชวัตร
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๒๓

เด็กชายสุวัฒน์ รุ่งเรืองวิริยะ
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๒๔

เด็กหญิงชลธิชา แสงสุวรรณ
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๒๕

เด็กชายชยุตพงค์ พรมจันทะ

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๒๖

เด็กหญิงพัชราพร มารอด
๐๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำกำ(ลำประชาอุปถัมภ์)

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๒๗

เด็กหญิงรัตวรรณ ราชวัตร
๐๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนำกำ(ลำประชาอุปถัมภ์)

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๒๘

เด็กชายโชคมงคล ยอดไธสง
๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำกำ(ลำประชาอุปถัมภ์)

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๒๙

เด็กชายอภิลักษณ์ เกิดม่วง
๑๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำกำ(ลำประชาอุปถัมภ์)

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๓๐
เด็กหญิงชญดา บริหาร

๐๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำกำ(ลำประชาอุปถัมภ์)
วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๓๑

เด็กชายพงศกร น้อยนันตะ
๒๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนำกำ(ลำประชาอุปถัมภ์)

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๓๒

เด็กชายภูธเรศ สิทธนู
๐๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนำกำ(ลำประชาอุปถัมภ์)

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๓๓

เด็กชายชัยวัฒน์ บุตรวร
๒๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำกำ(ลำประชาอุปถัมภ์)

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๓๔

เด็กหญิงนิรดา ราชวัตร
๒๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนำกำ(ลำประชาอุปถัมภ์)

วัดโพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๒๗ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๗๙๓๕

เด็กชายสรายุทธ ทองเขียวจัด

๓๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนำกำ(ลำประชาอุปถัมภ์)

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๓๖

เด็กชายกิตติพงษ์ สุวงษ์
๑๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนำกำ(ลำประชาอุปถัมภ์)

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๓๗

เด็กชายวีระศักด์ วีระจิตต์
๒๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนำกำ(ลำประชาอุปถัมภ์)

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๓๘

เด็กชายธนากร แสงสุวรรณ
๑๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนำกำ(ลำประชาอุปถัมภ์)

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๓๙
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ รูปงาม

๓๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนำกำ(ลำประชาอุปถัมภ์)
วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๔๐
เด็กหญิงวารุณี แต้หุ่น

๑๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนำกำ(ลำประชาอุปถัมภ์)
วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๔๑

เด็กชายมงคล กรณียกิจกุลชัย
๑๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนำกำ(ลำประชาอุปถัมภ์)

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๔๒

เด็กชายยุทธนา ทองเขียวจัด
๑๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนำกำ(ลำประชาอุปถัมภ์)

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๔๓

เด็กชายอาทิตย์ สีหราช
๐๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนำกำ(ลำประชาอุปถัมภ์)

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๔๔

เด็กชายภาคภูมิ เห็มนนท์
๑๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนำกำ(ลำประชาอุปถัมภ์)

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๔๕

เด็กชายนราปกรณ์ อินทนนท์
๒๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนำกำ(ลำประชาอุปถัมภ์)

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๔๖

เด็กชายวันชัย สุวงษ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนำกำ(ลำประชาอุปถัมภ์)

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๔๗

เด็กชายธนวัฒน์ สีแสน
๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนำกำ(ลำประชาอุปถัมภ์)

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๔๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สุทธิจักร์
๐๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนำกำ(ลำประชาอุปถัมภ์)

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๔๙

เด็กชายรพีภัทร น้อยนันตะ
๐๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนำกำ(ลำประชาอุปถัมภ์)

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๕๐
เด็กชายรณวี ราชวัตร

๒๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนำกำ(ลำประชาอุปถัมภ์)

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๕๑

เด็กชายศราวุตร คำหอมรืน

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนำกำ(ลำประชาอุปถัมภ์)
วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๕๒

เด็กชายชัยสิทธิ

์

ยงโพธิ

์

๓๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนำกำ(ลำประชาอุปถัมภ์)
วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๕๓

เด็กหญิงประภัสสร แต้หุ่น
๒๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนำกำ(ลำประชาอุปถัมภ์)

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๕๔

เด็กหญิงอารียา กลำผัก
๑๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนำกำ(ลำประชาอุปถัมภ์)

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๕๕

เด็กหญิงปริชาติ ยะสุรีย์
๐๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนำกำ(ลำประชาอุปถัมภ์)

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๕๖

เด็กหญิงนันทภา อักษร
๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนำกำ(ลำประชาอุปถัมภ์)

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๕๗

เด็กชายพนมชัย เนตรวงศ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนำกำ(ลำประชาอุปถัมภ์)

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๕๘

เด็กชายภาณุวัฒน์ อุปพงค์
๒๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนำกำ(ลำประชาอุปถัมภ์)

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๕๙

เด็กชายทรงยศ ตอเสนา
๐๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนำกำ(ลำประชาอุปถัมภ์)

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๖๐
เด็กชายวิชชากร สอนเนตร

๐๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนำกำ(ลำประชาอุปถัมภ์)
วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๖๑

เด็กชายภูบดินทร์ จันจำรูญ

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนำกำ(ลำประชาอุปถัมภ์)
วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๖๒

เด็กชายธณภัทร รัตน์วิลัย
๐๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนำกำ(ลำประชาอุปถัมภ์)

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๖๓

เด็กหญิงศิรินญา จันสุรินทร์
๐๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนำกำ(ลำประชาอุปถัมภ์)

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๖๔

เด็กหญิงกุลนิษฐ์ แสงสุวรรณ

๒๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนำกำ(ลำประชาอุปถัมภ์)

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๖๕

เด็กชายสุประชาติ โคตรพรม
๑๘/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนำกำ(ลำประชาอุปถัมภ์)

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๖๖

เด็กชายอรุณ สิทธิ
๒๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านนำกำ(ลำประชาอุปถัมภ์)

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๖๗

เด็กชายชัยวัฒน์ สิทธนู
๑๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนำกำ(ลำประชาอุปถัมภ์)

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๖๘

เด็กชายวรวุฒิ แสงตะวัน
๒๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนำกำ(ลำประชาอุปถัมภ์)

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๖๙

เด็กชายธนกร โสโท

๒๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านนำกำ(ลำประชาอุปถัมภ์)

วัดโพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๒๘ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๗๙๗๐
เด็กชายชัชวาล เทพบุรี

๒๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านนำกำ(ลำประชาอุปถัมภ์)

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๗๑

เด็กหญิงศศิธร นำลัง
๒๗/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนำกำ(ลำประชาอุปถัมภ์)

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๗๒

เด็กชายธนกิจ สุนทรโชคชัย
๑๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนำกำ(ลำประชาอุปถัมภ์)

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๗๓

เด็กชายเทพฤทธิ

์

แสงสุวรรณ
๓๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนำกำ(ลำประชาอุปถัมภ์)

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๗๔

เด็กหญิงนขิษฐา แก้วมุกดา
๐๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนำกำ(ลำประชาอุปถัมภ์)

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๗๕

เด็กหญิงทิพย์สุดา เพียโคตร
๐๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนำกำ(ลำประชาอุปถัมภ์)

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๗๖

เด็กหญิงสุจินดา พ่อโพธิ

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนำกำ(ลำประชาอุปถัมภ์)
วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๗๗

เด็กชายนรวิชญ์ ไก่แก้ว
๑๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนำกำ(ลำประชาอุปถัมภ์)

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๗๘

นายพงศกร เชียงกลางกุล
๐๗/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านนำกำ(ลำประชาอุปถัมภ์)

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๗๙

เด็กชายธีระศักดิ

์

มณีออง
๐๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านนำกำ(ลำประชาอุปถัมภ์)

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๘๐
เด็กชายเทิดพงษ์ สุทธิสาร

๓๐/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านนำกำ(ลำประชาอุปถัมภ์)
วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๘๑

เด็กชายภูธเนศ เห็มนนท์
๐๕/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนำกำ(ลำประชาอุปถัมภ์)

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๘๒

เด็กชายทยาวัตร์ สุวรรณไมตรี
๒๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนำกำ(ลำประชาอุปถัมภ์)

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๘๓

เด็กหญิงอัจฉรา เมตุลา
๐๒/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านนำกำ(ลำประชาอุปถัมภ์)

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๘๔

เด็กหญิงสุจิตรา สุทธิจักร์
๒๓/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านนำกำ(ลำประชาอุปถัมภ์)

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๘๕

เด็กหญิงกนกพร พุทธวงษ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านนำกำ(ลำประชาอุปถัมภ์)

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๘๖

เด็กหญิงสานันทา คุณธะนัง
๒๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านนำกำ(ลำประชาอุปถัมภ์)

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๘๗
เด็กหญิงโปรดปราน ลำลอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนำกำ(ลำประชาอุปถัมภ์)

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๘๘

เด็กหญิงกณกพร ศรีลาศักดิ

์

๑๙/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนำกำ(ลำประชาอุปถัมภ์)
วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๘๙

เด็กหญิงนันธิดา บุตดี

๒๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนำกำ(ลำประชาอุปถัมภ์)

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๙๐
เด็กชายศิริชัย ทาวะรัตน์

๐๒/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านนำกำ(ลำประชาอุปถัมภ์)
วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๙๑

เด็กชายกฤษณะ กุลจันทะ
๒๗/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านนำกำ(ลำประชาอุปถัมภ์)

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๙๒

เด็กหญิงพรพิมล ทีระฆัง

๑๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนำกำ(ลำประชาอุปถัมภ์)

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๗๙๙๓

เด็กหญิงดวงใจ ละมุลมอญ
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๗๙๙๔

เด็กชายธีรภัทร ชนะเคน
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๗๙๙๕

เด็กหญิงชญานันท์ คำผาย
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๗๙๙๖

เด็กชายโชคอำนวย ชัยเมืองคำ
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๗๙๙๗

เด็กชายอรรถพล ไกรษร
๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๗๙๙๘

เด็กชายกาญกวิน กลินไตรรัตน์

่

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๗๙๙๙

เด็กหญิงพิยาพร ชนะเคน
๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๘๐๐๐
เด็กชายต่อศักดิ

์

โคตรวงษ์
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๘๐๐๑
เด็กชายสิรภัทร ใสวิจิตร

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๘๐๐๒
เด็กชายสิทธิพงษ์ ชิณจักร์

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๘๐๐๓
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

รับประภา
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๘๐๐๔
เด็กหญิงพรลภัส ใจหาญ

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดศรีนคร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๒๙ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๘๐๐๕
เด็กหญิงนฤมล ใจหาญ

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๘๐๐๖
เด็กหญิงเปมิกา ใจหาญ

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๘๐๐๗
เด็กหญิงนัทฐา พรมมา

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๘๐๐๘
เด็กหญิงวีราทร ต้นสวรรค์

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๘๐๐๙
เด็กหญิงสาธวี สุคลธา

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๘๐๑๐
เด็กหญิงนริน ชมภูทอง

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๘๐๑๑
เด็กหญิงมณีจินดา ขวัญจำเริญ

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๘๐๑๒
เด็กชายวิชญ์ภาส เพียมา

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๘๐๑๓
เด็กหญิงรุ่งรัตน์ แสนวงษ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๘๐๑๔
เด็กชายอนิวัฒน์ เก่งนอก

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๘๐๑๕
เด็กหญิงอริตา ลับสุภา

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๘๐๑๖
เด็กชายธนภัทร หลวงพิทักษ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๘๐๑๗
เด็กหญิงอนุสรา แก้วแรมเรือน

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๘๐๑๘
เด็กหญิงวรรณภา โคตรสุวรรณ์

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๘๐๑๙
เด็กชายณัฐนันท์ ไชยะ

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๘๐๒๐
เด็กหญิงพรนภา มะณีคะ

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๘๐๒๑
เด็กชายอาชิตะ ทาก้อน

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๘๐๒๒
เด็กชายปกิจทร ภาแก้ว

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๘๐๒๓
เด็กหญิงทอฝน วงษ์ศรี

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๘๐๒๔
เด็กชายชลทวี ละมุนมอญ

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๘๐๒๕
เด็กชายชัยวัฒน์ คาโรจะ

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๘๐๒๖
เด็กหญิงสาธิตา สมหวาน

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๘๐๒๗
เด็กชายสนธยา ํธรรมจันทร์

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๘๐๒๘
เด็กชายฐานพัฒน์ ครุฑชัย

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๘๐๒๙
เด็กชายพีระพัฒน์ คชพันธ์

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๘๐๓๐
เด็กชายศรายุทธ์ มหาเสนา

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๘๐๓๑
เด็กหญิงจิราภรณ์ บัวทองจันทร์

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๘๐๓๒
เด็กหญิงทับทิม กุลภา

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๘๐๓๓
เด็กหญิงภาวิณี ธิรังสา

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๘๐๓๔
เด็กหญิงสิรินญา จันทะ

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๘๐๓๕
เด็กหญิงพิริษา วังทะพันธ์

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๘๐๓๖
เด็กชายเจษฎา บัวศรี

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๘๐๓๗
เด็กชายบูรณ์พิภพ มาตคม

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๘๐๓๘
เด็กหญิงสุกัญญา ราสุนนท์

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๘๐๓๙
เด็กชายธราธาร หนูอินทร์

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดศรีนคร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๓๐ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๘๐๔๐
เด็กชายอภิวัฒน์ วจนะศิริ

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๘๐๔๑
เด็กชายรัตน์ชานนท์ สะเทิงรัมย์

๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสร้างแห่ วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๘๐๔๒
เด็กชายกิตินันท์ วงศ์แดง

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างแห่ วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๘๐๔๓
เด็กหญิงณัฐธยาน์ สอนบุตร

๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างแห่ วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๘๐๔๔
เด็กชายธนภัทร กุลทะเล

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างแห่ วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๘๐๔๕
เด็กหญิงธัญญานุช วิรัตน์

๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสร้างแห่ วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๘๐๔๖
เด็กชายภัทรดนัย สิทธิสุวรรณ

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างแห่ วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๘๐๔๗
เด็กหญิงจิรัชญา สีกานิล

๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสร้างแห่ วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๘๐๔๘
เด็กหญิงอัฉมล ชำนาญเวช

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างแห่ วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๘๐๔๙
เด็กหญิงปยะพร จันทร์โท

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างแห่ วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๘๐๕๐
เด็กชายธีรเทพ บัวเผือน

่

๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสร้างแห่ วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๘๐๕๑
เด็กชายพสุมนต์ จันทรทรา

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสร้างแห่ วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๘๐๕๒
เด็กชายพสุเทพ จันทรทรา

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสร้างแห่ วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๘๐๕๓
เด็กหญิงฉันทพิชญา ปวงสุข

๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสร้างแห่ วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๘๐๕๔
เด็กชายวศิน โล้นพรม

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างแห่ วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๘๐๕๕
เด็กชายศุกลวัฒน์ ทัพธานี

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างแห่ วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๘๐๕๖
เด็กชายณัฐศักดิ

์

ทศศะ
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างแห่ วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๘๐๕๗
เด็กชายอภิวิชญ์ หงษ์สมดี

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างแห่ วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๘๐๕๘
เด็กหญิงนันธิชา จำลองสอง

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างแห่ วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๘๐๕๙
เด็กหญิงลลิตา จำปาศักดิ

์

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างแห่ วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๘๐๖๐
เด็กหญิงอริศรา ชัยมาตย์

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างแห่ วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๘๐๖๑
เด็กหญิงรัตติกาล หงษ์สมดี

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างแห่ วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๘๐๖๒
เด็กหญิงณัฐณิชา ขันสำรอง

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสร้างแห่ วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๘๐๖๓
เด็กหญิงสิริลักษณ์ ธ.น.สำ

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสร้างแห่ วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๘๐๖๔
เด็กหญิงภัทรจิรา ติโนชัง

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสร้างแห่ วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๘๐๖๕
เด็กชายนฤวิต สุวรรณโท

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างแห่ วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๘๐๖๖
เด็กหญิงกนกพร สมอินเอก

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างแห่ วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๘๐๖๗
เด็กชายวิทธวิทย์ สีกานิล

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแห่ วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๘๐๖๘
เด็กชายธวัชชัย รักวิชา

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแห่ วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๘๐๖๙
เด็กชายสหรัฐ มินตรา

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างแห่ วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๘๐๗๐
เด็กชายยุทธนัท วงษ์หะนาม

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างแห่ วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๘๐๗๑
เด็กชายศักดิอรุณ

์

ทักโทวา
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแห่ วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๘๐๗๒
เด็กชายทัชชวิญญ์ ไชยมาตย์

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแห่ วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๘๐๗๓
เด็กหญิงภูศณิษา ศรีธรรมมา

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างแห่ วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๘๐๗๔
เด็กหญิงกวินทิพย์ พันธุมา

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแห่ วัดศรีนคร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๓๑ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๘๐๗๕
เด็กหญิงจริยา นนทรา

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแห่ วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๘๐๗๖
เด็กหญิงจีรนัน สอนบุตร

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแห่ วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๘๐๗๗
เด็กหญิงทิพปภา พันสันถาน

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแห่ วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๘๐๗๘
เด็กหญิงสุพิชญา ต้นน้อย

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแห่ วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๘๐๗๙
เด็กชายพศวัต วงศ์แดง

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างแห่ วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๘๐๘๐
เด็กชายธนดล ยันยง

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแห่ วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๘๐๘๑
เด็กชายจักริน สีกานิล

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแห่ วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๘๐๘๒
เด็กหญิงชวิศา สุวอ

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแห่ วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๘๐๘๓
เด็กชายธนานนท์ ชูประยูร

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างแห่ วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๘๐๘๔
นายชวิต คำพิมาน

๒๘/๐๖/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านสร้างแห่ วัดศรีนคร  

นพ ๔๔๖๐/๘๐๘๕
เด็กชายกิตติทัต เชือตากวัก

้

๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๐๘๖
เด็กหญิงรุ่งฟา พิมพ์วงค์

๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๐๘๗
เด็กหญิงฐิตินันท์ อวนวัง

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๐๘๘
เด็กหญิงพุทธรักษา เนียมแดง

๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๐๘๙
เด็กหญิงสุริวิภา บุญมี

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๐๙๐
เด็กหญิงนัดดา พรมพินิจ

๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๐๙๑
เด็กชายรพีภัทร พรหมพินิจ

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๐๙๒
เด็กหญิงมุนินทร์ โพธิสาร

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๐๙๓
เด็กหญิงภูริดา เทียนสู

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๐๙๔
เด็กชายวีระเทพ พรหมพินิจ

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๐๙๕
เด็กหญิงอรอิริยา สินพรหม

