
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนครพนม  ภาค ๑๐

ส่งสอบ ๔,๐๙๕ คน ขาดสอบ ๑,๒๓๙ คน คงสอบ ๒,๘๕๖ คน สอบได้ ๑,๔๐๒ คน สอบตก ๑,๔๕๔ คน (๔๙.๐๙%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๕๙/๐๐๐๑
เด็กหญิงกุลธิดา ยะโส

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๕๙/๐๐๐๒
เด็กหญิงกุลนิษฐ์ เมืองทอง

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๕๙/๐๐๐๓
เด็กชายคามิน กินรา

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๕๙/๐๐๐๔
เด็กชายคิมหันต์ อยู่ทะเล

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๕๙/๐๐๐๕
เด็กหญิงจารีญา พันที

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๕๙/๐๐๐๖
เด็กหญิงจิราพร สีพุดสุก

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๕๙/๐๐๐๗
เด็กหญิงจิราภรณ์ สมโคตร

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๕๙/๐๐๐๘
เด็กชายจีรวัฒน์ ยาปญ

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๕๙/๐๐๐๙
เด็กหญิงจีระประภา ทับภูมี

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๕๙/๐๐๑๐
เด็กหญิงจุฑามาศ อุ่นสีมาลา

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๕๙/๐๐๑๑
เด็กชายฉัตรมงคล บุญจวบ

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๕๙/๐๐๑๒
เด็กหญิงฐิติวรดา เปลียนแปลง

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๕๙/๐๐๑๓
เด็กหญิงณัฐกานต์ มีกุล

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๕๙/๐๐๑๔
เด็กชายธนภัทร เขตตะ

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๕๙/๐๐๑๕
เด็กหญิงธันย์ชนก จันบัวชม

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๕๙/๐๐๑๖
เด็กหญิงนันทิชา คำพิมพ์

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๕๙/๐๐๑๗
เด็กหญิงนารีรัตน์ บัวลง

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๕๙/๐๐๑๘
เด็กหญิงปณิตา ศยวงศารักษ์

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๕๙/๐๐๑๙
เด็กหญิงปรียากร การุณ

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๕๙/๐๐๒๐
เด็กหญิงพิชชากร สว่าง

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๕๙/๐๐๒๑
เด็กหญิงพิณวดี โคตสมบัติ

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๕๙/๐๐๒๒
เด็กหญิงพิมพ์ชนก แสงตา

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๕๙/๐๐๒๓
เด็กหญิงพิมพ์มาดา พิมพา

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๕๙/๐๐๒๔
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ฉายวงค์

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๑ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๕๙/๐๐๒๕
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส โคตรเพชร

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๕๙/๐๐๒๖
เด็กชายพีรพัฒน์ ครองสิงห์

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๕๙/๐๐๒๗
เด็กหญิงภควรรณ ลามุงคุณ

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๕๙/๐๐๒๘
เด็กชายภูริภัทร แก่นจันทร์

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๕๙/๐๐๒๙
เด็กหญิงมนัสนันท์ อัปมะโน

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๕๙/๐๐๓๐
เด็กหญิงรมิตา พาที

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๕๙/๐๐๓๑
เด็กหญิงรักษณาลี ลืนกลาง

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๕๙/๐๐๓๒
เด็กหญิงรินรดา ขวานทอง

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๕๙/๐๐๓๓
เด็กหญิงลลิตวดี บุญหลาย

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๕๙/๐๐๓๔
เด็กชายวรพัฒน์ นาคะอินทร์

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๕๙/๐๐๓๕
เด็กชายวรวิช หนันอ้าย

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๕๙/๐๐๓๖
เด็กชายวรวุฒ วงค์อุระ

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๕๙/๐๐๓๗
เด็กหญิงวริศรา หารู้

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๕๙/๐๐๓๘
เด็กหญิงวันวิสาข์ ธรรมฤทธิ

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๕๙/๐๐๓๙
เด็กหญิงวาววริน โพชราษฎร

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๕๙/๐๐๔๐
เด็กหญิงวิศัลย์ศยา คำพา

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๕๙/๐๐๔๑
เด็กชายวีรภัทร สิงห์ศรี

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๕๙/๐๐๔๒
เด็กชายศราวุฒิ นิวงษา

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๕๙/๐๐๔๓
เด็กชายศักดิมงคล

์

ทักษิณ
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๕๙/๐๐๔๔
เด็กหญิงศิริธร เติมอุดม