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๐๙๖
เด็กหญิงขวัญจิรา สูญราช

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๐๙๗
เด็กหญิงฝน เชือตาพระ

้

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๐๙๘
เด็กหญิงปาริตา เจริญยิง

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๐๙๙
เด็กชายแสนสุข คำพิทักษ์

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๑๐๐
เด็กหญิงรัตน์นาพร นามติราช

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๑๐๑
เด็กหญิงชลดา สุขเลา

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๑๐๒
เด็กชายเจษฏา พรมพินิจ

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๑๐๓
เด็กชายคุณนันท์ สูญราช

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๑๐๔
เด็กชายณัฐพล นามเกตุ

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๑๐๕
เด็กหญิงธนพร เสมอถุง

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๑๐๖
เด็กหญิงนริศรา แก้วมาเคน

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๑๐๗
เด็กหญิงปณิดา วงศ์ตาผา

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๑๐๘
เด็กหญิงปนัดดา นามเกตุ

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๑๐๙
เด็กหญิงพานุ เชือตาหมืน

้ ่

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๓๒ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๘๑๑๐
เด็กหญิงไพลิน มณีแสง

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๑๑๑

เด็กชายศตวรรษ เทพทุมมี
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๑๑๒

เด็กหญิงศิริวรรณ หงษ์ทอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๑๑๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ แก้วพิกุล
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๑๑๔

เด็กชายอภิเชษฐ์ พรมพินิจ
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๑๑๕

เด็กชายสุรศักดิ

์

ตาหมืน

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๑๑๖

เด็กหญิงประภัทรา มีเทียง

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๑๑๗

เด็กหญิงสาวิตรี ประพฤติตรง
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๑๑๘

เด็กชายจันทวัช แก้วเสนา
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๔๖๐/๘๑๑๙

เด็กชายพรรณศักดิ

์

เชือบริหาร

้

๑๗/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๔๖๐/๘๑๒๐
เด็กหญิงศศิกานต์ ชัยฮาด

๒๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๔๖๐/๘๑๒๑

เด็กหญิงกรกนก อินต๊ะยศ
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๔๖๐/๘๑๒๒

เด็กหญิงณัฐณิชา แสนศรี
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๔๖๐/๘๑๒๓

เด็กหญิงอรญา แก้วมะ
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๔๖๐/๘๑๒๔

เด็กชายณัฐภัทร ปูบุตรชา
๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๔๖๐/๘๑๒๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ จันชุม
๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๔๖๐/๘๑๒๖

เด็กหญิงวิรากร แสนศรี
๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๔๖๐/๘๑๒๗

เด็กชายณัฐวุฒิ คำมุงคุณ
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๔๖๐/๘๑๒๘

เด็กชายพีรพัฒน์ คำอ่อน
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๔๖๐/๘๑๒๙

เด็กหญิงวิภาดา ไชยต้นเทือก
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๔๖๐/๘๑๓๐
เด็กชายศุภกร วงศ์บาตร

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๔๖๐/๘๑๓๑

เด็กหญิงรัชนีกร หลาบโพธิ

์

๒๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๔๖๐/๘๑๓๒

เด็กชายธนัญชัย พิมแสน
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๔๖๐/๘๑๓๓

เด็กชายกฤษณะ ไกยะฝาย
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๔๖๐/๘๑๓๔
เด็กชายณรงค์เกียรติ พรมพินิจ

๑๐/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๔๖๐/๘๑๓๕

เด็กชายพีรพัฒน์ แก้วเสนา
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๔๖๐/๘๑๓๖

เด็กชายราชวัลลภ เชือบริหาร

้

๒๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๔๖๐/๘๑๓๗

เด็กหญิงกรรณิกา เชือตาพระ

้

๐๔/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๔๖๐/๘๑๓๘

เด็กหญิงอัยรดา คำภาบุตร
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๔๖๐/๘๑๓๙

เด็กหญิงนัทธิดา มณฑาทอง
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๔๖๐/๘๑๔๐
เด็กหญิงมุกธิดา ใจดำ

๒๐/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๔๖๐/๘๑๔๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ นกยูง
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๔๖๐/๘๑๔๒

เด็กชายธีระพงษ์ ศรีซ้อน
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๔๖๐/๘๑๔๓

เด็กหญิงศิริกัลยา พันรักษา
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๔๖๐/๘๑๔๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ ลูกกุลา
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๓๓ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๘๑๔๕

เด็กชายภานุพัฒน์ สัทธานุ
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๔๖๐/๘๑๔๖

เด็กชายณัฐวุฒิ จันชุม
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๔๖๐/๘๑๔๗

เด็กชายชัยสวัสดิ

์

ยังดี
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๔๖๐/๘๑๔๘

เด็กชายอนุชา คำมาตย์
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๔๖๐/๘๑๔๙

เด็กหญิงจุรีรัตน์ แก้วพวง

๑๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๔๖๐/๘๑๕๐
เด็กหญิงจีรรัช คำอ่อน

๒๗/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๔๖๐/๘๑๕๑

เด็กหญิงนิตยา อินตัน
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๔๖๐/๘๑๕๒

เด็กชายจิรายุ แก้วชมภู
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๔๖๐/๘๑๕๓

เด็กหญิงจันทร์จิรา บุตรชา

๑๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๔๖๐/๘๑๕๔

เด็กชายธีรภัทร ทองเกษ
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๔๖๐/๘๑๕๕

เด็กชายศุภสิทธิ

์

ชัยฮาด

๓๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๔๖๐/๘๑๕๖

เด็กชายระพีพัฒน์ ธรรมทะ
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๔๖๐/๘๑๕๗

เด็กชายอภิรักษ์ เชือมอญยาว

้

๒๕/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๔๖๐/๘๑๕๘

เด็กชายเจษฎา เหลากลม
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๔๖๐/๘๑๕๙

เด็กชายพงค์พิชญ์ สืบเทพ
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๔๖๐/๘๑๖๐
เด็กชายอนุภัทร ดงงาม

๐๒/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๔๖๐/๘๑๖๑

เด็กชายนัฐวุฒิ ทำดำ
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๔๖๐/๘๑๖๒

เด็กชายศํกรินทร์ ใจดำ
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๔๖๐/๘๑๖๓

เด็กชายปริญญา บัวชุม
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๔๖๐/๘๑๖๔

เด็กชายธนโชติ อ่วมเกตุ
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๔๖๐/๘๑๖๕

เด็กชายวุฒินันท์ คำมุงคุณ

๒๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๔๖๐/๘๑๖๖

เด็กชายธีรวัฒน์ แก้วเสนา

๑๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๔๖๐/๘๑๖๗

เด็กหญิงทิพย์วัลย์ แพงแสน
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๔๖๐/๘๑๖๘

เด็กหญิงธารทิพย์ หลาบโพธิ

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๔๖๐/๘๑๖๙

เด็กหญิงสุพรรษา สิมแสง
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๔๖๐/๘๑๗๐
เด็กชายณัฐชัย หวังพุฒ

๑๙/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๔๖๐/๘๑๗๑

เด็กชายณัฐพล ปูบุตรชา
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๔๖๐/๘๑๗๒ เด็กชายบัลลังก์สวรรค์
วงค์อักษร

๒๙/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๔๖๐/๘๑๗๓

เด็กชายธวัชชัย กุลหอม
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๔๖๐/๘๑๗๔

เด็กหญิงวิษณี บางด้วงสวัสดิ

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๔๖๐/๘๑๗๕

เด็กหญิงพลอยชมภู พรมพินิจ
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๔๖๐/๘๑๗๖

เด็กหญิงปานทิพย์ เขือนคำแสน

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๔๖๐/๘๑๗๗
เด็กชายชำนาญพงษ์ อินทะวงค์

๑๑/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๔๖๐/๘๑๗๘

เด็กหญิงรุ่งทิวา สุจริต

๒๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๔๖๐/๘๑๗๙

เด็กชายจักรกฤษ เทือกตาหลอย
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๓๔ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๘๑๘๐
เด็กชายโชคชัย ทองลาย

๑๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๔๖๐/๘๑๘๑

เด็กชายคฑาวุธ มาตย์เถือน

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๔๖๐/๘๑๘๒

เด็กชายชัยสิทธิ

์

ตันมูล
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๔๖๐/๘๑๘๓

เด็กชายพีรภัทร์ แสนศรี

๒๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๔๖๐/๘๑๘๔

เด็กชายปรีชา บริบูรณ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๔๖๐/๘๑๘๕

เด็กหญิงวันวิสา พองผลา
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๔๖๐/๘๑๘๖

เด็กหญิงมาริษา วงศ์คำสา
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๔๖๐/๘๑๘๗

เด็กชายอัครินทร์ น้อยเภา
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๔๖๐/๘๑๘๘

เด็กชายกฤษนล ง้าหมาด

๑๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๔๖๐/๘๑๘๙

เด็กชายณัฐวุฒิ พองผลา
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๔๖๐/๘๑๙๐
เด็กชายธนภัทร ไกยะฝาย

๐๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๔๖๐/๘๑๙๑

เด็กชายทศพล นามประเทศ
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๔๖๐/๘๑๙๒

เด็กชายณัฐศักดิ

์

ไกยะผ่าย
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๔๖๐/๘๑๙๓

เด็กชายภูริพัฒน์ สิงห์โต
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๔๖๐/๘๑๙๔
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ไกยะฝาย

๑๐/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๔๖๐/๘๑๙๕

เด็กหญิงปรียานุช ศิลพรหม
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๔๖๐/๘๑๙๖

เด็กหญิงสุภา สูญราช
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๔๖๐/๘๑๙๗

เด็กชายสมชาย แสงทับทิม
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๔๖๐/๘๑๙๘

เด็กหญิงสิริลักษณ์ หารคำอุ้ย
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๔๖๐/๘๑๙๙

เด็กหญิงอภิญญา นารีนุช
๐๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๒๐๐
เด็กหญิงธัญรัตน์ ศรีโพน

๑๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)
วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๒๐๑
เด็กหญิงอัมพุชิณี ปริโปร์

๐๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)
วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๒๐๒
เด็กหญิงวรรณิศา เชือสุภา

้

๐๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)
วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๒๐๓
เด็กชายจักรกฤช ศิริโต

๑๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)
วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๒๐๔
เด็กชายสรวิชญ์ หอมอินทร์

๑๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)
วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๒๐๕
เด็กชายปรมัตถ์ วรรณทอง

๑๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)
วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๒๐๖
เด็กหญิงวาลี แก้วบุดตา

๑๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)
วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๒๐๗
นางนิชฌ์นิดา จันทะสิน

๐๘/๐๔/๒๕๑๕ โรงเรียนบ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)
วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๒๐๘
นางภิญญตา พันธรักษา

๐๑/๐๖/๒๕๐๘ โรงเรียนบ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)
วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๒๐๙
นางวิภาวดี นาโคกุล

๒๒/๑๑/๒๕๑๕ โรงเรียนบ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)
วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๒๑๐
เด็กชายภูตะวัน บุญเกิด

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๒๑๑

เด็กหญิงธัญชนก มนต์อิน

่

๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๒๑๒

เด็กชายภาณุพงศ์ กวานเหียน
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๒๑๓

เด็กชายวชิรวิทย์ บุบผาถา
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๒๑๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แสนสามารถ
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๓๕ / ๒๗๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๘๒๑๕

เด็กชายขจรศักดิ

์

ยะวัย
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๒๑๖

เด็กชายคณพศ ศรีสุธรรม
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๒๑๗

เด็กชายจิรายุส แก้วหนองสังข์
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๒๑๘

เด็กชายธีรเดช ปูบุตรชา
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๒๑๙

เด็กชายธีรเทพ ปุมเปา
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๒๒๐
เด็กชายนัฐวัฒน์ แสนสามารถ

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๒๒๑

เด็กชายนัฐวัฒน์ หนึงคำมี

่

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๒๒๒

เด็กชายปญจพล หงษาชุม
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๒๒๓

เด็กชายวีรวัฒน์ ศรีโพน
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๒๒๔

เด็กชายศุภชัย ลังโคตร
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๒๒๕

เด็กชายศุภโชค เพชรดีคาย
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๒๒๖

เด็กชายอดิศร แก้วจันดา
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๒๒๗

เด็กชายอภิรเดช ปูบุตรชา
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๒๒๘

เด็กชายอรรถนนท์ หนึงคำมี

่

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๒๒๙

เด็กชายอัสนี แก้วจันดา
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๒๓๐
เด็กชายอาทิตย์ คำคนข้อง

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๒๓๑

เด็กหญิงกมลรัตน์ สุคำพุธ
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๒๓๒

เด็กหญิงชนาภา สิงห์นวล
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๒๓๓

เด็กหญิงชลดา กำริสุ
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๒๓๔

เด็กหญิงชลธิชา เชือบริบูรณ์

้

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๒๓๕

เด็กหญิงฐิติกาญจน์ สุภาเพชร
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๒๓๖

เด็กหญิงณัชชา จันทะวงค์
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๒๓๗

เด็กหญิงณัฐวิกา ศิลาคำ
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๒๓๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีเลิศ
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๒๓๙

เด็กหญิงนันทิชา ชัยมงล
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๒๔๐
เด็กหญิงปภาวรินท์ พรหมดี

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๒๔๑

เด็กหญิงปริวิศา ถินตองโขบ

่

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๒๔๒

เด็กหญิงปยากร เพชรดีคาย
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๒๔๓

เด็กหญิงพัชริญา บุญมา
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๒๔๔

เด็กหญิงภัททิยา แสนสามารถ
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๒๔๕

เด็กหญิงภัทรธิดา แก้วตาเสน
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๒๔๖

เด็กหญิงมัทนา ชีกว้าง
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๒๔๗

เด็กหญิงวรรณนิสา ด้วงคำภา
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๒๔๘

เด็กหญิงวันวิสา ระกำ
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๒๔๙

เด็กหญิงวิพาดา พรหมดี
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๓๖ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๘๒๕๐
เด็กหญิงสโรชา ลอดบุตร

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๒๕๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ สังชาดี
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๒๕๒

เด็กหญิงสุนันธนา มาระนอ
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๒๕๓

เด็กชายณวัฒน์ เพชรดีคาย
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๒๕๔

เด็กหญิงปรมาภรณ์ เพชรดีคาย
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๒๕๕

เด็กหญิงนันทิดา เชือตาหมืน

้ ่

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๒๕๖

เด็กหญิงลักษณพร พ่อศรีชา
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๒๕๗

เด็กหญิงวณัฐชา ศิริกุล
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๒๕๘
เด็กหญิงวรรณารักษ์ กิจสกุลทิพย์

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๒๕๙

เด็กหญิงสุทาศิณี กำริสุ
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๒๖๐
เด็กหญิงอทิตธ์ติยา นามวงษา

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๒๖๑

เด็กหญิงอัปสร พรหมดี
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๒๖๒

เด็กหญิงน่านฟา แสงอาวุธ
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๒๖๓

เด็กหญิงปพิชญา ฉัตรวิมานรัตน์
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๒๖๔

เด็กหญิงวรัญญา จันทะวงค์

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๒๖๕
เด็กหญิงภัทรวรินทร์ ถินตองโขบ

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๒๖๖

เด็กชายณัฐศาสตร์ หลวงหมืน

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๒๖๗

เด็กหญิงจันทร์จิรา พ่อศรีชา
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๒๖๘

เด็กหญิงนารีรัตน์ ใจทะเล

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๒๖๙

เด็กหญิงสุภาวดี กำริสุ
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๒๗๐
เด็กชายนพณัฐ เอียมเจริญ

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๒๗๑

เด็กชายกฤษนัย พ่อศรีชา
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๒๗๒

เด็กชายปยะพงษ์ มนคาถา
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๒๗๓

เด็กชายพงศ์กฤษณ์ ลาดบาศรี
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๒๗๔

เด็กหญิงกมลรัตน์ ใจสนุก
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๒๗๕

เด็กหญิงกาญจนา ลาดบาศรี
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๒๗๖

เด็กหญิงณัฐวดี ลาดบาศรี
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๒๗๗

เด็กหญิงผกามาศ วังทะพันธ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๒๗๘
เด็กหญิงพลอยไพลิน ลาดบาศรี

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๒๗๙

เด็กหญิงมาริษา เมรินทร์
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๒๘๐
เด็กชายขวัญประชา เหมเครือคำ

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๒๘๑

เด็กหญิงจันติมา ยืนยง
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๒๘๒

เด็กหญิงวรีรัตน์ จันทะวงค์
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๒๘๓

เด็กชายสุทธิพงษ์ ลาดบาศรี
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๒๘๔

เด็กชายคฤหาสน์ มณีวงค์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๓๗ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๘๒๘๕

เด็กชายปฏิภาณ ปองสมบัติ
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๒๘๖

เด็กหญิงวรัทยา น้อยสี
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๒๘๗

เด็กหญิงอินทุอร พันทู
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๒๘๘

เด็กชายชัยวัทน์ ภูเม็ด
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๒๘๙

เด็กหญิงธรัญญา ละม่อมสาย
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๒๙๐
เด็กหญิงธิดาภรณ์ สาดี

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๒๙๑

เด็กหญิงพลอยธิดา ก้อนกัน

้

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๒๙๒

เด็กหญิงอาทิตยา สอนพิมพิ

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๒๙๓

เด็กชายครศิริ อุ่นใจ
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๒๙๔

เด็กหญิงวนิดา อุสาพรหม
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๒๙๕

เด็กชายจรัสรวี จ่าเหม
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๒๙๖

เด็กชายวรายุส ปลอง
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๒๙๗

เด็กชายวีรภัทร วะชุม
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๒๙๘

เด็กชายอภิชิต สุจริต
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๒๙๙

เด็กหญิงสุมาตรา แดงธาตุ
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๓๐๐
เด็กชายธนภัทธ์ สุวรรณมาโจ

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๓๐๑
เด็กหญิงกนกวรรณ มูลตรีเสา

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๓๐๒
เด็กหญิงจุฑามณี เตโซ

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๓๐๓
เด็กหญิงปาริชาต คะมุง

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๓๐๔
เด็กหญิงพรพิรมย์ อุสาพรหม

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๓๐๕
เด็กหญิงมนัชวรรณ ทรงเล็กสิงห์

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๓๐๖
เด็กหญิงสุนัทตา บุญยาน้อย

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๓๐๗
เด็กหญิงจินตนา วรรณทุ

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๓๐๘
เด็กหญิงเพชรดา ผาสีดา

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๓๐๙
เด็กหญิงศราศิณี ผาสีดา

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๓๑๐
เด็กชายเขมรินทร์ พานจันทร์

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๓๑๑

เด็กชายศุภเดช พวงพัว

้

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๓๑๒

เด็กชายภานุวัฒน์ มาลัย
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๓๑๓

เด็กชายนราดล พิมพ์ภา
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๓๑๔

เด็กหญิงชัชฏาภรณ์ พรมแพงดี
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๓๑๕