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๕๙/๐๐๔๕
นางสาวสุภาพร รัตนผ่องโชค

๐๑/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๕๙/๐๐๔๖
นางสาวอรยา ทองสิงห์

๐๖/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๕๙/๐๐๔๗
นางสาวเฟองระดา อินทะรังษี

๐๓/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๕๙/๐๐๔๘
นายทินภัทร พลาชสุ

๐๓/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๕๙/๐๐๔๙
นางสาวประกาย สายสะอาด

๐๔/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๕๙/๐๐๕๐
นางสาวอภิรดี กองพล

๐๘/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๕๙/๐๐๕๑
นางสาวสุวนันท์ วิเศษไชย

๒๕/๐๑/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๖๕๙/๐๐๕๒
นางปภัสสร บุพศิริ

๒๗/๐๒/๒๕๒๒ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

วัดน้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๐๕๓
นางหทัยรัตน์ ซ้ายกลาง

๒๘/๑๒/๒๕๑๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

วัดน้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๐๕๔
นางสาวเนตยา เชียงเพ็ง

๓๑/๐๙/๒๕๑๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

วัดน้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๐๕๕
นางสาวปวีณา อินทร์ติยะ

๓๑/๐๖/๒๕๒๒ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

วัดน้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๐๕๖
นางสาวเปรมฤทัย แสงฉาย

๓๐/๐๙/๒๕๒๕ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

วัดน้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๐๕๗
เด็กชายโฆษิต ปณโคตร

๑๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

วัดน้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๐๕๘
เด็กชายธนพร มูลตลาด

๑๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

วัดน้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๐๕๙
เด็กชายนรากร ชาเสน

๐๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

วัดน้อยโพธิคำ

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๒ / ๔๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๕๙/๐๐๖๐
เด็กชายนฤพล โรจน์เรืองนนท์

๒๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

วัดน้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๐๖๑
เด็กชายสิรวิชญ์ มอมขุนทด

๑๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

วัดน้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๐๖๒
เด็กชายอภินัฐ ไฟเฟอย

๐๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

วัดน้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๐๖๓
เด็กชายกิตติธัช วงค์ศรี

๑๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

วัดน้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๐๖๔
เด็กชายปณณธร โยไทธะแสง

๐๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

วัดน้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๐๖๕
เด็กชายธนวัฒน์ สุวรรณบุผา

๑๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

วัดน้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๐๖๖
เด็กชายพุฒิพงษ์ ถาวร

๐๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

วัดน้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๐๖๗
เด็กชายเพิมพูนทรัพย์

่

สันตนะโท
๒๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

วัดน้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๐๖๘
เด็กชายเจตพล วังหอม

๑๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

วัดน้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๐๖๙
เด็กชายธนาพล อ่อนตา

๒๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

วัดน้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๐๗๐
เด็กชายนพรัตน์ พันธัง

๐๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

วัดน้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๐๗๑
เด็กชายนันทภพ อนนตะชัย

๒๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

วัดน้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๐๗๒
เด็กชายธนพล คำภูษา

๐๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

วัดน้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๐๗๓
เด็กหญิงชนกนันทน์ จันทราศรี

๑๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

วัดน้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๐๗๔
เด็กหญิงณัฐวรา นรากรเกียรติ

๑๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

วัดน้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๐๗๕
เด็กหญิงเพชรกานต์ พิมพ์จันทร์

๒๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

วัดน้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๐๗๖
เด็กหญิงภัณฑิรา เทพกรรณ์

๐๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

วัดน้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๐๗๗
เด็กหญิงรุ้งฤดี เชือกุณะ

้

๒๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

วัดน้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๐๗๘
เด็กหญิงศศิธร อินพา

๒๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

วัดน้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๐๗๙
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ สุนุรัตน์

๐๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

วัดน้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๐๘๐
เด็กหญิงอติมา แก้ววันทา

๒๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

วัดน้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๐๘๑
เด็กหญิงอรปรียา เสียงลำ

๐๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

วัดน้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๐๘๒
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา อติบูรณกูล

๑๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

วัดน้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๐๘๓
เด็กหญิงกนกนิษก์ โคตรภู

๒๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

วัดน้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๐๘๔
เด็กหญิงกมลวรรณ แว่นทองคำ

๐๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

วัดน้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๐๘๕
เด็กหญิงณิชกานต์ ชนะพจน์

๑๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

วัดน้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๐๘๖
เด็กหญิงธัญนาฏ ประจักษ์รัตนกุล