เด็กชายจักรพันธ์ โคตะพรม
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๓๑๖

เด็กชายดนัยภัทร คำภูเงิน
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๓๑๗

เด็กหญิงอินทิรา คุณธร
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๓๑๘

เด็กชายทักษ์ดนัย อินอุเทน
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๓๑๙

เด็กชายธนพันธ์ โคตมิตร
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๓๘ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๘๓๒๐
เด็กชายธนาวุฒิ ทาเทพ

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๓๒๑

เด็กหญิงธนาพร คะสุดใจ
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๓๒๒

เด็กหญิงกิตติรัตน์ อุสาพรหม

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๓๒๓

เด็กหญิงนรินทิพย์ ศรีทัดธิ
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๓๒๔

เด็กชายรณชัย วรชินา

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๓๒๕

เด็กชายอติวัณณ์ นิลพัฒน์
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๓๒๖

เด็กชายนัสกร วรรณสินธ์
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๓๒๗

เด็กชายโพธิวงค์ คำใบ
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๓๒๘

เด็กชายธนา วะชุม
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๓๒๙

เด็กชายปริญญา ปาทา
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๓๓๐
เด็กหญิงอริสา โคตะบิน

๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๓๓๑

เด็กหญิงประภาพร นาโควงค์
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๓๓๒

เด็กชายชาคริต วดีศิริศักดิ

์

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๓๓๓

เด็กชายอนุชา ชินโคตร
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๓๓๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ชินโคตร
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๓๓๕

เด็กชายเตชภณ ใหลอุดี
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๓๓๖

เด็กชายทนงศักดิ

์

ตุธิรัตน์
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๓๓๗

เด็กชายพัทธดนย์ พรมมี
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๓๓๘

เด็กชายเอกชัย ชำนะหาญ
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๓๓๙

เด็กชายสิทธิชัย สิทธิ
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๓๔๐
เด็กหญิงนิรินรัตน์ ขันตี

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๓๔๑

เด็กหญิงฟาใส ไหลอุดี
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๓๔๒

เด็กหญิงกานต์ธิดา ลิภา
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๓๔๓
เด็กหญิงพลอยไพลิน ภูพิลา

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๓๔๔

เด็กหญิงกนิษฐา ประกิง

่

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๓๔๕

เด็กชายณัฐภัทร แก้วกาหลง
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๓๔๖

เด็กชายสงกรานต์ ช้างแก้ว
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๓๔๗

เด็กหญิงลลิตา แสงสว่าง
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๓๔๘

เด็กชายพีรพล ไชยมาโย
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๓๔๙

เด็กหญิงชลิดา ชิดบุตร
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๓๕๐
เด็กชายทักษ์ดนัย พิมพาลัย

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๓๕๑

เด็กชายจักรพรรดิ ชุมวงค์
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๓๕๒

เด็กชายนำเพชร คำมี

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๓๕๓

เด็กชายรัตนพงษ์ วศินสุข
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๓๕๔

เด็กชายวรวุฒิ ทุมะโย
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๓๙ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๘๓๕๕

เด็กชายศุภกร ลำมะสะ

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๓๕๖

เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วอุทัศ
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๓๕๗

เด็กชายพิชิตชัย ผึงศรี

้

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๓๕๘

เด็กชายธนวัฒน์ จานแก่น
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๓๕๙

เด็กชายอภิวุฒิ โพธิบุตรดี

์

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๓๖๐
เด็กชายภัทรพล สิทธิยา

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๓๖๑

เด็กหญิงวิภาดา ปองทอง
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๓๖๒

เด็กหญิงชลธิดา จันทฤาไชย
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๓๖๓

เด็กหญิงปยะฉัตร นาขะมิน
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๓๖๔

เด็กชายจารุวิทย์ หินนอก
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๓๖๕

เด็กชายสุวภัทร แทนพรมราช
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๓๖๖

เด็กชายอนุสรณ์ ถึงปดชา
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๓๖๗

เด็กชายสุทธิภัทร ปลอง
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๓๖๘

เด็กชายธีรพัฒน์ โคตะบิน
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๓๖๙

เด็กชายเสกสรรค์ อะคะสีวร
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๓๗๐
เด็กหญิงณัฐธยาน์ คำรัตน์

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๓๗๑

เด็กหญิงธวัลรัตน์ นาดช้างแดง
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๓๗๒

เด็กหญิงพิมลรัตน์ ติยะบุตร

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๓๗๓

เด็กหญิงสุกัญญา หะธรรมวงษ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๓๗๔

เด็กชายจักริน เฉลยโสตร์
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๓๗๕

เด็กชายวีรวิทย์ อรพล
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๓๗๖

เด็กชายเจษฎาพร ศรีสุทัศน์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๓๗๗

เด็กหญิงธัญพิชา พันชาติ
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๓๗๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ วงษาเนาว์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๓๗๙

เด็กหญิงณัฎฐณิชา รัตนภาวรรณ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๓๘๐
เด็กหญิงศศิตา วงศ์หนายโกฏ

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๓๘๑

เด็กชายเจษฏา ประขันธ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๓๘๒
เด็กชายเจษฎาภรณ์ พิกุลทอง

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๓๘๓

เด็กชายกฤษฎา ปาทา
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๓๘๔

เด็กหญิงสุชารัตน์ โนนโพธิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๓๘๕

เด็กหญิงเจริญสิน รอดภัย

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๓๘๖

เด็กชายธวัชชัย คำมะอี
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๓๘๗

เด็กหญิงสุพิตา แสงสว่าง
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๓๘๘

เด็กชายวัชระ ดวงแก้ว
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๓๘๙

เด็กหญิงวิภาดา ปลอง
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๔๐ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๘๓๙๐
เด็กหญิงนำริน มงคล

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๓๙๑

เด็กหญิงพรพิมล มณีพันธ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๓๙๒

เด็กชายเทพพิทักษ์ วิทูล
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๓๙๓

เด็กชายพิทักษ์ชัย วิทูล
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๓๙๔

เด็กหญิงมุกดาวัลย์ ยุทธนาวา

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๓๙๕

เด็กชายชาญชัย ทาสี

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๓๙๖

เด็กหญิงสุรีรักษ์ บูชาพันธ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๓๙๗

เด็กชายภูรินทร์ อุตส่าห์
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๓๙๘

เด็กชายธนวัฒน์ ฝอดสูงเนิน
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๓๙๙

เด็กหญิงกรพินธุ์ พันชาติ
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๔๐๐
เด็กหญิงมลัยวรรณ ปาทา

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๔๐๑
เด็กชายชัยวัฒน์ สาดี

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๔๐๒
เด็กชายนภัทร ประกิง

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๔๐๓
เด็กชายนรเสฏฐ์ กุณะส่งสวัสดิ

์

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๔๐๔
เด็กหญิงอัญชลี จันทะวง

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๔๐๕
เด็กหญิงสุนิสา โคตบิน

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๔๐๖
เด็กหญิงปยะธิดา สุริยะกะมุน

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๔๐๗
เด็กหญิงศกุลวรรณ โดยสาร

๒๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๔๐๘
เด็กหญิงลักษิกา ศรงาม

๒๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๔๐๙
เด็กชายธัชณกร ชินคำ

๒๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๔๑๐
เด็กชายธเนศ คำหอม

๑๓/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๔๑๑

เด็กชายวีระพงษ์ จำนงค์
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๔๑๒

เด็กชายรัฐติภูมิ เคนดง
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๔๑๓

เด็กชายเจษฎา ปลอง
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๔๑๔

เด็กหญิงวชิรญาณ์ ลำมะสะ
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๔๑๕

เด็กหญิงศิริพรรษา อุปดี
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๔๑๖

เด็กชายธนบูรณ์ พรมทอง
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๔๑๗
เด็กหญิงพลอยไพลิน อุสาพรหม

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๔๑๘

เด็กหญิงรมณีย์ แสงตีสุ
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๔๑๙

เด็กชายชีวัธนัย นาโควงค์
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๔๒๐
เด็กชายวายุ แย่ทิว

๒๕/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๔๒๑

เด็กชายสุระชัย โนนบ้านผือ
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๔๒๒

เด็กหญิงปริษา โคตตะ
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๔๒๓

เด็กหญิงภูริษาร์ มันธง

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๔๒๔

เด็กชายรชานนท์ ฤทธิบูรณ์
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดชนะสังวร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๔๑ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๘๔๒๕

เด็กชายธนวัฒน์ ประมูล
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๔๒๖

เด็กชายวรปรัชญ์ บุตรสอน
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๔๒๗

เด็กชายธนวัฒน์ นารีแพงศรี
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๔๒๘

เด็กชายเอกรัตน์ นาไชยเวช
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๔๒๙

เด็กชายสัมพันธ์ วาลัภ
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๔๓๐
เด็กชายชนะชัย ชัยพรม

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๔๓๑

เด็กชายจักรภัทร สร้อยทา
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๔๓๒

เด็กชายธิเบต อุทำกา
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๔๓๓

เด็กชายสมภพ วรภาพ
๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๔๓๔

เด็กชายพฤษาชาติ มูลตรีเสา
๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๔๓๕

เด็กชายชีวานนท์ บุตรสอน
๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๔๓๖

เด็กหญิงพรญาณี คำภูเงิน
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๔๓๗

เด็กหญิงรุริญา ปมขุนทด
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๔๓๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ ศรีไพร
๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๔๓๙

เด็กหญิงฟารุ่ง ชูนกแก้ว
๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๔๔๐
เด็กหญิงมีนา รินทะ

๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๔๔๑
เด็กหญิงกัญญาพัชร นะสุโห

๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๔๔๒

เด็กชายดนุนัษ มูลตรีเสา
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๔๔๓

เด็กชายยอดเพชร ลิภา
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๔๔๔

เด็กชายพงศกร ลามเพ็ญ
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๔๔๕

เด็กชายศิววัฒน์ สมลา
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๔๔๖

เด็กชายสุภากร มาลัย
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๔๔๗

เด็กชายศราวุฒิ สีฤทธิ

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๔๔๘

เด็กหญิงรัตนาวดี อุสาพรหม

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๔๔๙

เด็กหญิงศรัณย์พร นาขะมิน
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๔๕๐
เด็กหญิงณัชชา สอนกัน

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๔๕๑

เด็กชายรชต ประมูล
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๔๕๒

เด็กชายก้องกมล ศรีอุทัย

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๔๕๓

เด็กชายมรุเดช เมธากุล

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๔๕๔

เด็กชายมนุเชษฐ์ เมธากุล

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๔๕๕

เด็กชายกฤตพจน์ อินนอก

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๔๕๖

เด็กชายขวัญ ปากดี
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๔๕๗

เด็กชายอณวัติ ประวัติตะ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๔๕๘

เด็กชายอภินันท์ จันทร์ขอนแก่น
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๔๕๙

เด็กชายพีระพัฒน์ วะลับ
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดชนะสังวร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๔๒ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๘๔๖๐
เด็กชายวัชระ คำภูเงิน

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๔๖๑

เด็กหญิงณิชกานต์ อุทำกา
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๔๖๒

เด็กหญิงชนาภา นารีแพงศรี
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๔๖๐/๘๔๖๓

เด็กหญิงนนธิชา คะสุดใจ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๖๐/๘๔๖๔

เด็กหญิงระพีพัฒ ลาสุด
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๖๐/๘๔๖๕

เด็กชายมินทร์ดา ท้าวนาง
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๖๐/๘๔๖๖

นางสาววรรณภา ตอบไทยสงค์
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๖๐/๘๔๖๗

นางสาวรัตนาวดี ผติโยพันธ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๖๐/๘๔๖๘

นายสุรศักดิ

์

ชัยปญหา
๑๖/๑๒/๒๕๓๐

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๔๖๐/๘๔๖๙

เด็กชายนิติพล ยติโยพันธ์
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสียววิทยา วัดโพธิเครือ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๔๗๐
เด็กชายธนวัฒน์ นามตาแสง

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเสียววิทยา วัดโพธิเครือ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๔๗๑

เด็กชายธเณศ คำชนะ
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสียววิทยา วัดโพธิเครือ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๔๗๒

เด็กชายอิทธิกร ทันบุญ
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสียววิทยา วัดโพธิเครือ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๔๗๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ขำคำ
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสียววิทยา วัดโพธิเครือ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๔๗๔

เด็กหญิงจันทกานต์ คำชนะ
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสียววิทยา วัดโพธิเครือ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๔๗๕

เด็กหญิงจิตรลดา แก้วอินธิ
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสียววิทยา วัดโพธิเครือ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๔๗๖

เด็กหญิงธัญชนก สมชะนะ
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสียววิทยา วัดโพธิเครือ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๔๗๗

เด็กหญิงนัฐนิชา นามค้อ
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสียววิทยา วัดโพธิเครือ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๔๗๘

เด็กชายสิรามล คำชนะ
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสียววิทยา วัดโพธิเครือ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๔๗๙

เด็กชายภาวัต ยะภักดี
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียววิทยา วัดโพธิเครือ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๔๘๐
เด็กชายวรวิช ทันบุญ

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียววิทยา วัดโพธิเครือ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๔๘๑

เด็กชายศรสรรค์ ประเสริฐกุล
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียววิทยา วัดโพธิเครือ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๔๘๒

เด็กชายสิทธิชัย แสงเจริญ
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียววิทยา วัดโพธิเครือ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๔๘๓

เด็กหญิงกนิษฐา สุวรรณมาโจ

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียววิทยา วัดโพธิเครือ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๔๘๔

เด็กหญิงเกวลี คำชนะ

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียววิทยา วัดโพธิเครือ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๔๘๕

เด็กหญิงจุฬารัตณ์ เปยวเม่น
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียววิทยา วัดโพธิเครือ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๔๘๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ อำนวยโคกศรี
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียววิทยา วัดโพธิเครือ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๔๘๗

เด็กหญิงนันทิตา ลามเพ็ญ
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียววิทยา วัดโพธิเครือ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๔๘๘

เด็กหญิงปาริฉัตร แสงลุน
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียววิทยา วัดโพธิเครือ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๔๘๙

เด็กหญิงพรพิมล คะดุล
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียววิทยา วัดโพธิเครือ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๔๙๐
เด็กหญิงพัชรพร ทะทำมัง

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียววิทยา วัดโพธิเครือ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๔๙๑

เด็กหญิงอรอุมา คำชนะ
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียววิทยา วัดโพธิเครือ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๔๙๒

เด็กชายปวเรศ อุณาพรม

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียววิทยา วัดโพธิเครือ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๔๙๓

เด็กหญิงดวงแก้ว ตกพันธ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสียววิทยา วัดโพธิเครือ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๔๙๔

เด็กหญิงวลักษ์สุดา ขุนศรี
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสียววิทยา วัดโพธิเครือ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๔๓ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๘๔๙๕

เด็กชายนราวิชญ์ ปองดู่
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๔๙๖

เด็กชายธนพล ต้นสารี
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๔๙๗

เด็กชายธนภัทร ทันบุญ
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๔๙๘

เด็กชายธนวัฒน์ ชัยกาล
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๔๙๙

เด็กชายวีระภาพ จามน้อยพรหม
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๐๐
เด็กชายศาสตราราม วงค์หนองแล้ง

๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๐๑
เด็กชายเสฏฐวุฒิ เดชโฮม

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๐๒
เด็กชายเอกรินทร์ ทองนู

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๐๓
เด็กหญิงกานต์ธิดา ผงจำปา

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๐๔
เด็กหญิงปภาวรินท์ ปราบจันทะ

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๐๕
เด็กหญิงศิริประภา ใจเบา

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๐๖
เด็กชายธีระพันธ์ คำชนะ

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๐๗
เด็กชายอภิวัชญ์ จันทร์แสง

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๐๘
เด็กหญิงพรนภัส โคตรสิงห์

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๐๙
เด็กชายชาญธวัช เพ็งอุดม

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๑๐
เด็กชายนภัส ด่างเกษี

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๑๑

เด็กชายพีรณัฐ วงษาเนาว์
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๑๒

เด็กชายรัฐภูมิ ลิพลทา
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๑๓
เด็กชายศักดินรินทร์

์

โสคำภา
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๑๔

เด็กหญิงขวัญจิรา เสนสุข
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๑๕

เด็กหญิงชนิตา พันธุกาง
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๑๖

เด็กหญิงณัฏฐา ไชยมาตร
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๑๗

เด็กหญิงวรภรณ์ พันธุกาง
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๑๘

เด็กหญิงสิรินาถ พันเรืองรอง
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๑๙

เด็กหญิงเนตรนภา มหาวงค์
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๒๐
เด็กหญิงกนิษฐา ชาทัน

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๒๑

เด็กชายชัยวิชิต พันธุ์กาง
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๒๒

เด็กหญิงกวิสรา พันธุกาง
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๒๓

เด็กชายอัครพล ศรีมุลตรี
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๒๔

เด็กหญิงขวัญพร นุเคราะห์วัด
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๒๕

เด็กชายณัฐดนัย ดีแสง
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๒๖

เด็กชายณัฐภัทร อ่อนพึมภูมิ
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๒๗

เด็กชายธัญรมย์ เปาวะนา
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๒๘

เด็กชายธีรภัทร วงษาเนาว์
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๒๙

เด็กชายธนวัฒน์ ภูมิลักษณ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๔๔ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๘๕๓๐
เด็กชายวรชิต พันธุกาง

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๓๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศักดิศรีวัน

์

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๓๒

เด็กหญิงปณัฐดา วงษาเนาว์
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๓๓

เด็กหญิงสิริเพ็ญ ฤทธิธรรม
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๓๔

เด็กหญิงพัชรี แสงไผ่แดง
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๓๕

เด็กหญิงอภิสร ตกพันธ์
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๓๖

เด็กหญิงศิริวรรณ พันธุกาง
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๓๗

เด็กหญิงรุ่งทิวา ปากสีมน
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๓๘

เด็กชายกฤตเมธ คะสุดใจ
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนศาลา วัดสว่างอารมณ์  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๓๙
เด็กชายเจษฎาภรณ์ เพิมพจน์

่

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนศาลา วัดสว่างอารมณ์  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๔๐
เด็กชายธาวิน คะสา

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนศาลา วัดสว่างอารมณ์  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๔๑

เด็กชายธีรดลย์ วาริปญโย
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนศาลา วัดสว่างอารมณ์  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๔๒

เด็กชายพรรณา คำชนะ
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนศาลา วัดสว่างอารมณ์  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๔๓

เด็กชายวรวุฒิ สีสมงาม
๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนศาลา วัดสว่างอารมณ์  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๔๔

เด็กชายรัฐภาคย์ พันธุกาง
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนศาลา วัดสว่างอารมณ์  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๔๕

เด็กชายศิริชัย สิมมา
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนศาลา วัดสว่างอารมณ์  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๔๖