๐๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

วัดน้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๐๘๗
เด็กหญิงนารีรัตน์ ใจเย็น

๐๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

วัดน้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๐๘๘
เด็กหญิงบุษบา ทองยาน

๐๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

วัดน้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๐๘๙
เด็กหญิงปนัดดา นวลสี

๐๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

วัดน้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๐๙๐
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ สายพันธ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

วัดน้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๐๙๑
เด็กหญิงวรรณวิษา คำชะนะ

๑๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

วัดน้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๐๙๒
เด็กหญิงศศิธร ขุนสอน

๐๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

วัดน้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๐๙๓
เด็กหญิงศศิมาภรณ์ บัวสมบูรณ์

๐๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

วัดน้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๐๙๔
เด็กหญิงสโรชา มุกดาจันทร์

๒๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

วัดน้อยโพธิคำ

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๓ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๕๙/๐๐๙๕
เด็กหญิงสุรางคณา รักษาทรัพย์

๑๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

วัดน้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๐๙๖
เด็กหญิงณรินดา มองเคน

๒๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

วัดน้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๐๙๗
เด็กหญิงสุกัญญา คำอาษา

๑๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

วัดน้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๐๙๘
เด็กหญิงจิรภิญญา เกษรบัว

๒๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

วัดน้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๐๙๙
เด็กหญิงฉัตรมณี ไตรยราช

๑๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

วัดน้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๑๐๐
เด็กหญิงนฤมล พลสงคราม

๑๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

วัดน้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๑๐๑
เด็กหญิงปาลิตา มาที

๐๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

วัดน้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๑๐๒
เด็กหญิงพุธิตา คิอินธิ

๒๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

วัดน้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๑๐๓
เด็กหญิงภัณฑิรา เปจิตตัง

๐๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

วัดน้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๑๐๔
เด็กหญิงภัณฑิรา ภิรมย์

๑๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

วัดน้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๑๐๕
เด็กหญิงมยุรี โชติวุฒิชุติวัต

๐๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

วัดน้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๑๐๖
เด็กหญิงศศิกานต์ จันทะเขตร์

๑๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

วัดน้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๑๐๗
เด็กหญิงสลิลทิพย์ หาวงค์

๐๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

วัดน้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๑๐๘
เด็กหญิงสุชานันท์ เขียวคำ

๒๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

วัดน้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๑๐๙
เด็กหญิงสุตาภัทร ศรีหาเจียม

๒๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

วัดน้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๑๑๐
เด็กหญิงเสาวภาคย์ อุนาภาค

๒๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

วัดน้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๑๑๑

เด็กหญิงกชกร สุทธิประภา
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 สมพรอภัยโส วัดน้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๑๑๒

เด็กชายกัณฐภัทร สุวรรณคม
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๕๙/๐๑๑๓

เด็กชายชลพัฒน์ ปนมุนี
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๕๙/๐๑๑๔

เด็กหญิงฐิติวรดา กินรา
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๕๙/๐๑๑๕

เด็กหญิงณัฐชยา สุริยนต์
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๕๙/๐๑๑๖

เด็กหญิงณัฐธิดา นนเลาพล
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๕๙/๐๑๑๗

เด็กหญิงธนัชชา พังดวงแสง
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๕๙/๐๑๑๘

เด็กหญิงธิดาวดี เวียงศรีประเสริฐ
๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๕๙/๐๑๑๙

เด็กหญิงพรนภา ระสีทา
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๕๙/๐๑๒๐
เด็กหญิงศตายุ วิเศษสุนทร

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๕๙/๐๑๒๑

เด็กหญิงธัญนาฎ โกษาแสง

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๕๙/๐๑๒๒

เด็กหญิงปณฑารีย์ แววกุดเรือ
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๕๙/๐๑๒๓

เด็กหญิงพรธีรา พานเทียนทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๕๙/๐๑๒๔

เด็กหญิงพรรณวิภา อารีเอือ

้

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๕๙/๐๑๒๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก สุวรรณมาโจ
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๕๙/๐๑๒๖

เด็กหญิงภัคจิรา กิติศรีวรพันธุ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๕๙/๐๑๒๗

เด็กหญิงภัทรดา บุดสา

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๕๙/๐๑๒๘

เด็กหญิงรังสิมา อึงพอง

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๕๙/๐๑๒๙

เด็กหญิงรัฐพร พรหมจักร
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๔ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๕๙/๐๑๓๐
เด็กหญิงศศิธร นอริสาร