เด็กหญิงจิราพร คะสา
๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนศาลา วัดสว่างอารมณ์  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๔๗

เด็กหญิงจิราพัชร ปญญาสาร
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนศาลา วัดสว่างอารมณ์  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๔๘

เด็กหญิงฐานิตา เสนสุข
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนศาลา วัดสว่างอารมณ์  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๔๙
เด็กหญิงมณฑกาญจน์

พูนประดิษฐ
๐๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนศาลา วัดสว่างอารมณ์  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๕๐
เด็กหญิงสรนันท์ นามตาแสง

๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนศาลา วัดสว่างอารมณ์  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๕๑

เด็กหญิงสาวินี คะสา
๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนศาลา วัดสว่างอารมณ์  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๕๒

เด็กหญิงอัญชลิกา สุวะเสน
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนศาลา วัดสว่างอารมณ์  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๕๓

เด็กหญิงอดิวรรณ คะสา
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนศาลา วัดสว่างอารมณ์  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๕๔

เด็กชายชินมัย บุญเพ็ง
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนศาลา วัดสว่างอารมณ์  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๕๕

เด็กชายธีระภัทร สาดี
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนศาลา วัดสว่างอารมณ์  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๕๖

เด็กชายธีรวัฒน์ ปองดู่
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนศาลา วัดสว่างอารมณ์  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๕๗

เด็กชายปรเมศว์ ปญญาสาร
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนศาลา วัดสว่างอารมณ์  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๕๘

เด็กชายพิพัฒน์ ลิภา
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนศาลา วัดสว่างอารมณ์  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๕๙

เด็กชายภูตะวัน เครือหว้า
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนศาลา วัดสว่างอารมณ์  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๖๐
เด็กชายภูมิศักดิ

์

คะสุดใจ
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนศาลา วัดสว่างอารมณ์  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๖๑

เด็กชายวิโรจน์ คำชนะ
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนศาลา วัดสว่างอารมณ์  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๖๒

เด็กชายสิทธิพล บุญเพ็ง
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนศาลา วัดสว่างอารมณ์  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๖๓

เด็กหญิงกรรณิกา เสนสุข

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนศาลา วัดสว่างอารมณ์  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๖๔

เด็กหญิงกนกพร นามเลน
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนศาลา วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๔๕ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๘๕๖๕

เด็กหญิงชลลดา เสนสุข
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนศาลา วัดสว่างอารมณ์  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๖๖

เด็กหญิงพรพิมล พงษ์สุระ
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนศาลา วัดสว่างอารมณ์  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๖๗

เด็กหญิงภัสราพร เสนสุข
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนศาลา วัดสว่างอารมณ์  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๖๘

เด็กหญิงรวิสรา ท้าวนาง
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนศาลา วัดสว่างอารมณ์  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๖๙

เด็กหญิงสุภาวิกา คะสา
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนศาลา วัดสว่างอารมณ์  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๗๐
เด็กหญิงสิริวิมล คะสา

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนศาลา วัดสว่างอารมณ์  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๗๑

เด็กชายเฉลิมศักดิ

์

นิพรรัมย์

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนศาลา วัดสว่างอารมณ์  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๗๒

เด็กชายกมล เดชขันธ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนศาลา วัดสว่างอารมณ์  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๗๓

เด็กชายพานุพงษ์ วงษาเนาว์
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนศาลา วัดสว่างอารมณ์  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๗๔

เด็กชายศุภกร ปากสีมนต์
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนศาลา วัดสว่างอารมณ์  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๗๕

เด็กชายสงกรานต์ เสนสุข
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนศาลา วัดสว่างอารมณ์  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๗๖

เด็กชายอนุวัตติ

์

ลิภา
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนศาลา วัดสว่างอารมณ์  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๗๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

คะสา
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนศาลา วัดสว่างอารมณ์  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๗๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ บุญเพ็ง
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนศาลา วัดสว่างอารมณ์  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๗๙

เด็กหญิงเกศลิน พิมพาลัย
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนศาลา วัดสว่างอารมณ์  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๘๐
เด็กหญิงนฤมล ปญญาสาร

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนศาลา วัดสว่างอารมณ์  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๘๑

เด็กหญิงธนพร เกษมศิลป
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนศาลา วัดสว่างอารมณ์  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๘๒

เด็กหญิงวิลาสินี อุสาพรหม
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนศาลา วัดสว่างอารมณ์  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๘๓

เด็กหญิงสาวิตรี เสนสุข

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนศาลา วัดสว่างอารมณ์  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๘๔

เด็กหญิงอริสา ปากสีมล
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนศาลา วัดสว่างอารมณ์  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๘๕

เด็กชายปองคุณ กุรัมย์
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๘๖

เด็กชายยุทธพงษ์ บุนนท์
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๘๗

เด็กชายปยพงศ์ พันจำปา
๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๘๘

เด็กชายพรทวี นาโควงค์
๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๘๙

เด็กชายธนวัฒน์ ลำรอง
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๙๐
เด็กชายนุติ จันทราช

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๙๑

เด็กชายอภิชนาธิป ศรีลาราช
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๙๒

เด็กชายอภิเดช จันทะสิน
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๙๓

เด็กหญิงนฤมล นาโควงค์
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๙๔

เด็กชายเมฑาสิทธิ

์

กุรัมย์
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๙๕

เด็กชายรุ่งเพชร อุบัวบล
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๙๖

เด็กชายอภิเดช ทะนงค์
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๙๗

เด็กชายระวิพล ด่านจับกุม
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๙๘

เด็กชายทินภัทร โคตพรหม
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๘๕๙๙

เด็กหญิงนัฎฐิดา ซ่อมจันทึก
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีหนาถ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๔๖ / ๒๗๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๘๖๐๐
เด็กหญิงพิชญ์จิตรา ไฮวัง

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๘๖๐๑
เด็กชายอาราม วงศรีชู

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๘๖๐๒
เด็กชายฐิติโชต อุ่มอาษา

๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๘๖๐๓
เด็กชายธนสิทธิ

์

ไชยมาโย
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๘๖๐๔
เด็กชายศาสวัติ จักรศรีรัตน์

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๘๖๐๕
เด็กชายกฤติพงศ์ บุตรราช

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๘๖๐๖
เด็กชายอดิศร จานแก่น

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๘๖๐๗
เด็กชายนิพล วงค์โพนทอง

๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๘๖๐๘
เด็กหญิงสิตางรัตน์ มาประโคน

๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๘๖๐๙
เด็กหญิงพลอยไพลิน อุ่มอาษา

๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๘๖๑๐
เด็กหญิงวันวิสา ชิณวงศ์

๑๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๘๖๑๑

เด็กหญิงปญฑิกา อุ่มอาษา
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๘๖๑๒

เด็กหญิงอณัฏฌา ศรีหาราช
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๘๖๑๓

เด็กชายธิติทัศน์ อุสาพรหม
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๘๖๑๔

เด็กชายนันทกร โกษาแสง

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๘๖๑๕

เด็กหญิงสิริวิมล โพธิเบียศรี

์ ้

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๘๖๑๖

เด็กชายธวัชชัย วงศรีชู
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๘๖๑๗

เด็กชายยุธิพงษ์ จิตอัคคะ
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๘๖๑๘

เด็กชายสหรัถ รัตตะ
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๘๖๑๙

เด็กชายปยังกูร พอพระ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๘๖๒๐
เด็กหญิงสุพัตรา อุสาพรหม

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๘๖๒๑

เด็กหญิงปนัดดา หมือกา

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๘๖๒๒

เด็กหญิงสิริลักษณ์ สิทธิ
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๘๖๒๓

เด็กชายบีม วงศรีชู
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๘๖๒๔

เด็กชายวงศธร โกษาแสง
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๘๖๒๕

เด็กชายธีรภัทร ศรีจันทร์
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๘๖๒๖

เด็กชายธนากร ไชยมงค์
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๘๖๒๗

เด็กชายสุธี ทับหัวหนอง
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๘๖๒๘

เด็กหญิงฐาปณี โคตพรม
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๘๖๒๙

เด็กหญิงภานุมาศ โคตมิตร
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๘๖๓๐
เด็กชายวรฤทธิ

์

แก้วมุกดา
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๘๖๓๑

เด็กหญิงนุชนาถ ผาสีดา
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๘๖๓๒

เด็กหญิงยุพารัตน์ สุภาพันธ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๘๖๓๓

เด็กชายศักรินทร์ นาโควงค์
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๘๖๓๔

เด็กชายธีรภัทร อุสาพรหม
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีหนาถ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๔๗ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๘๖๓๕

เด็กหญิงณัฐชา มุละชิวะ
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๘๖๓๖

เด็กชายพงศธร ตุพิลา
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๘๖๓๗

เด็กหญิงไรร่า ขอแผ่กลาง
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๘๖๓๘
เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์ กุลบุตร

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๘๖๓๙

เด็กหญิงปาริตา โคนาม
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๘๖๔๐
เด็กหญิงศุภิสรา อุสาพรหม

๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๘๖๔๑

เด็กหญิงนันทิชา พันจำปา
๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๘๖๔๒

เด็กหญิงทินรัตน์ การถวิล
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๘๖๔๓

เด็กชายกิตติพิชญ์ โคตพรม
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๘๖๔๔

เด็กชายลัทธพล โคตพรม
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๘๖๔๕

เด็กชายสุพศิน นาโควงค์
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๘๖๔๖

เด็กชายจิระพงศ์ แสนระลึก
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๘๖๔๗

เด็กชายโกมินทร์ นาโควงค์
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๘๖๔๘

เด็กหญิงวนิดา บุตราช
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๘๖๔๙

เด็กหญิงกานต์ธิดา นาโควงค์
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๘๖๕๐
เด็กหญิงชไมพร นาโควงค์

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๘๖๕๑

เด็กหญิงกัลยาณี ธนโม้
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๘๖๕๒

เด็กหญิงณัฐชา หลักคำ
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๘๖๕๓

เด็กหญิงกิตติกา สมบุญ
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๘๖๕๔

เด็กหญิงสุพรรษา โคตรมิตร
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๘๖๕๕

เด็กหญิงสิริวรรณ มิสา
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๘๖๕๖

เด็กหญิงสิริกัญญา ศรีคำ
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๘๖๕๗

เด็กชายอลงกรณ์ กุดวงค์แก้ว
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๘๖๕๘

เด็กชายสิทธิชัย แสนต่างนา
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๘๖๕๙

เด็กหญิงพรนัชชา กิงพิกุล

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๘๖๖๐
เด็กหญิงวรัทยา อุสาพรหม

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๔๖๐/๘๖๖๑

เด็กชายธนภัทร โทรัตน์
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคำ วัดฉิมวาส  

นพ ๔๔๖๐/๘๖๖๒

เด็กหญิงเจมณิกา ทุมทัดทราย
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคำ วัดฉิมวาส  

นพ ๔๔๖๐/๘๖๖๓

เด็กหญิงนิตยา โทรัตน์
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคำ วัดฉิมวาส  

นพ ๔๔๖๐/๘๖๖๔

เด็กหญิงนำฝน มูลตรีเสา
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคำ วัดฉิมวาส  

นพ ๔๔๖๐/๘๖๖๕

เด็กหญิงพัชรพร ตังเขีย

้

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคำ วัดฉิมวาส  

นพ ๔๔๖๐/๘๖๖๖

เด็กหญิงรุ่งนภา ประทุมรัตน์
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคำ วัดฉิมวาส  

นพ ๔๔๖๐/๘๖๖๗

เด็กหญิงลักคณา อินทะศรี
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคำ วัดฉิมวาส  

นพ ๔๔๖๐/๘๖๖๘

เด็กหญิงรุจิรา ชัยวงษา
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคำ วัดฉิมวาส  

นพ ๔๔๖๐/๘๖๖๙

เด็กชายภานุวัฒน์ วีระ
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคำ วัดฉิมวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๔๘ / ๒๗๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๘๖๗๐
เด็กชายณัฐภัทร ดวงภักดี

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคำ วัดฉิมวาส  

นพ ๔๔๖๐/๘๖๗๑

เด็กชายชัยวัฒน์ ทุมทัดทราย
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคำ วัดฉิมวาส  

นพ ๔๔๖๐/๘๖๗๒

เด็กชายอเนก ทุมทัดทราย
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคำ วัดฉิมวาส  

นพ ๔๔๖๐/๘๖๗๓

เด็กหญิงชนิดาพร ทุมทัดทราย
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคำ วัดฉิมวาส  

นพ ๔๔๖๐/๘๖๗๔

เด็กหญิงบัวตูม ปุนหาวงค์
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคำ วัดฉิมวาส  

นพ ๔๔๖๐/๘๖๗๕

เด็กหญิงภัทราภรณ์ จำปา
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคำ วัดฉิมวาส  

นพ ๔๔๖๐/๘๖๗๖

เด็กหญิงรัชชพร ยากองโค
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคำ วัดฉิมวาส  

นพ ๔๔๖๐/๘๖๗๗

เด็กหญิงสุธีธิดา พวงพัว

้

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคำ วัดฉิมวาส  

นพ ๔๔๖๐/๘๖๗๘

เด็กหญิงอรสา ใหญ่ปางแก้ว
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคำ วัดฉิมวาส  

นพ ๔๔๖๐/๘๖๗๙

เด็กหญิงญาธิดา ปลอง
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคำ วัดฉิมวาส  

นพ ๔๔๖๐/๘๖๘๐
เด็กชายณัฐชนน ปากดี

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคำ วัดฉิมวาส  

นพ ๔๔๖๐/๘๖๘๑

เด็กชายธรภัทร์ บุญม่วงมา
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคำ วัดฉิมวาส  

นพ ๔๔๖๐/๘๖๘๒

เด็กชายธนัชชา โพนดวงกรณ์
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๖๘๓

เด็กชายประริวาส ปลาตี
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๖๘๔

เด็กชายปยพัทธ์ มันอาษา
๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๖๘๕

เด็กชายสิทธิชัย ทศโยเคน
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๖๘๖

เด็กชายสุรเชษฐ์ โสมาศรี
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๖๘๗

เด็กชายอิทธิพล โทสวนจิต
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๖๘๘

เด็กหญิงชนิกานต์ สุขดี
๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๖๘๙

เด็กหญิงชิดทิชา มันอาษา
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๖๙๐
เด็กหญิงนันทิดา อุปศรี

๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๖๙๑

เด็กหญิงบังอร โพนแสนคำ
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๖๙๒

เด็กหญิงพัชรินทร์ โพนแสนคำ
๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๖๙๓

เด็กหญิงภัทรธิดา ฉวีรักษ์
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๖๙๔

เด็กหญิงวนิดา โพนดาแคบ
๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๖๙๕

เด็กหญิงวิไลพร มันอาษา
๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๖๙๖

เด็กชายจิตรภณ ใบอุดม
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๖๙๗

เด็กชายภาณุกร ค้าปลา
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๖๙๘

เด็กชายอนันต์ยศ อินกะสุมาลย์
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๖๙๙

เด็กหญิงเกวลิน พรมทะยาง
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๗๐๐
เด็กหญิงเกวลิน มันอาษา

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๗๐๑
เด็กหญิงนิจจารีย์ อินกะสุมาลย์

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๗๐๒
เด็กหญิงวรนพา โพนแสนคำ

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๗๐๓
เด็กหญิงสุกัญญา มันอาษา

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๗๐๔
เด็กหญิงอรกานต์ คำชมพู

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๔๙ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๘๗๐๕
เด็กชายวัฒนา อนารัตน์

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๗๐๖
เด็กหญิงอภิญญา โพนดวงกรณ์

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๗๐๗
เด็กชายชญานนท์ จันทะนคร

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๗๐๘
เด็กชายนัสตพงษ์ จุลแดง

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๗๐๙
เด็กชายลภัส มันอาษา

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๗๑๐
เด็กชายศิวกร โพนดวงกรณ์

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๗๑๑

เด็กชายเอกวิทย์ ศิริวงค์
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๗๑๒

เด็กหญิงวัชราภรณ์ โพธิโสม
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๗๑๓

เด็กหญิงภาพิมล ปลาตี
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๗๑๔

เด็กหญิงสมฤดี สายสีดา
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๗๑๕

เด็กหญิงอังคณา จันทนคร
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๗๑๖

เด็กชายศักดา วระมุน
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๗๑๗

เด็กชายนรวีร์ มุ่งดี
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๗๑๘

เด็กหญิงปยะธิดา จันทนคร
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๗๑๙

เด็กชายปญญา โคทังคะ
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๗๒๐
เด็กหญิงวิชญาดา โพนแสนคำ

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๗๒๑

เด็กชายวันชัย มันอาษา
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๗๒๒

นางสาวจิรารักษ์ จันจุฬา
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๗๒๓

เด็กหญิงเจนจิรา มันอาษา
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๗๒๔

เด็กหญิงอุไรภรณ์ แสนคำพล
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๗๒๕

เด็กชายพิชัยยุทธ อุ่นคำ
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๗๒๖

เด็กหญิงเกวลิน อนุญาหงษ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๗๒๗

เด็กหญิงกชนันท์ จำปา
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๗๒๘

เด็กชายอดิเรก จำปา
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๗๒๙

เด็กชายณัฐวุฒิ อนุญาหงษ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๗๓๐
เด็กชายวีรเทพ แก้วกิง

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๗๓๑

เด็กหญิงฉนันพร ปากดี
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๗๓๒

เด็กชายโอมชนะ ปลาตี
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๘๗๓๓

เด็กหญิงอัมธิกา โทรัตน์
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๘๗๓๔

เด็กชายบวรวงศ์ สมหมัน

้

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๘๗๓๕

เด็กชายสัญชัย โทรัตน์
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๘๗๓๖

เด็กชายอนุวัช โทรัตน์
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๘๗๓๗

เด็กหญิงลักษมณ โทรัตน์
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๘๗๓๘

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ปลาตี
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๘๗๓๙

เด็กหญิงธันยธรณ์ แก้วดานา
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๕๐ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๘๗๔๐
เด็กชายนันทวัฒน์ จันจุฬา

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๘๗๔๑

เด็กชายวีรภัทร อนุญาหงษ์
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๘๗๔๒

เด็กชายยศธนา ลือก้อง
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๘๗๔๓

เด็กหญิงกชกร โพนดวงกรณ์
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๘๗๔๔

เด็กหญิงลลิตา ปลาตี
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๘๗๔๕

เด็กหญิงพัชรินทร์ แสนคำพล
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๘๗๔๖

เด็กหญิงนันทิพร พรมทะยาง
๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๘๗๔๗

เด็กหญิงศรัณยา โพนดาแคบ
๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๘๗๔๘

เด็กหญิงอุภาภรณ์ จันตะโย
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๘๗๔๙

เด็กหญิงณัฐติญา โพนแสนคำ
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๘๗๕๐
เด็กหญิงพัชรีพร โพนดวงกรณ์

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๘๗๕๑

เด็กชายขัตติยะ โพนดาแคบ
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๘๗๕๒

เด็กหญิงกานต์ธิดา โพนเเสนคำ
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๘๗๕๓
เด็กหญิงขวัญจิราพร อินทริง

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๘๗๕๔

เด็กหญิงชนาการ สุขประเสริญ
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๘๗๕๕

เด็กหญิงนำเพชร นาสงงิว

้

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๘๗๕๖

เด็กหญิงนันทิชา จันทนคร
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๘๗๕๗

เด็กชายนันทิพัฒน์ มันทอง

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๘๗๕๘

เด็กชายนันทิภาคย์ มันทอง

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๘๗๕๙

เด็กชายสิทธิกร แสนคำพล
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๘๗๖๐
เด็กหญิงชรินธร กันภัย

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๘๗๖๑

เด็กหญิงรุ่งนภา อินกะสุมาลย์
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวสร้างแก้ว

้

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๘๗๖๒

เด็กหญิงปทิตตา บุพศิริ
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๘๗๖๓

เด็กหญิงสุวรรณณี ไกรภักดี
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๘๗๖๔

เด็กชายธนวิชญ์ ขันขวา

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๘๗๖๕

เด็กหญิงเจนจิรา บุพศิริ
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๘๗๖๖

เด็กหญิงฐิตารีย์ ทะวงศ์นา
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๔๖๐/๘๗๖๗

เด็กหญิงชลธิชา กลมเกษ

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองท่ม วัดศรีสมบูรณ์  

นพ ๔๔๖๐/๘๗๖๘

เด็กหญิงธันย์ชนก ไชยนาม
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองท่ม วัดศรีสมบูรณ์  

นพ ๔๔๖๐/๘๗๖๙

เด็กชายภูริเดช จันทะนา
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองท่ม วัดศรีสมบูรณ์  

นพ ๔๔๖๐/๘๗๗๐
เด็กชายกรวิทย์ โยลัย

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๖๐/๘๗๗๑

เด็กชายจักรภัทร มากอง
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๖๐/๘๗๗๒

เด็กชายจิตรทิวัส โยลัย
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๖๐/๘๗๗๓

เด็กชายญาณภัทร วังสุขี
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๖๐/๘๗๗๔

เด็กชายณัฐพล คลีสำ
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๕๑ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๘๗๗๕

เด็กชายดนุสรณ์ โยลัย
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๖๐/๘๗๗๖

เด็กชายศุภณัฐ โยลัย
๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๖๐/๘๗๗๗

เด็กชายสิรภพ โยลัย
๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๖๐/๘๗๗๘

เด็กชายหัฏฐกร ต้อนโสกี
๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๖๐/๘๗๗๙

เด็กหญิงกิตติญาภา เห็นกำปง
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๖๐/๘๗๘๐
เด็กหญิงขวัญกมล แสงสว่าง

๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๖๐/๘๗๘๑

เด็กหญิงชลิตา บุรีขันธ์
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๖๐/๘๗๘๒

เด็กหญิงธนัชพร โยลัย
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๖๐/๘๗๘๓

เด็กหญิงนิพาดา อุณาพรม
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๖๐/๘๗๘๔

เด็กหญิงภัทรธิดา ผิวเดช
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๖๐/๘๗๘๕

เด็กหญิงรัชณีกร โยลัย
๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๖๐/๘๗๘๖

เด็กหญิงวรรณวิษา โยลัย
๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๖๐/๘๗๘๗

เด็กหญิงวรรณิศา โยลัย
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๖๐/๘๗๘๘

เด็กหญิงวรรณ์นิษา อ.ท.มาตย์
๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๖๐/๘๗๘๙

เด็กหญิงศศิธร ศรีราม
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๖๐/๘๗๙๐
เด็กหญิงพรทิพา โยลัย

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๖๐/๘๗๙๑

เด็กชายเบชชูศักดิ

์

ทองใบ
๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๖๐/๘๗๙๒

เด็กชายไกรวิทย์ โยลัย
๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๖๐/๘๗๙๓

เด็กหญิงฐิติกานต์ โยลัย
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๖๐/๘๗๙๔

เด็กหญิงวันวิสา วังสุขี
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๖๐/๘๗๙๕

เด็กหญิงเขมิกา โยลัย
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๖๐/๘๗๙๖

เด็กชายสุรพศ คลีสำ
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๖๐/๘๗๙๗

เด็กชายพลศักดิ

์

โยลัย
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๖๐/๘๗๙๘

เด็กชายทัตเทพ สมฤทธิ

์

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๖๐/๘๗๙๙

เด็กหญิงดวงเดือน พลแสง
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๔๖๐/๘๘๐๐
เด็กชายนันฐพัชร ดอกสี

๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๘๘๐๑
เด็กชายวสุพล สุดตรง

๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๘๘๐๒
เด็กชายนพกร อินทลิง

๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๘๘๐๓
เด็กชายปภาวิน ชินบูรณ์

๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๘๘๐๔
เด็กชายชินณวรรธน์ โยลัย

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๘๘๐๕
เด็กชายจักรี ชินบูรณ์

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๘๘๐๖
เด็กชายสุวิทย์ วังสุขี

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๘๘๐๗
เด็กหญิงภัทรธิดา มหาวงษ์

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๘๘๐๘
เด็กหญิงธนัชชา โยลัย

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๘๘๐๙
เด็กหญิงกัณฐิกา มณีรัตน์

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๕๒ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๘๘๑๐
เด็กหญิงวาลิณี โยลัย

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๘๘๑๑

เด็กหญิงเขมิกา ชินบูรณ์
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๘๘๑๒

เด็กหญิงรุ่งนภา อุนาพรม
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๘๘๑๓

เด็กหญิงสุกัญญา โทรัตน์
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๘๘๑๔

เด็กหญิงชยาภรณ์ ผู้ยิม

้

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๘๘๑๕

เด็กชายวรานนท์ ไชยแพร
๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๘๘๑๖

เด็กหญิงสุธิสา วงษาเนาว์
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๘๘๑๗

เด็กชายกนก เลิศปยะ
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๘๘๑๘

เด็กชายชัยนวัฒน์ ไชยแพร
๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๘๘๑๙

เด็กชายณัฐพงษ์ เหลินต้ายซ้าย
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๘๘๒๐
เด็กชายภัทรวัฒน์ อินทรสอน

๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๘๘๒๑

เด็กชายอนุวัต ทุมต้ายซ้าย
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๘๘๒๒

เด็กหญิงจิดาภา ปญหาไชย
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๘๘๒๓

เด็กหญิงจิราภา นามมา
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๘๘๒๔

เด็กหญิงปณิดา มีกุดฮู
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๘๘๒๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ แก้วกา
๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๘๘๒๖

เด็กหญิงพัชริน พรมรินทร์
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๘๘๒๗

เด็กหญิงภาณุมาศ แสนพล
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๘๘๒๘

เด็กชายพงศกร ประคองศรี
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๔๖๐/๘๘๒๙

เด็กชายพันธวัช กะทัย
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๔๖๐/๘๘๓๐
เด็กชายนันท์วุธ กะนะ

๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๔๖๐/๘๘๓๑

เด็กชายพีรพล ไมสุวรรณ
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๔๖๐/๘๘๓๒

เด็กชายพีรพัฒน์ จันทะผล
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๔๖๐/๘๘๓๓

เด็กหญิงชลธิชา ไม้เมือง
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๔๖๐/๘๘๓๔

เด็กหญิงธนภรณ์ ปญหาขัย
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๔๖๐/๘๘๓๕

เด็กหญิงกชกร เดชศร
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๔๖๐/๘๘๓๖

เด็กชายวงศกร ไม้เมือง
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๔๖๐/๘๘๓๗

เด็กชายธนวัฒน์ หัดจันทร์
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๔๖๐/๘๘๓๘

เด็กชายสุธรรม จันทะผล
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๔๖๐/๘๘๓๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ข้ามมา
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๔๖๐/๘๘๔๐
เด็กชายณัฐพงค์ เสนาศรี

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๔๖๐/๘๘๔๑

เด็กชายมนต์ณัฐ ราชกุล

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๔๖๐/๘๘๔๒

เด็กหญิงกรรณิกา พรมพันธ์
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๔๖๐/๘๘๔๓

เด็กหญิงกนกพร ยางเบือก
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๔๖๐/๘๘๔๔

เด็กหญิงวราพร นุชแก้ว
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๕๓ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๘๘๔๕

เด็กหญิงเกตุแก้ว เลิงโพชะ

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๔๖๐/๘๘๔๖

เด็กหญิงวิภาดา ข้ามมา
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๔๖๐/๘๘๔๗

เด็กหญิงนภัสสร อินสา
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๔๖๐/๘๘๔๘

เด็กหญิงกัญญาภัค พระสุริยะทุ่ง
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๔๖๐/๘๘๔๙

เด็กหญิงวิชิตา ยางเบือก
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๔๖๐/๘๘๕๐
เด็กชายอมรเทพ สะดี

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๔๖๐/๘๘๕๑

เด็กชายก้องภพ จันทผล
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๔๖๐/๘๘๕๒

เด็กหญิงขวัญจิรา จันทะผล
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๔๖๐/๘๘๕๓

เด็กชายณัฐพล พระสุริยะทุ่ง
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๔๖๐/๘๘๕๔

เด็กชายธนดล ยางเบือก
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๔๖๐/๘๘๕๕

เด็กชายไกรษร ราชกุล
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๔๖๐/๘๘๕๖

เด็กชายวราวุฒิ ชัยเงิน
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๔๖๐/๘๘๕๗

เด็กชายพัชรพล ไม้เมือง
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๔๖๐/๘๘๕๘

เด็กชายพิทวัส มุ่งชมกลาง
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๔๖๐/๘๘๕๙

เด็กชายธนวัต ชนะพจน์
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๔๖๐/๘๘๖๐
เด็กหญิงรุ่งวีรวรรณ์ สุวรรณมาโจ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๔๖๐/๘๘๖๑

เด็กหญิงบุษบา ทันทะผล
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๔๖๐/๘๘๖๒

เด็กชายนครินทร์ จันทะผล
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๔๖๐/๘๘๖๓

เด็กชายวรชิต ดีทุ่งน้อย
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๔๖๐/๘๘๖๔

เด็กชายพีรพัฒน์ ปูนเข็ม
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๔๖๐/๘๘๖๕

เด็กชายวรวุฒิ ดีทุ่งน้อย
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๔๖๐/๘๘๖๖

เด็กหญิงอารียา โสนนอก
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๔๖๐/๘๘๖๗

เด็กชายพีระพัฒน์ บรรจงปรุ
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๔๖๐/๘๘๖๘

เด็กชายแสงจันทร์ ศิรินัย
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเตียน้อย

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๘๖๙

เด็กชายจิตติพัฒน์ คาระวงค์
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเตียน้อย

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๘๗๐
เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

จันเทวี
๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขามเตียน้อย

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๘๗๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ จะกะนะ

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเตียน้อย

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๘๗๒

เด็กหญิงพัชชา ราชกุล
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเตียน้อย

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๘๗๓

เด็กหญิงวิมลสิริ ไชยพันธุ์
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเตียน้อย

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๘๗๔

เด็กหญิงสุภาพร อ่อนสีแก้ว
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเตียน้อย

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๘๗๕

เด็กหญิงสุธิตา คาระวงค์
๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขามเตียน้อย

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๘๗๖

เด็กหญิงวรินทิพย์ คะตะโคตร์
๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขามเตียน้อย

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๘๗๗

เด็กหญิงฉัตรธิดา รักคำสี
๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขามเตียน้อย

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๘๗๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ นนสุมี
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเตียน้อย

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๘๗๙

เด็กชายธนวัฒน์ คะตะโคตร์
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเตียน้อย

้

วัดโพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๕๔ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๘๘๘๐
เด็กชายอนุภัทร ทองผาเจริญ

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเตียน้อย

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๘๘๑

เด็กชายฤทธิติพงศ์ จะกะนะ
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเตียน้อย

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๘๘๒

เด็กชายธนธรณ์ บุรีขันธ์
๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ วัดโพนแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๘๘๘๓

เด็กชายธนโชติ บุญมาวงษา
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ วัดโพนแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๘๘๘๔

เด็กชายธนาดุล ผาไชย
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ วัดโพนแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๘๘๘๕

เด็กชายณัฐดนัย มีป
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ วัดโพนแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๘๘๘๖
เด็กหญิงเบญญทิพย์ กิงแก้วกมล

่

๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ วัดโพนแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๘๘๘๗

เด็กหญิงอริสา กุลยะ
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ วัดโพนแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๘๘๘๘

เด็กหญิงกนกวรรณ บุรีขันธ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ วัดโพนแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๘๘๘๙

เด็กหญิงปรมาภรณ์ ไชยวงษ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๖๐/๘๘๙๐
เด็กหญิงประภาพร สานเกียว

้

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๖๐/๘๘๙๑

เด็กชายจีรศักดิ

์

โยทสิงห์
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๖๐/๘๘๙๒

เด็กชายวุฒิชัย ประคองศรี
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๖๐/๘๘๙๓

เด็กชายสรวี โยธาตรี
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๘๘๙๔

เด็กชายอนุพงษ์ อุดมลาภ
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๘๘๙๕

เด็กชายธนาทร ยศกลาง
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๘๘๙๖

เด็กชายภูมิพัฒน์ คำกลิน

่

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๘๘๙๗

เด็กชายชิติพัทธิ

์

ยังภาย
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๘๘๙๘

เด็กชายสันติ ไชยพรม
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๘๘๙๙

เด็กหญิงเด่นนภา ยังภาย
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๘๙๐๐
เด็กหญิงญาดา พันจี

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๘๙๐๑
เด็กหญิงรัตติกุล กองเสน

๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๘๙๐๒
เด็กหญิงอรพิมล ยีทุม

่

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๘๙๐๓
เด็กหญิงศศินา ไพน้อย

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๘๙๐๔
เด็กหญิงพิณณิตา พายมาศ

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๘๙๐๕
เด็กหญิงพัชราภา กุลยะ

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๘๙๐๖
เด็กหญิงกัญญาพัชร์ พารัน

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๘๙๐๗
เด็กหญิงพิลัยวรรณ อุทรัง

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๘๙๐๘
เด็กชายสิทธิการิยะ เหล่าหลวง

๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๘๙๐๙
เด็กชายดุสิต จันทรพู

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๘๙๑๐
เด็กชายนันทวัฒน์ นาสุมาร

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๘๙๑๑

เด็กชายกิติพณ เพ็ญภักตร์
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๘๙๑๒

เด็กชายชยากร พารัน
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๘๙๑๓

เด็กชายกฤษดา เปาจันทึก
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๘๙๑๔

เด็กชายจตุภูมิ ฟาคุ้ม
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร วัดศิริมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๕๕ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๘๙๑๕

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ยังภาย

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร วัดศิริมงคล  

นพ ๔๔๖๐/๘๙๑๖

เด็กชายปติ แสนดี
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๙๑๗

เด็กชายทักษ์ดนัย แสนตรี
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๙๑๘

เด็กหญิงกัลยกร ศรีชัยวาน
๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๙๑๙

เด็กหญิงกันจรีย์ สุทธิอาคาร
๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๙๒๐
เด็กหญิงกชกร สวัสดิผล

๑๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๙๒๑

เด็กหญิงกชกร สาลีผล
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๙๒๒

เด็กหญิงนีรชา ไชยพรม
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๙๒๓

เด็กหญิงเพชรสิริ จันทะผล
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๙๒๔

เด็กหญิงรักชนก นนท์เข็มพรม
๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๙๒๕

เด็กหญิงศศิฉาย หัดระสา
๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๙๒๖
เด็กหญิงปภาวรินทร์ พลเยียม

่

๒๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๙๒๗

เด็กชายณัฐกร แซ่ตัง

้

๒๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๙๒๘

เด็กชายนันทกร อ่อนทุม
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๙๒๙

เด็กชายชนะชัย ฮองตัน
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๙๓๐
เด็กชายสุริยา ผาชัย

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๙๓๑

เด็กชายนราพงษ์ ทองแสง
๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๙๓๒

เด็กชายพรณุภาพ ทำทาโทษ
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๙๓๓

เด็กชายธนากูล เสนจันทร์ฒิชัย
๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๙๓๔

เด็กชายธีรเทพ ไชยพรม
๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๙๓๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ตะวะนะ
๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๙๓๖

เด็กชายปญญากร ชมภูพระ
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๙๓๗

เด็กชายณภัทร ภูมิแสง
๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๙๓๘

เด็กชายพัชรพล สุทโท
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๙๓๙

เด็กชายนิรัน ตะวะนะ
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๙๔๐
เด็กชายภัทรพล สุพรรณพงษ์

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๙๔๑

เด็กชายชาญชัย ตะวะนะ
๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๙๔๒

เด็กชายภาคภูมิ ของไข
๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๙๔๓

เด็กหญิงกัญญาภัค มีลา
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๙๔๔

เด็กหญิงกัลยกร ไชยพรม
๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๙๔๕

เด็กหญิงศดานันท์ โสภานำ
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๙๔๖

เด็กหญิงสุธีธิดา วงศ์พันธ์
๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๙๔๗

เด็กหญิงมินตรา วงค์จันทร์
๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๙๔๘

เด็กหญิงปุณยาพร ชมภูพระ
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๙๔๙

เด็กหญิงบุสกร ออทอลาน
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๕๖ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๘๙๕๐
เด็กหญิงอริศรา เหล่าคำ

๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๙๕๑

เด็กหญิงทิวาณี ออทอลาน
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๙๕๒

เด็กหญิงมัทรี ดอกไม้งาม
๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๙๕๓

เด็กชายปรเมศวร์ ตะวะนะ
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๙๕๔

เด็กหญิงปนสุดา เดชทะศร
๒๙/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๙๕๕

เด็กหญิงอภิชญา พายินดี
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๙๕๖

เด็กหญิงนุจรี พุทธสุระ
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๙๕๗

เด็กหญิงนาตยา ชนะพจน์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๙๕๘

เด็กชายเสกสันต์ เดชทะศร

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๙๕๙

เด็กชายพรพิพัฒน์ ยางเบือก
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๔๖๐/๘๙๖๐
เด็กชายเลิศบุญ ชำนาญศิลป

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๖๐/๘๙๖๑

เด็กชายวีรพล รักษาศรี

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๖๐/๘๙๖๒

เด็กชายกฤตยชญ์ ก้อนหมืน

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๖๐/๘๙๖๓

เด็กชายดีพร้อม บุตรสุวรรณ
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๖๐/๘๙๖๔

เด็กชายปฏิภาณ หัดระสา
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๖๐/๘๙๖๕