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๕๙/๐๑๓๑
เด็กชายอิสรานุวัฒน์ สาสาย

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๕๙/๐๑๓๒

นายสนธยา ทมโยธา
๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๕๙/๐๑๓๓

นายธีรภัทร์ นาคะ

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๕๙/๐๑๓๔

นายฉัตรณรงค์ กางคำ
๐๕/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๕๙/๐๑๓๕

นายธนาคาร ไชยปากดี
๒๙/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๕๙/๐๑๓๖

นางสาวชนากานต์ อินทจักร์
๐๗/๐๒/๒๕๓๓

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๕๙/๐๑๓๗

นายกฤษฎา ไชยสี
๓๐/๑๒/๒๕๒๕

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๕๙/๐๑๓๘

นางนิภา มันสุวรรณ

่

๑๖/๐๗/๒๕๐๒

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๕๙/๐๑๓๙

นางพวงทอง หวังถนอม
๒๙/๐๗/๒๕๐๑

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๕๙/๐๑๔๐
พันตรีมาโนชย์ พลราชม

๑๓/๐๘/๒๕๐๓

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๕๙/๐๑๔๑

นางวราภรณ์ ชำนิยันต์
๒๔/๑๑/๒๕๐๑

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๕๙/๐๑๔๒

นายสุรชัย ตังศิริ

้

๑๖/๐๘/๒๕๒๓

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๕๙/๐๑๔๓

นางไพรวัลย์ ทูลธรรม
๒๖/๐๖/๒๕๐๙

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๖๕๙/๐๑๔๔

เด็กหญิงกุลนิษฐ วังพาน
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๕๙/๐๑๔๕

เด็กหญิงณัฐกานต์ เพอนู
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๕๙/๐๑๔๖

เด็กหญิงธันยธรณ์ ภาษา

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๕๙/๐๑๔๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ สุขจิตร
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๕๙/๐๑๔๘

เด็กชายธีรธรรม เพ็งพรม
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๕๙/๐๑๔๙

เด็กหญิงนิศารัตน์ มหาอุป
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๕๙/๐๑๕๐
เด็กหญิงพัชริดา ทรัพย์คง

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๕๙/๐๑๕๑

เด็กชายภัทรพล ซามาตร
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๕๙/๐๑๕๒

เด็กหญิงสุภาพิชญ์ นามโสม
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๕๙/๐๑๕๓

เด็กชายกฤษดา นันทสา

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๕๙/๐๑๕๔

เด็กหญิงกาญจนภา คำไพ
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๕๙/๐๑๕๕

เด็กหญิงขวัญชีวา สีทาบ
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๕๙/๐๑๕๖

เด็กหญิงจิดาภา ตาพิมพ์
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๕๙/๐๑๕๗

เด็กหญิงชลธิชา วันลี
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๕๙/๐๑๕๘

เด็กหญิงชุติมา ทุมลี
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๕๙/๐๑๕๙

เด็กหญิงธิติพร ลายา
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๕๙/๐๑๖๐
เด็กหญิงวิรวรรณ ปญญาแก้ว

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๕๙/๐๑๖๑

เด็กหญิงศาตพร บริบูรณ์
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๕๙/๐๑๖๒

เด็กหญิงสุทธันต์ สิงห์สา
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๕๙/๐๑๖๓

เด็กหญิงอมรทิพย์ สุนา
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๕๙/๐๑๖๔

เด็กหญิงอรพิน ลาดี
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๕ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๕๙/๐๑๖๕

เด็กหญิงเพ็ญนภา แพงแยง
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๕๙/๐๑๖๖

เด็กชายจิรายุส ดาเพ็ง
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๕๙/๐๑๖๗

นายณัฐพงษ์ อินแสง
๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๕๙/๐๑๖๘

นายศุภราม จะรีศรี
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๕๙/๐๑๖๙

นางสาวสุภารัตน์ วงค์พาน
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๕๙/๐๑๗๐
นางสาวหัทยา ทุมลี

๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๕๙/๐๑๗๑

นายอภิรักษ์ สุขจิตร
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๕๙/๐๑๗๒

เด็กหญิงอรณี ปดจันทร์
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๕๙/๐๑๗๓

นางสาวอริศรา ทีมอย
๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๕๙/๐๑๗๔

นางสาวขวัญชนก คำพูล
๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๕๙/๐๑๗๕

นางสาวณัฐนิชา ดาเพ็ง
๑๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๕๙/๐๑๗๖