เด็กหญิงชลลดา ฐานะวงศ์
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๖๐/๘๙๖๖

เด็กหญิงธิดาภัทร ไทยกุล
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๖๐/๘๙๖๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ทองมะโรง
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๖๐/๘๙๖๘

เด็กชายณัฐภูมิ ไชยพรม
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๖๐/๘๙๖๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ไตรมีแสง
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๖๐/๘๙๗๐
เด็กชายวัชรพงศ์ ขยัน

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๖๐/๘๙๗๑

เด็กชายวุศกรณ์ ปองแก

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๖๐/๘๙๗๒

เด็กหญิงนงรักษ์ ฐานะวงศ์
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๖๐/๘๙๗๓

เด็กหญิงนุชรี ไชยภูทร
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๖๐/๘๙๗๔

เด็กชายนันทวัฒน์ สำราญ
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๖๐/๘๙๗๕

เด็กหญิงจิดาภา คอนมุงคุณ
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๖๐/๘๙๗๖

นางจันทะจร แสงนา
๐๗/๑๐/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๖๐/๘๙๗๗

นายณัฐพงษ์ สัพโส
๒๐/๑๑/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๖๐/๘๙๗๘

นางดวงสุดา ทับแสง
๑๖/๑๐/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๖๐/๘๙๗๙

นายตุลยภาค แก้วโคมลอย
๐๗/๑๐/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๖๐/๘๙๘๐
นายนพเก้า อุทัย

๑๕/๐๕/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๖๐/๘๙๘๑

นางนิพาภรณ์ คะลีล้วน
๑๙/๐๙/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๖๐/๘๙๘๒

นายนิเรศ ศรีโพนทอง
๑๘/๐๔/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๖๐/๘๙๘๓

นางสาวบัญยา ราชรามทอง
๑๖/๐๘/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๖๐/๘๙๘๔

นางสาวพวันตี กันตะมา

๑๖/๑๑/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๕๗ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๘๙๘๕

นายภูริวัจน์ ปดไธสง
๐๑/๑๑/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๖๐/๘๙๘๖

นางสาวววรรณี โชติชุม
๑๘/๐๖/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๖๐/๘๙๘๗

นายวีระพล พันธ์ุเวียง
๒๔/๐๑/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๖๐/๘๙๘๘

นางสาวศิริกัญญา ศรีโพนทอง
๒๙/๐๙/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๖๐/๘๙๘๙

นายศุภวัฒน์ สมบัติภูธร
๒๐/๐๘/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๖๐/๘๙๙๐
นายสัญญา แก้วหนองสังข์

๑๘/๑๐/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๖๐/๘๙๙๑

นางสาวอังคณา นิคำ
๐๕/๐๒/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๖๐/๘๙๙๒

นางอังศุมาลิน นิคำ
๑๘/๐๔/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๖๐/๘๙๙๓

นางอำนวย แก้วหนองสังข์
๑๕/๐๒/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๖๐/๘๙๙๔

นางอุไรวรรณ ไชยสุระ
๐๖/๐๔/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๖๐/๘๙๙๕

นางสาวเย็นฤดี นิวงษา
๑๙/๐๖/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๔๖๐/๘๙๙๖

เด็กชายเจษฎากรณ์ ดอนมุงคุณ
๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๘๙๙๗

เด็กชายอดิเทพ สนมศรี
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๘๙๙๘

เด็กชายอัครพล ฉลาดธรรม
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๘๙๙๙

เด็กชายธราธิป อุดร
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๐๐
เด็กหญิงศยามล เมฆตัง

้

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๐๑
เด็กหญิงไพริน เหล่าสกุล

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๐๒
เด็กหญิงธิดาวรรณ ใจธรรม

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๐๓
เด็กหญิงสิริกร อ้วนจี

๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๐๔
เด็กหญิงวิภาดา การร้อย

๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๐๕
เด็กชายพีระพัฒน์ เบ้ามงคล

๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๐๖
เด็กหญิงพรกนก รำไพ

๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๐๗
เด็กหญิงนราวัลย์ มณีรัตน์

๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๐๘
เด็กชายปญจทรัพย์ ประพัศรางค์

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๐๙
เด็กชายนัฐพล ต้ายบุญเทียม

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๑๐
เด็กหญิงบัวชมภู วงค์คำสาย

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๑๑
เด็กหญิงศิรินท์ทิพย์ มุดผา

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๑๒
เด็กหญิงบุษราคัม เดชทะศร

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๑๓
เด็กหญิงสุมนรัตน์ สาหัส

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๑๔
เด็กหญิงอัญรัตน์ สุวรรณมาโจ

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๑๕
เด็กชายณัฐเนตร แสนรัมย์

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๑๖
เด็กชายพีระพัฒน์ มนอินทร์

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๑๗
เด็กชายณัฏฐพล ชนะพจน์

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๑๘
เด็กหญิงธัญชนก ค่ายสงคราม

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๑๙
เด็กหญิงสุภาสินี ทองนรินทร์

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม วัดศรีสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๕๘ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๙๐๒๐
เด็กหญิงอรวรินทร์ พานพันธ์

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๒๑
เด็กหญิงอนงค์ทิพย์ มะอินทร์

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๒๒
เด็กชายศราวุฒิ ไชยพรม

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๒๓
เด็กชายวีรพัฒน์ การร้อย

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๒๔
เด็กชายอภิเดช สีลา

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๒๕
เด็กชายยศกร พ่อชมภู

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๒๖
เด็กชายธีรภัทร เสนาศรี

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๒๗
เด็กชายสิทธิภาคย์ สินทร

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๒๘
เด็กหญิงลลิตา วัลดี

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๒๙
เด็กหญิงพรพจณีย์ สุวรรณมาโจ

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๓๐
เด็กหญิงพิชญาภา สุวรรณอินทร์

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๓๑
เด็กหญิงกิตติมา วงโพนทอง

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๓๒
เด็กหญิงกนกพร วงค์โพนทอง

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๓๓
เด็กหญิงภัทราวดี ทองอินทร์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๓๔
เด็กหญิงลลิตา ปุนเข็ม

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๓๕
เด็กหญิงณัฐนันท์ มนอินทร์

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๓๖
เด็กหญิงพิยดา นันทะรักษา

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๓๗
เด็กหญิงอรัญญา นันทะรักษา

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๓๘
เด็กชายศิริศักดิ

์

แสนบุญมี
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๓๙
เด็กชายสิทธิชัย ดาวยันต์

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๔๐
เด็กชายธิติพงษ์ สุวรรณมาโจ

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๔๑
เด็กชายธาวิน นนเลาพล

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๔๒
เด็กชายพัสกร โอ้น

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๔๓
เด็กชายจิตราเทพ สุทธิอาจ

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๔๔
เด็กชายณัฐพงศ์ สาหัส

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๔๕
เด็กชายพงศ์รพี ไพราชสูง

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๔๖
เด็กชายฐิติโชติ ดวงดูสัน

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๔๗
เด็กชายชัชพล มะสุใส

๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๔๘
เด็กชายพุฒิพงศ์ คุตะโค

๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๔๙
เด็กชายณัฐวุฒิ กานนท์

๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๕๐
เด็กหญิงพิชญาภา สีนามไตรหา

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๕๑
เด็กหญิงธัญชนก นนท์เหล่าพล

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๕๒
เด็กหญิงกานต์ธีรา กานนท์

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๕๓
เด็กหญิงจันจิรา วิชัยดิษฐ์

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๕๔
เด็กหญิงปุษยา ชัยชมพู

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๕๙ / ๒๗๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๙๐๕๕
เด็กหญิงทอสิตา อุ่นเทียมโสม

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๕๖
เด็กหญิงกัญญาภัค แสนเพียง

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๕๗
เด็กหญิงอณัญญา เล้าลอดพ้วย

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๕๘
เด็กหญิงภริตา ฮาดทักษ์วงศ์

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๕๙
เด็กหญิงจิรภา นนเลาพล

๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๖๐
เด็กหญิงจิราพัชร วงศ์ล่าม

๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๖๑
เด็กหญิงสุภัตรา มะสุใส

๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๖๒
เด็กหญิงเพชรใส มะสุใส

๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๖๓
เด็กหญิงชวัลลักษณ์ คุตะโค

๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๖๔
เด็กหญิงพิทยาภรณ์ โยลัย

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๖๕
เด็กหญิงพัชราวลัย อาจศัตรู

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๖๖
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ศิริขันธ์

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๖๗
เด็กหญิงนันธิกา สมศรี

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๖๘
เด็กหญิงชลนิชา มูลโคตร

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๖๙
เด็กชายวรายุทธ โยลัย

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๗๐
เด็กชายศุภกร เทพทอง

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๗๑
เด็กหญิงปภาพินท์ ศรีโลเจียว

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๗๒
เด็กหญิงประภัสสร บุญเยียม

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๗๓
เด็กหญิงรมย์ธีรา พืชศรี

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๗๔
เด็กชายประวิตร นนท์เหล่าพล

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๗๕
เด็กชายภูเบศ ดวงดูสัน

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๗๖
เด็กชายวรภัทร ออทอลาน

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๗๗
เด็กชายพันธวัช อุ่นเทียมโสม

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๗๘
เด็กชายสุกฤษฏิ

์

สีสมรส
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๗๙
เด็กหญิงกัลยรัตน์ มะสุใส

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๘๐
เด็กหญิงศุภสุดา สุขแจ่ม

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๘๑
เด็กชายพงศ์พีระ อุ่นเทียมโสม

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๘๒
เด็กชายศรดิษฐ์ อุ่นเทียมโสม

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๘๓
เด็กชายคฑาวุธ พรมเพา

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๘๔
เด็กหญิงกฤติญา อุ่นเทียมโสม

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๘๕
เด็กหญิงยุวรรณดา กุลวงค์

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๘๖
เด็กหญิงณัฎฐธิดา มากอง

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๘๗
เด็กหญิงลลิดา ออทอลาน

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๘๘
เด็กหญิงสุนิษา

จันทร์ดาประดิษฐ์
๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๘๙
เด็กชายสุริยันต์ ดวงดูสัน

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๖๐ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๙๐๙๐
เด็กชายสุรเชษฐ์ มะสุใส

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๙๑
เด็กชายอชิระ มาทะฤทธิ

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๙๒
เด็กชายกณวรรธณ์ ถาลี

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๙๓
เด็กหญิงศิรินันท์ มากอง

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๙๔
เด็กหญิงสายฝน บุญมี

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๙๕
เด็กหญิงประภาพินท์ ไชยวงค์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๙๖
เด็กหญิงกฤตติยากร ประทังวงศ์

๒๐/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๙๗
เด็กหญิงกัญญาณัฐ กันนิกา

๑๐/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๙๘
เด็กหญิงกุลนิษฐ์ ผิวเหลือง

๐๕/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๐๙๙
เด็กชายเจษฎา เดชทะศร

๓๐/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๐๐
เด็กหญิงชลนิชา หาวิรด

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๐๑
เด็กหญิงทิตยา โยลัย

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๐๒
เด็กชายณัฐกรณ์ มณีวรรณ

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๐๓
เด็กหญิงทิพวรรณ วงษาพัด

๓๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๐๔
เด็กหญิงนัฐฑริกา ยอยเงิน

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๐๕
เด็กหญิงพนิดา นำคำ

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๐๖
เด็กหญิงพัตรพิมล ลีคำพอก

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๐๗
เด็กชายวัชรพงศ์ วงศ์ล่าม

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๐๘
เด็กหญิงวารี เลิงโพชะ

๐๕/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๐๙
เด็กหญิงสุกัญญา แสงสวี

๐๓/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๑๐
เด็กหญิงสุปรีดา โคตรวังอวน

๐๖/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๑๑

เด็กชายอนุพงษ์ ดงขมิน

้

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๑๒

เด็กชายอนุวัต โยลัย
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๑๓

เด็กหญิงกรรณิกา ออทอลาน
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๑๔

เด็กชายกฤษฎา บุรีขันธ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๑๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ ภู่ระหงษ์
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๑๖

เด็กหญิงเจนจิรา คำคะเณย์
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๑๗

เด็กหญิงณิชาพร ต้อนโสกรี
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๑๘

เด็กหญิงพัชราภรณ์ นิลสมบูรณ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๑๙

เด็กชายอานุภาพ วิลัยคำ
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๒๐
นางสาวนุชจรินทร์ วงษาพัด

๐๔/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๒๑

นางสาววิภาดา เนืองทอง
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๒๒

เด็กหญิงกมลวรรณ คอนมุงคุณ
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๒๓

นางสาวกัลญา บาลทะจี
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๒๔

นายกิตติกร สุวรรณมาโจ
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๖๑ / ๒๗๖

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๙๑๒๕

นางสาวกุลนิชย์ คุ้มวงษ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๒๖

นางสาวขนิฐา ยีทุม

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๒๗

นายคมเพชร โคตรศรีเมือง
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๒๘

นายคุณากร อุ่นเทียมโสม
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๒๙

นางสาวคุนัญญา ดวงดูสัน
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๓๐
นายจงเจริญ นนท์เหล่าพล

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๓๑

นางสาวชไมพร ไตรมีแสง
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๓๒

นางสาวชรินรัตน์ ออระทัด
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๓๓

นางสาวชลดา วงค์คูณ
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๓๔

เด็กชายธนกร มหาวงค์
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๓๕

นางสาวนภสร ดวงดูสัน
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๓๖

นายนิธิวัตร ดวงดูสัน
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๓๗

นางสาวบัวริน ทองมะโรง
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๓๘

นางสาวเบญจมาศ อังคะฮาด
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๓๙

นายประวิทย์ ยังภาย
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๔๐
เด็กหญิงปวรรณา ชินบูรณ์

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๔๑

นางสาวปวันรัตน์ มหาวงค์
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๔๒

นายปยะราช มะสุใส
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๔๓

นายพนมกาญ ภัทรยุคลธร
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๔๔

นายพรพิพัฒน์ นนท์เหล่าพล
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๔๕

นางสาวพรรณนิภา อ.ท.ศรี
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๔๖

นายพลวัฒน์ นนท์เหล่าพล
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๔๗

นางสาวพัชราพร โยลัย
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๔๘

นายพันกร พันจี
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๔๙

นางสาวเพชรดา มะสุใส
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๕๐
เด็กชายภูวดล กันยาดี

๐๙/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๕๑

นายมิลฐฎา ดวงดูสัน
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๕๒

นายเมธาวัฒน์ แก้วดี
๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๕๓

เด็กหญิงเมวีญา แก้วคำแสน
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๕๔

นางสาวรุ่งนภา สุวรรณมาโจ
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๕๕

นางสาววราพร ฮาดทักวงค์
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๕๖

นายวัชรินทร์ มะสุใส
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๕๗

นางสาววัลย์ลดา ทิพย์จันดา
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๕๘

นางสาววิไลลักษณ์ จันทะโม
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๕๙

เด็กชายสุวิชัย แสนเขือน

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๖๒ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๙๑๖๐
เด็กชายอดิศร บงสีดา

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๖๑

นางสาวอรุณรัตน์ นนท์เหล่าพล
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๖๒

นางสาวอุลัยพร วงค์พาอินทร์
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๖๓

นางสาววารุณี วงษาพัด
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๖๔
นางสาวกาญจน์แก้ว ยังภาย

๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๖๕

นายเกียรติภูมิ มะสุใส
๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๖๖

นายธนโชติ สุวรรณมาโจ
๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๖๗

นางสาวนิยะดา อุ่นเทียมโสม
๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๖๘

นางสาวเพ็ญนภา พู่ระหงษ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๖๙

นางสาวมณีวรรณ ตางเทน
๒๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๗๐
นายยศศักดิ

์

แพงดงแก
๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๗๑

นางสาวศิริณภา มากอง
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๗๒

นางสาวอรอุมา วอนาม
๐๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๗๓

นางสาวอัมพิกา ยังภาย
๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๗๔

นางสาวธิดาทิพย์ กานนท์
๐๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๗๕

นางสาวนลินี มะสุใส
๑๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๗๖

นางสาวนิตยา คุตะโค
๒๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๗๗

นายวีรวัฒน์ โพติยะ

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๗๘

เด็กชายศราวุฒิ พ่อนามแดง
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

วัดปาประชาสันติ  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๗๙ เด็กชายศักดิดาลักษณ์

์

พรหมคนซือ

่

๑๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

วัดปาประชาสันติ  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๘๐
เด็กชายนันทวัฒน์ วงค์แก้ว

๒๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

วัดปาประชาสันติ  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๘๑

เด็กชายศิริวัช เชือพระซอง

้

๑๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

วัดปาประชาสันติ  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๘๒

เด็กหญิงสุภาพร พ่อโคตร
๑๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

วัดปาประชาสันติ  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๘๓

เด็กหญิงณัฐณิชา วังกาฮาด
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

วัดปาประชาสันติ  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๘๔

เด็กหญิงอัมภิกา พ่อจันดา
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

วัดปาประชาสันติ  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๘๕

เด็กหญิงสุมิตรา คำคนซือ

่

๐๗/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

วัดปาประชาสันติ  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๘๖
เด็กหญิงปราณปรียา คนครอง

๐๗/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

วัดปาประชาสันติ  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๘๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ เสนาคำ
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

วัดปาประชาสันติ  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๘๘

เด็กชายพีรชา บุญเวิน
๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

วัดปาประชาสันติ  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๘๙

เด็กหญิงปนัชดา พรมลัง
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

วัดปาประชาสันติ  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๙๐
เด็กหญิงณิชานันท์ บุญน้อม

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

วัดปาประชาสันติ  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๙๑

เด็กชายขจรศักดิ

์

แคนศิลา
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

วัดปาประชาสันติ  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๙๒

เด็กชายภัทรพงค์ ดอนชาลี
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

วัดปาประชาสันติ  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๙๓

เด็กหญิงสุฤทธิษา

์

ฝาระมี
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

วัดปาประชาสันติ  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๙๔

เด็กชายประสิทธ์ โสมชิน
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

วัดปาประชาสันติ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๖๓ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๙๑๙๕

เด็กชายวัฒสริน พ่อเกษ
๐๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

วัดปาประชาสันติ  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๙๖

เด็กหญิงกัญญาณัฐ พ่อตาแสง
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

วัดปาประชาสันติ  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๙๗

เด็กหญิงวาสนา แย้มคล้าย
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

วัดปาประชาสันติ  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๙๘

เด็กชายจิราพัชร ปญญา
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

วัดปาประชาสันติ  

นพ ๔๔๖๐/๙๑๙๙

เด็กหญิงกรปรียา ชุมปลา
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

วัดปาประชาสันติ  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๐๐
เด็กหญิงอารีญา ยตะโคตร

๒๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

วัดปาประชาสันติ  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๐๑
เด็กหญิงอรปรียา เสนาคำ

๐๖/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

วัดปาประชาสันติ  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๐๒
เด็กชายจิรายุศ เสนาคำ

๐๖/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

วัดปาประชาสันติ  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๐๓
เด็กหญิงรุ่งทิวา ธ.น.มุล

๑๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

วัดปาประชาสันติ  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๐๔
เด็กหญิงลักษมี พ่อจันดา

๐๖/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

วัดปาประชาสันติ  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๐๕
เด็กหญิงปริวรรณ คำภาเขียว

๐๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

วัดปาประชาสันติ  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๐๖
เด็กหญิงศิริญาภร สุดแสง

๐๒/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

วัดปาประชาสันติ  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๐๗
เด็กหญิงลลิตา ลีพล

้

๑๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

วัดปาประชาสันติ  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๐๘
เด็กชายสุเมธ ใจแก้ว

๑๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

วัดปาประชาสันติ  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๐๙
เด็กหญิงพิมพ์ศิริ พ่อแก้ว

๑๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

วัดปาประชาสันติ  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๑๐
เด็กชายณัฐิวุฒิ แก้วมาลา

๑๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

วัดปาประชาสันติ  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๑๑
เด็กชายพานทองแท้ พ่อตาแสง

๓๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

วัดปาประชาสันติ  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๑๒

เด็กชายศุภกิตย์ ศรีแสง
๑๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

วัดปาประชาสันติ  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๑๓

เด็กชายทรัพย์ทวี มูลเมือง
๒๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

วัดปาประชาสันติ  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๑๔

เด็กหญิงชลธิชา คำชมภู
๒๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

วัดปาประชาสันติ  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๑๕

เด็กหญิงกชกร พ่อแก้ว
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

วัดปาประชาสันติ  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๑๖

เด็กหญิงชุติภา เชือสาทุม

้

๒๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

วัดปาประชาสันติ  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๑๗

เด็กหญิงปนัดดา พ่อครวงค์
๑๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

วัดปาประชาสันติ  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๑๘

เด็กหญิงศกุลรัตน์ ยะตะโคตร
๒๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

วัดปาประชาสันติ  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๑๙

เด็กหญิงกรกัญญา บุญพรม
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

วัดปาประชาสันติ  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๒๐
เด็กหญิงดวงกมล ธนะปน

๑๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

วัดปาประชาสันติ  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๒๑

เด็กหญิงอมรรัตน์ สุขสบาย
๑๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

วัดปาประชาสันติ  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๒๒

เด็กหญิงชุติมา เพ็งท้าว

๒๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

วัดปาประชาสันติ  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๒๓

เด็กหญิงภัทรพร อุตตะมะ
๑๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

วัดปาประชาสันติ  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๒๔

เด็กหญิงวรรณนิภา พ่อพันดร
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

วัดปาประชาสันติ  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๒๕

เด็กชายวิษณุ ต้องสว่าง
๒๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

วัดปาประชาสันติ  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๒๖

เด็กชายนันทชาติ อุทารส
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

วัดปาประชาสันติ  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๒๗

เด็กชายอนันดา กัลยารัตน์
๒๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

วัดปาประชาสันติ  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๒๘

เด็กชายธวัชชัย เสนาคำ
๑๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

วัดปาประชาสันติ  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๒๙

เด็กชายอนุสิทธิ

์

มูลเมือง
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

วัดปาประชาสันติ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๖๔ / ๒๗๖
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๙๒๓๐
เด็กหญิงพักตร์พิมล พ่อโคตร

๑๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

วัดปาประชาสันติ  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๓๑

เด็กหญิงวิไลภรณ์ พ่อนามแดง
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

วัดปาประชาสันติ  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๓๒

เด็กหญิงชโรชา บุญนะนาม
๑๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

วัดปาประชาสันติ  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๓๓

เด็กชายศุภกิตติ

์

พ่อสิงห์
๑๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

วัดปาประชาสันติ  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๓๔

เด็กชายณัฐวุฒิ พ่อโคตร
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

วัดปาประชาสันติ  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๓๕

เด็กหญิงเนตรนภา คนชาญ
๑๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

วัดปาประชาสันติ  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๓๖

เด็กหญิงอรดี มะนารัมย์
๑๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

วัดปาประชาสันติ  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๓๗

เด็กหญิงณัฐนิชา พ่อพันดร
๑๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

วัดปาประชาสันติ  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๓๘

เด็กชายภูริภัทร์ นิยมถูก
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

วัดปาประชาสันติ  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๓๙

เด็กชายเสฎฐวุฒิ ลามุงคุณ
๒๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

วัดปาประชาสันติ  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๔๐
เด็กหญิงกมลรัตร์ พิรานรัมย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

วัดปาประชาสันติ  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๔๑

เด็กชายรัทภาค จำปาลา

๑๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

วัดปาประชาสันติ  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๔๒

เด็กชายนันทวัฒน์ เสนาคำ
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

วัดปาประชาสันติ  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๔๓

เด็กชายจิรายุทธ พุธโก
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

วัดปาประชาสันติ  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๔๔

เด็กหญิงศศิภา วงค์สาไชย
๒๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

วัดปาประชาสันติ  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๔๕

เด็กหญิงเขมมัสรา พ่อพิลา
๒๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

วัดปาประชาสันติ  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๔๖

เด็กหญิงลาวดี ลาดบาศรี
๑๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

วัดปาประชาสันติ  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๔๗

เด็กหญิงสุพัตตรา อัคฮาต
๒๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

วัดปาประชาสันติ  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๔๘

เด็กหญิงณัฐชานัน พรหมคนซือ

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

วัดปาประชาสันติ  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๔๙

เด็กหญิงอรพรรณ พ่อชาลี
๑๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

วัดปาประชาสันติ  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๕๐
เด็กชายณัฐพงศ์ วงศ์แก้ว

๑๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

วัดปาประชาสันติ  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๕๑

เด็กชายพัชกร ท้าวจ่าคำ
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

วัดปาประชาสันติ  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๕๒

เด็กหญิงเบญญาภา มูลเมือง
๑๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

วัดปาประชาสันติ  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๕๓

เด็กชายคฑาเดช เกาวิจิตร
๑๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

วัดปาประชาสันติ  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๕๔

เด็กหญิงพรรณิภา พ่อนามแดง
๑๔/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

วัดปาประชาสันติ  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๕๕

เด็กชายวัฒนา เชือสาทุม

้

๑๙/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

วัดปาประชาสันติ  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๕๖

เด็กชายวรเชต ธนอุด
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

วัดปาประชาสันติ  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๕๗

เด็กชายนิรุทธ์ อินทรีย์
๑๘/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

วัดปาประชาสันติ  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๕๘

เด็กหญิงบุศราพร พ่อแก้ว
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

วัดปาประชาสันติ  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๕๙

เด็กชายนันทวุฒิ พ่อลือ

้

๒๗/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

วัดปาประชาสันติ  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๖๐
เด็กหญิงนันธิดา บุตรดี

๒๘/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

วัดปาประชาสันติ  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๖๑

เด็กชายเปตง พรประเสริฐ
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๖๒

เด็กชายพงศภัค เหลืองมณีเวชย์
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๖๓

เด็กชายภาณุพงค์ วงค์ศรี
๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๖๔

เด็กหญิงวรการต์ เจริญสุข
๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย วัดศรีบัวบาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๖๕ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๙๒๖๕

เด็กหญิงวีระดา ดอนแก้ว
๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๖๖

เด็กหญิงพุธิตา มานิล
๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๖๗

เด็กชายธนากร ผุยลิมูล
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๖๘

เด็กชายธนทัต สาโท
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๖๙

เด็กชายธดากรณ์ โลสันตา
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๗๐
เด็กชายจีรศักดิ

์

พระวรรัมย์
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๗๑

เด็กหญิงสิริโสภา กตคต
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๗๒

เด็กชายสิทธิโชค แก้วบุดตา
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาราชควาย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๗๓

เด็กหญิงปญญาพร เหียทา

้

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาราชควาย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๗๔

เด็กหญิงปยธิดา สอนพรม
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาราชควาย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๗๕

เด็กชายศิริพงษ์ มาตรารักษ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาราชควาย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๗๖

เด็กชายวรายุ บำรุงทรัพย์
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาราชควาย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๗๗

เด็กชายศุภโชค สินคุ่ย
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาราชควาย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๗๘

เด็กหญิงทิชานันท์ แก้วเสนา
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๗๙

เด็กหญิงจุไรรักษ์ เผือกพันธ์
๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๘๐
เด็กหญิงจุฑารัตน์ เอกสะพัง

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๘๑

เด็กหญิงนิรันดา บุตรราช
๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๘๒

เด็กหญิงสุพรรษา เดชษร
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๘๓

เด็กชายนันทภพ ระพันธ์คำ
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๘๔

เด็กหญิงขนิษฐา คำเงิน
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๘๕

เด็กชายธวัชชัย พรหมอารักษ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๘๖

เด็กชายกิตติพันธ์ อินสังข์
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๘๗

เด็กชายวีรภัทร ไชยโย
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๘๘

เด็กชายกฤษณพงศ์ เดชทะศร
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๘๙

เด็กหญิงนภัศกร วงค์ศรีไส
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๙๐
เด็กชายจิรกร พระราษี

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๙๑

เด็กชายวัชรพงษ์ กงเกตุ
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๙๒

เด็กชายอนุวัฒน์ เอกสะพัง
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๙๓

เด็กชายพรชัย จักรชัย
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๙๔

เด็กชายเสฎฐวุฒิ นามเสาร์
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๙๕

เด็กชายชนรวี จันทบูรณ์
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๙๖

เด็กหญิงกนกอร จันทะบูรณ์
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๙๗

เด็กชายภาชี ระพันธ์คำ
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๙๘

เด็กชายกิตติวัฒน์ มาดา
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๙๒๙๙

เด็กชายนันทวัฒน์ แก้วสมศรี
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดศรีบัวบาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๖๖ / ๒๗๖

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๙๓๐๐
เด็กหญิงวรกานต์ เพ็งที

๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๐๑
เด็กหญิงพัณณิดา สมดวน

๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๐๒
เด็กชายธนกฤต คำพัน

๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๐๓
เด็กชายธราเทพ จันทายืน

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๐๔
เด็กหญิงรดามณี ตันอึง

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๐๕
เด็กหญิงกัญญาภัค จันทายืน

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๐๖
เด็กชายจิรสิทธิ

์

ดวงศรี
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๐๗
เด็กชายกรธวัธ แสวงสุข

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๐๘
เด็กชายศิวกร สำราญสุข

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๐๙
เด็กชายศุภกร อ่อนตา

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๑๐
เด็กหญิงสุภัทรา จำปา

๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๑๑

เด็กหญิงอรปรียา แกะคาคำ
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๑๒

เด็กชายณัฐวุฒิ วิรมาศ
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๑๓

เด็กชายอภิรักษ์ สุวรรณงาม
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๑๔

เด็กชายไกรวิชญ์ บุดดีวงษ์
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๑๕

เด็กชายธนัท สอนแพง
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๑๖

เด็กชายปฐวี ตันสาย
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๑๗

เด็กชายรพีพัฒ เสนพรหม
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๑๘

เด็กชายรุ่งโรจน์ กาบุตร

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๑๙

เด็กชายสันติภาพ คำเงิน
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๒๐
เด็กหญิงจุฑามาศ นารีแพงศรี

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๒๑

เด็กหญิงชลทิชา เคนโสม

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๒๒

เด็กหญิงธนพร สุวรรณแดง
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๒๓

เด็กหญิงธัญรัตน สอนแพง
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๒๔

เด็กหญิงนภัส จำปา
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๒๕

เด็กหญิงนภัสสร มณีปกรณ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๒๖

เด็กหญิงพรณภา กาบุตร

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๒๗

เด็กหญิงศิรินภา นนทะวงษา
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๒๘

เด็กหญิงบุษณาพร วงสเนา
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๒๙

เด็กชายนิรวิทธ์ เคนโสม
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๓๐
เด็กชายณัฐพงษ์ คำนุ

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๓๑

เด็กชายวุฒิภัทร แก้วนิวงค์
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๓๒

เด็กชายอดุลวิทย์ มาศศรี
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๓๓

เด็กชายสัภยา นนทะวงษา
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๓๔

เด็กชายกันต์ นนทะวงษา
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง วัดศรีบัวบาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๖๗ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๙๓๓๕

เด็กชายจิรพนธ์ จันทร์สว่าง
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๓๖

เด็กชายอนุชา จำปา
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๓๗

เด็กชายเสฏฐวุฒิ ราชลัย
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๓๘

เด็กชายสมคิด แกะคาคำ
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๓๙

เด็กหญิงศศินิภา ยาวงษ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๔๐
เด็กหญิงนพมาศ นนทะวงษา

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๔๑

เด็กหญิงบัณฑิตา สีสา
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๔๒

เด็กหญิงขวัญจิรา บุตรสา

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๔๓

เด็กหญิงอริษา นนทะวงษา
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๔๔

เด็กหญิงนำเพชร บุดดีวงษ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๔๕

เด็กหญิงศศิธร จำปา
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๔๖

เด็กหญิงสุชานันท์ จันทรเสนา
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๔๗

เด็กหญิงจิรดา จำปา
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๔๘

เด็กหญิงอลิสา นนทะวงษา
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๔๙

เด็กหญิงเกวลิน คุดคา

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๕๐
เด็กหญิงอิศรา จังจิต

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๕๑

เด็กชายธันวา ศรีระพันธ์
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างหิน วัดสว่างศิลาวาส  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๕๒
เด็กหญิงเบญจวรรณ ทองทศ

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างหิน วัดสว่างศิลาวาส  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๕๓

เด็กหญิงพิมพ์นิภา พระสุริยะทุ่ง
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างหิน วัดสว่างศิลาวาส  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๕๔

เด็กหญิงรุ่งนภา คำอยู่
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างหิน วัดสว่างศิลาวาส  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๕๕

เด็กหญิงจิรัชยา จันทะลา
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างหิน วัดสว่างศิลาวาส  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๕๖

เด็กชายจิระพงษ์ สุระเกษ
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๕๗

เด็กชายจิรายุทธ แสนคำ
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๕๘

เด็กชายณัฐนัย อินาลา
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๕๙

เด็กชายธีรพงษ์ พิมพา

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๖๐
เด็กชายธีรภัทร์ แสนคำ

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๖๑

เด็กชายนิติพน อินาลา

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๖๒

เด็กชายปกรวิทย์ อินาลา
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๖๓

เด็กชายพีรวัส ทองสอย
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๖๔

เด็กชายรัชพล สุริยนต์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๖๕

เด็กชายอนุวิทย์ แสนคำ
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๖๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ผาบใจหาญ

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๖๗

เด็กหญิงชลดา ลาลัย
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๖๘

เด็กหญิงชัญชนก แสนเขือน

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๖๙

เด็กหญิงธาริณี แพงศรีฮัก
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๖๘ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๙๓๗๐
เด็กหญิงนันท์ชนก แสนเขือน

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๗๑

เด็กหญิงสแกวรรณ แสนจันทา
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๗๒

เด็กหญิงหงส์สุดา สุริยนต์
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๗๓

เด็กหญิงอิศริยา ศิริวรพันธุ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๗๔

เด็กชายชนวีร์ คำคู
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๗๕

เด็กชายพศวีร์ ดวนลี
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๗๖

เด็กชายพัฒนพงศ์ อินาลา
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๗๗

เด็กหญิงสุฐิตา แสนคำ
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๗๘

เด็กชายทวีทรัพย์ อินาลา
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๗๙

เด็กชายทักษิณ พนาจันทร์
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๘๐
เด็กชายโชคทวี ตากำ

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๘๑

เด็กชายดิเรก แสนคำ
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๘๒

เด็กชายสุรยุทธ หูมแพง

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๘๓

เด็กหญิงจันจิรา สมจี
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๘๔

เด็กหญิงพรธิตา นรัฐกิจ
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๘๕

นายธวัชชัย นุวงค์ศรี
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๘๖

นายนฤเบศ อรรคศรีวร
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๘๗

นางสาวรัชนีวรรณ อินาลา
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๘๘

เด็กหญิงศิริษา ดวนลี
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๘๙

นายติณณภพ สุริยนต์
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๙๐
นายธนกฤต สุริยนต์

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๙๑

เด็กชายธนากร อินาลา
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๙๒

เด็กชายพงศกร เข็มทอง
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๙๓

นายศักรินทร์ ชาหอม

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๙๔

นางสาวพรรณภา ปุม

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๙๕

นายพีระพัฒน์ ไผ่ล้อมทำเล
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๙๖

นายชินพัฒน์ ลาลัย
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๙๗

นายกมล ชัยเทศ

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๙๘

นางสาวภัทรวดี ธนะสิทธิ

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๖๐/๙๓๙๙

นางสาวสุทธิดา สุริยนต์
๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๐๐
นายกิตติทัต นุวงค์ศรี

๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๐๑
นายณัฐวุฒิ โสมอุดม

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๐๒
นายวรวิธ ลุนลา

๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๐๓
นายอนุชา พนาจันทร์

๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๐๔
นางสาวพิยดา เพ็งลี

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๖๙ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๙๔๐๕
นางสาววรดา นามพลแสน

๐๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๐๖
นายคมคิด บริบูรณ์

๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๐๗
นายวิรัช เสนารัตน์

๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๐๘
นายรุ่งเรือง สุโพธิ

์

๐๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๐๙
นายสมพงษ์ สุริยนต์

๑๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๑๐
นางสาวกนกวัลย์ แสนเขือน

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๑๑

นางสาวกุลนันทน์ ทองมา
๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๑๒

นางสาวชไมพร อุสันสาห์
๒๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๑๓

นางสาวเทียนทิพย์ แสนเขือน

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๑๔

นางสาวปาริชาติ ภู่ซ้ายศรี
๒๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๑๕

นางสาวสุกุลญา บริบูรณ์
๐๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๑๖

นางสาวอรอุมา แสนคำ
๒๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๑๗

นายธนวัฒน์ แสนลุน
๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๑๘

นางสาวกรชนก แสนคำ
๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๑๙

นางสาวชลธิชา บ้งชมโพธิ

์

๒๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๒๐
นางสาวธีรญา อินาลา

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๒๑

นางสาวปยะธิดา แสนคำ
๒๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๒๒

นางสาวปริยดา แสนเขือน

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๒๓

นางสาวไพมณี สุริยนต์
๐๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๒๔

นางสาวภาณุรัตน์ แสนเขือน

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๒๕

นายสุรชาติ สีม่วง
๑๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๒๖

นายสุรยุทธ อินาลา
๒๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๒๗

นางสาวจตุพร จำปาคำ
๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๒๘

นางสาวทิวาลักษณ์ วระจิตร
๐๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๒๙

นางสาวลลนา หูมแพง
๒๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๓๐
นางสาวอรอุสา อินสนธิ

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๓๑

นางสาวบัณฑิตา ทองสอย
๐๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๓๒

นางสาวปยาพร ปอสา
๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๓๓

เด็กหญิงกนกพร คำมูล
๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๓๔

เด็กหญิงปพิชญา ตระกูลทุม
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๓๕

เด็กหญิงพิชชาภา คัดทะจันทร์
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๓๖

เด็กหญิงพิมพ์กนก ลาภสมบูรณ์ยิง

่

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๓๗

เด็กหญิงพิมพ์อัปสร มินตา
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๓๘

เด็กหญิงเนตรอัปสร ดีมาก
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๓๙

เด็กชายทินภัทร รัตนมงคล
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๗๐ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๙๔๔๐
เด็กหญิงสุพิชญา สิงห์คะ

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๔๑

เด็กหญิงชนก์ณิภา สีมา
๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๔๒

เด็กหญิงฐิติภัทร บัวสาย
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๔๓

เด็กชายธราเทพ ดีพิษ
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๔๔

เด็กหญิงศุภรัตน์ กรรัตน์
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๔๕

เด็กหญิงพรรณภัทร ธงยศ
๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๔๖

เด็กหญิงมัณฑิตา ถารี
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๔๗
เด็กหญิงปรานปรียา มุมแดง

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๔๘

เด็กหญิงอัยยาพร วังทะพันธ์
๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๔๙

เด็กหญิงวริษฐา เรืองรัมย์
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๕๐
เด็กหญิงวรีรัตน์ แสนสุข

๐๒/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๕๑

เด็กหญิงฐิตาภัทร์ กิงชัยวงค์

่

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๕๒

เด็กหญิงพัชรินทร์ ติโนชัง
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๕๓
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ จันไตร

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๕๔

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา แปนงาม
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๕๕
เด็กหญิงฎากานต์ดา จันภิรมย์

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๕๖

เด็กหญิงพจมาน ขอดเมชัย

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๕๗

เด็กหญิงวริศรา โคชขึง
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๕๘

เด็กชายศุภกร ราชชมภู
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๕๙

เด็กชายชัชรินทร์ แก้วมณีชัย
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๖๐
เด็กชายอภิชาติ สมมิตตะ

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๖๑

เด็กหญิงจิราภา หนูผาบ
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๖๒

เด็กหญิงสุภัสสรา ธ.น.ดี
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๖๓

เด็กหญิงปณณภรณ์ น้องเมืองโพน
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๖๔

เด็กหญิงปร์รดา แสวงสาย
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๖๕

เด็กชายสุริยา ปนคำ
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๖๖

เด็กหญิงสุธิดา สุคม
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๖๗

เด็กหญิงกชพรรณ มุลสุรินทร์
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๖๘

เด็กชายพชรพล ยางธิสาร
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๖๙

เด็กหญิงทิพย์ปพา สุระทร
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๗๐
นางทองใบ หงษาวงค์

๒๒/๕/๒๕๑๒
โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๗๑

นางภิตินันท์ ภากรกุล
๒๘/๔/๒๕๐๔

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๗๒

นางศิวพร เตโช
๒๔/๑๑/๒๕๐๓

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๗๓

นางเสาวภัค ชูประยูร
๑๙/๘/๒๕๐๔

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๗๔

เด็กชายพีระพล เล็กใหญ่
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๗๑ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๙๔๗๕

เด็กหญิงกิรณา คำมี
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๗๖

เด็กหญิงจินจุฑา วรชิน
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๗๗

เด็กหญิงกมลวรรณ ห้วยหงษ์ทอง
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๗๘

เด็กหญิงพรพิมนต์ ไชยพร
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๗๙

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ภูเฮืองแก้ว

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๘๐
เด็กหญิงสุรีรัตน์ ทองไมล์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๘๑

เด็กชายปยวัฒน์ ธนะกุล
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๘๒

เด็กหญิงปญจพร ไชยพร
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๘๓

เด็กชายอภิชาติ คำวัน
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๘๔

เด็กหญิงธารทอง ทิพย์อักษร
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๘๕

เด็กหญิงกนกวรรณ หาวดาวลิ
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๘๖

เด็กหญิงเนตรนภา ไชยเสียน
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๘๗

เด็กหญิงมินตรา วงค์หา
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๘๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ ทองไมล์
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๘๙

เด็กหญิงวริศรา โกพล
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๙๐
เด็กหญิงนิศาชล เศษแก้ว

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๙๑

เด็กชายรุ่งโรจน์ พ่อคนตรง
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๙๒

เด็กชายภาณุพงศ์ แสงสุวรรณ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๙๓

เด็กหญิงจันทรวิมล ธ.น.ดี
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๙๔

เด็กหญิงสิรินรัตน์ โกพล
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๙๕

เด็กชายทักดนัย ธ.น.ผา
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๙๖

เด็กชายทีปกร ธงวาท
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๙๗

เด็กชายกฤษฎา แก่นจันทร์
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๙๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ธ.น.โม้
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๔๙๙

เด็กหญิงธานวิมล บุตรดี
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๐๐
เด็กชายจารุกิตต์ ธงยศ

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๐๑
เด็กหญิงพรพรรณ สันทอง

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๐๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศิริวงศ์

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๐๓
เด็กหญิงกรกนก มลผาลา

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๐๔
เด็กชายจักรี ไชยนา

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๐๕
เด็กชายบุญธฤทธิ

์

ศรีอาจ
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๐๖
เด็กชายชุติพนธ์ ธ.น.ดี

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๐๗
เด็กชายอรรถพล ระหงษ์

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๐๘
เด็กหญิงธัญชนก พรหมอารักษ์

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๐๙
เด็กชายพีรพัฒน์ ฝาระมี

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๗๒ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๙๕๑๐
เด็กชายจิณณวัตร ทวีเลิศ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๑๑

เด็กชายเอกภพ พุทธกลาง
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๑๒

เด็กชายเด่นดนัย เพ็ชรสมุทร
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๑๓

เด็กหญิงจารุภา ขอชมกลาง
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๑๔

เด็กชายจักรพงศ์ อาสาเนย์
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๑๕

เด็กชายธนภัทร สุกัณฑ์
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๑๖

เด็กชายธนากร ทักโลวา
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๑๗

เด็กหญิงปนนภา นาพินิจ
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๑๘

เด็กชายเก่งพงษ์ พรมสีหา
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๑๙ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
ลำทอง

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๒๐
เด็กชายจีรวัฒน์ จันเหลา

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๒๑

เด็กชายพุฒิพงษ์ สุขปาน
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๒๒

นางสาววรกานต์ ธน.อุตร
๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๒๓

นางสาวกนกพร ธนอุต
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๒๔

เด็กชายชานนท์ โสตถิภิญโญ
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๒๕

นางจุรีรัตน์ แมดจ่อง ๖/๑/๒๕๑๒ โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๒๖

นางนริศรา อินปากดี
๓๐/๐๕/๒๕๑๒

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๒๗

นางสาวบุสริน สอนดา
๐๑/๐๕/๒๕๑๗

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๒๘

นายพิพิธชัย สร้อยชมภูพงศ์
๑๒/๐๑/๒๕๓๐

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๒๙
นางสาวอัจฉริยาภรณ์

ว่องไว
๒๖/๐๑/๒๕๒๙

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๓๐
นายอิทธิพล พลเหียมหาญ

้

๒๕/๑๑/๒๕๑๖

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๓๑

นางอุษณา ปอมลิขิตกุล
๓๐/๑/๒๕๑๙

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๓๒

เด็กหญิงปวลิศา พรหมอารักษ์
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซีน

้

วัดนาเจริญ  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๓๓

เด็กหญิงธนาภา จันทนะ
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซีน

้

วัดนาเจริญ  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๓๔

เด็กชายฉัตรมงคล ธงยศ
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซีน

้

วัดนาเจริญ  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๓๕

เด็กชายกฤษณะ ศรีเจริญ
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซีน

้

วัดนาเจริญ  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๓๖

เด็กชายประกาศิต พลโลก
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซีน

้

วัดนาเจริญ  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๓๗

เด็กหญิงณัฐริกา ชมภู
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซีน

้

วัดนาเจริญ  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๓๘

เด็กหญิงปภาวรินท์ อภัยโส
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซีน

้

วัดนาเจริญ  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๓๙

เด็กหญิงศศิพร พลโลก
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซีน

้

วัดนาเจริญ  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๔๐
เด็กหญิงนันธิดา พ่อค้าช้าง

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซีน

้

วัดนาเจริญ  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๔๑

เด็กชายนพีภัทร อินติยะ
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซีน

้

วัดนาเจริญ  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๔๒

เด็กหญิงธัญญามาศ แสนคำ
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซีน

้

วัดนาเจริญ  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๔๓

เด็กหญิงอริษา ลำทอง
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซีน

้

วัดนาเจริญ  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๔๔

เด็กหญิงกาญจนา พงษ์เสือ
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซีน

้

วัดนาเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๗๓ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๙๕๔๕

เด็กชายธนวัฒน์ การัมย์
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ วัดนาเจริญ  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๔๖

เด็กชายศุภานิช แขวงเมือง
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ วัดนาเจริญ  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๔๗

เด็กหญิงจิรัชญา สาวงษ์
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ วัดนาเจริญ  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๔๘

เด็กหญิงภิรารักษ์ เรทนู
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ วัดนาเจริญ  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๔๙

เด็กหญิงวรรณธิภา ยาคำ
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ วัดนาเจริญ  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๕๐
เด็กหญิงปวีณา สุวรรณกาศ

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ วัดนาเจริญ  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๕๑

เด็กชายนภัทร บัวชุม
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๕๒

เด็กชายธนพล บัวชุม
๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๕๓

เด็กชายธนเทพ หมู่ใหม่
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๕๔

เด็กชายนที เชือตาเคน

้

๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๕๕

เด็กชายคณาทิป บัวชุม
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๕๖

เด็กชายธนาวุฒิ นามสวัสดิ

์

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๕๗

เด็กหญิงดุสิตา สุขรี
๑๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๕๘
เด็กหญิงประกายมาศ

ศรีแสน
๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๕๙

เด็กหญิงกุรุพินท์ มิถานนท์
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๖๐
เด็กหญิงชนม์นิภา มิตยะโค

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๖๑

เด็กหญิงพัชริญา แก้วมิงดี

่

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๖๒

เด็กหญิงพรสินี ทิพย์บุญศรี
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๖๓

เด็กหญิงพรนัชชา สุขรี
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๖๔

เด็กหญิงรัชนิการณ์ ศรีทอง
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๖๕

เด็กหญิงกัญญาวีษ์ ใหญ่สาร

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๖๖

เด็กหญิงกัลยรัตน์ คำศรี
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๖๗

เด็กชายณัฐพนธ์ บัวชุม
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๖๘

เด็กชายอนุวัติ พรมจันทร์
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๖๙

เด็กหญิงธันย์ชนก จิตมาตย์
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๗๐
เด็กชายธนภัทร์ สุขรี

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๗๑

เด็กชายชินวัฒน์ อุ่นลุม
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๗๒

เด็กชายปยะวัฒน์ ยันตะบุศย์
๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๗๓

เด็กชายปติโมกข์ ปฏิมากรณ์
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๗๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ทินโน
๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๗๕

เด็กชายฐิติวัฒน์ แสงมณี
๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๗๖

เด็กชายณัฐนันท์ สิงห์คำ
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๗๗

เด็กชายปกรวิชย์ โกพลรัตน์
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๗๘

เด็กชายจักรวุฒิ น้อยวังคลัง
๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๗๙

เด็กชายกรวิชญ์ วรคันทักษ์
๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ วัดสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๗๔ / ๒๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๙๕๘๐
เด็กหญิงณัฐณิชา เสนารัตน์

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๘๑

เด็กหญิงรัตติกาล สุ่มมาตย์
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๘๒

เด็กหญิงฤทัยชนก นวลตา
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๘๓

เด็กหญิงมนัสนันท์ ขอดเมชัย
๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๘๔

เด็กหญิงรติมา ดำรงค์กุล
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๘๕

เด็กหญิงณัฐธิยาน์ ปูบุตรชา
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๘๖

เด็กชายธนชาติ วงพยัฆต์
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๘๗

เด็กหญิงขวัญพิชชา ศรีเฉลา

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๘๘

เด็กหญิงจิราภรณ์ ทินโน
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๘๙

เด็กหญิงณัฐทิชา อุ่นลุม
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๙๐
เด็กชายโชติวัต ศิริสัมพันธ์

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๙๑

เด็กชายลือชา คำหาญ
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๙๒

เด็กชายจิรทีปต์ บุญแฮด
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๙๓

เด็กชายทิวากร ยอดสุบรร
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาบัว วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๙๔

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

แว่นแก้ว
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาบัว วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๙๕

เด็กชายธนวัฒน์ เสนาจันทร์
๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาบัว วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๙๖

เด็กชายจิรายุทธ์ วงมัน

่

๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาบัว วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๙๗

เด็กหญิงปรียาภรณ์ อินติยะ
๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาบัว วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๙๘

เด็กหญิงอนัญญา ธงยศ
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาบัว วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๙๕๙๙

เด็กหญิงลลิตา ราชสินธุ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาบัว วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๙๖๐๐
เด็กหญิงวริศา จิตมาตย์

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาบัว วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๙๖๐๑
เด็กชายธนภัทร ธ.น.โสม

๐๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)
วัดราษฎร์สวัสดิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๙๖๐๒
เด็กชายประชา น้อยคำลี

๐๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)
วัดราษฎร์สวัสดิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๙๖๐๓
เด็กชายเจษฎา สุขเข้ม

๑๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)

วัดราษฎร์สวัสดิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๙๖๐๔
เด็กชายไกรวิชญ์ ธ.น.โพธิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)
วัดราษฎร์สวัสดิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๙๖๐๕
เด็กชายนิติภูมิ วงษ์สุข

๒๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)
วัดราษฎร์สวัสดิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๙๖๐๖
เด็กหญิงฟารุ่ง ธน.ทอง

๐๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)
วัดราษฎร์สวัสดิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๙๖๐๗
เด็กหญิงอาฬชา ธ.นะกุล

๒๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)

วัดราษฎร์สวัสดิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๙๖๐๘
เด็กหญิงปาลิตา อินทโคตร

๑๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)
วัดราษฎร์สวัสดิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๙๖๐๙
เด็กหญิงปนัดดา ธ.น.นา

๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)
วัดราษฎร์สวัสดิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๙๖๑๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ อิมบุญสุ

่

๑๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)
วัดราษฎร์สวัสดิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๙๖๑๑

เด็กชายยุทธนา คำสาสินธุ์
๒๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)

วัดราษฎร์สวัสดิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๙๖๑๒

เด็กชายนัดธวุฒิ ธนะผา
๒๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)

วัดราษฎร์สวัสดิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๙๖๑๓

เด็กชายบดินทร์ ไชยเอม
๒๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)

วัดราษฎร์สวัสดิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๙๖๑๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

รัฐมัน

่

๒๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)
วัดราษฎร์สวัสดิ

์
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ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๔๖๐/๙๖๑๕

เด็กหญิงวีระยา หงษ์ชัย
๐๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)

วัดราษฎร์สวัสดิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๙๖๑๖

เด็กชายอภินันท์ สุพร
๒๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)

วัดราษฎร์สวัสดิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๙๖๑๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ เรณู
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก วัดราษฎร์สวัสดิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๙๖๑๘

เด็กหญิงลลิสา โสภาพรม

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก วัดราษฎร์สวัสดิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๙๖๑๙

เด็กหญิงกัลญา ธ.น.ดี
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก วัดราษฎร์สวัสดิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๙๖๒๐
เด็กหญิงธเนศ เรณู

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก วัดราษฎร์สวัสดิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๙๖๒๑

เด็กหญิงนฤมล หงษ์คำ
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก วัดราษฎร์สวัสดิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๙๖๒๒

เด็กชายสิทธินนท์ โสภาพรหม
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก วัดราษฎร์สวัสดิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๙๖๒๓

เด็กชายปยวัฒน์ ธ.น.ตุ่น
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก วัดราษฎร์สวัสดิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๙๖๒๔

เด็กชายสุรเดช โคตรทุมมา
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก วัดราษฎร์สวัสดิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๙๖๒๕

เด็กชายวราวุธ ฟองสมุทร
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก วัดราษฎร์สวัสดิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๙๖๒๖

เด็กชายเอกลักษณ์ รัตน์วิลัย
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก วัดราษฎร์สวัสดิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๙๖๒๗

เด็กหญิงฐิดาภา ทองนาค
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก วัดราษฎร์สวัสดิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๙๖๒๘

เด็กหญิงกมลทิพย์ ทศวัฒน์
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก วัดราษฎร์สวัสดิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๙๖๒๙

เด็กชายสิทธิโชค มิคะวาฬ
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก วัดราษฎร์สวัสดิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๙๖๓๐
เด็กหญิงขวัญจิรา อินราช

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก วัดราษฎร์สวัสดิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๙๖๓๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก วงค์ตาผา
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก วัดราษฎร์สวัสดิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๙๖๓๒

เด็กหญิงการะแม ธน.ผาง
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหิบ วัดราษฎร์สวัสดิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๙๖๓๓

เด็กหญิงสิริลักษณ์ ธน.เฮือง
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหิบ วัดราษฎร์สวัสดิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๙๖๓๔

เด็กหญิงมัณฑิตา มณีคะ
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหิบ วัดราษฎร์สวัสดิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๙๖๓๕

เด็กหญิงพราวนภา พรหมทอง
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหิบ วัดราษฎร์สวัสดิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๙๖๓๖

เด็กหญิงณัฐกฤตา เหล่าแสนแก้ว
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหิบ วัดราษฎร์สวัสดิ

์

 

นพ ๔๔๖๐/๙๖๓๗

เด็กชายพลากร เพ็งเวลุน
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนลาดสว่างวิทยา วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๙๖๓๘

เด็กชายอภิชิต โกศรีย์
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนลาดสว่างวิทยา วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๙๖๓๙

เด็กชายนนทวัฒ ท่อนทอง
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนลาดสว่างวิทยา วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๙๖๔๐
เด็กชายทินภัทร พรมจันทร์

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนลาดสว่างวิทยา วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๙๖๔๑

เด็กชายพัชรพล ต้องสว่าง
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนลาดสว่างวิทยา วัดสระแก้ว  

นพ ๔๔๖๐/๙๖๔๒

เด็กหญิงวนิดา ดวงโต็ด
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนลาดสว่างวิทยา วัดสระแก้ว  

รับรองตามนี

้

(พระราชวชิรโมลี)

รองเจ้าคณะภาค ๑๐

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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