นางสาวพรรวินท์ บริบูรณ์
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๕๙/๐๑๗๗

นางสาวรัชนีกร เพ็งพรม
๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๕๙/๐๑๗๘

นางสาวแคทรียา ลาทุม
๒๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๕๙/๐๑๗๙

นางสาวกนกวรรณ พรมอินตา
๐๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๕๙/๐๑๘๐
นายณัฐวุฒิ บริบูรณ์

๐๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๕๙/๐๑๘๑

นายนนทวัช ชาลีพล
๓๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๕๙/๐๑๘๒

นางสาวนิรมล สุขดี
๒๔/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๕๙/๐๑๘๓

นางสาวปวีณา โพธิตา

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๕๙/๐๑๘๔

นางสาวพรชิตา คำสอน
๐๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๕๙/๐๑๘๕

นายพัชรพล ต้นเคน
๑๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๕๙/๐๑๘๖

นายพีระพันธุ์ ศรีภูมี

๑๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๕๙/๐๑๘๗

นางสาวสิริยา สมลี
๒๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๕๙/๐๑๘๘

นางสาวสุภาวดี กระพรม
๑๐/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๕๙/๐๑๘๙

นายอาทิตย์ แท่งเหล็ก
๒๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๕๙/๐๑๙๐
นางสาวอารีรัตน์ อินสา

๑๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๕๙/๐๑๙๑

นางสาวอารีวรรณ อำภาวงค์
๐๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๕๙/๐๑๙๒

นายอิทธิพันธ์ สีดำ
๐๑/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๕๙/๐๑๙๓

นางสาวอุไลพร วังพาน
๑๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๕๙/๐๑๙๔

นายแสงตะวัน เพิมพูล

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๕๙/๐๑๙๕

เด็กหญิงจิระสา ดาเพ็ง
๐๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๖๕๙/๐๑๙๖

เด็กหญิงพันธิตรา คาอำกวย
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกกไฮ วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๑๙๗

เด็กหญิงฤทัย ว่องไว
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกกไฮ วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๑๙๘

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ พลอาษา
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกกไฮ วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๑๙๙

เด็กหญิงจนิตา อ้นมา
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด วัดมเหศรสุภาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๖ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๕๙/๐๒๐๐
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ กอนหล่ม

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๐๑
เด็กหญิงวราวรรณ หูมแพง

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๐๒
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เทียงเดช

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๐๓
เด็กหญิงขัวญจิรา  ปองชาติ

๐๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๐๔
เด็กหญิงนรินทิพย์ แก้วกิง

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๐๕
เด็กหญิงนริศรา โมกันฑ์

๐๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๐๖
เด็กหญิงนฤมล ระบาเลิศ

๒๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๐๗
เด็กหญิงนันนิสา มูลตัง

้

๒๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๐๘
เด็กหญิงปณิตา สิงห์เสือ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๐๙
เด็กหญิงภัคจิรา ซามาตร

๐๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๑๐
เด็กหญิงมนัสนันท์ จูมวงษ์

๐๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๑๑

เด็กหญิงมินตะยา ศรีสุวรรณ
๑๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๑๒

เด็กหญิงรัชฎา เจือกระโทก
๐๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๑๓

เด็กหญิงวนิดา ยาหัส
๐๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๑๔

เด็กชายอัศดาพร อัครศรีวร
๒๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๑๕

นางสาวธัญกร ลีมุน
๒๗/๐๘/๒๕๑๗ โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๑๖

นางนงค์นุช   อินทรพรหม
๑๗/๐๖/๒๕๑๕ โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๑๗ นางสาวปริมประภา   
คำสอน

๓๐/๐๘/๒๕๓๖ โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๑๘

นายภาษิวัตร บุญวาร
๒๗/๑๐/๒๕๒๘ โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๑๙

นายยงยุทธ ศรีอารักษ์
๑๓/๐๔/๒๕๐๐ โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๒๐
นางสาววิพา คำมุน

๑๐/๐๙/๒๕๑๕ โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๒๑

นายสุรชัย เรืองชา
๐๔/๐๖/๒๕๐๒ โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๒๒

นางอมร สายคำ
๒๔/๐๓/๒๕๐๕ โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๒๓

นางเวียงสวรรค์ มูลสิงห์
๐๙/๐๗/๒๕๐๒ โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๒๔

เด็กหญิงชุติมณฑน์ ไชยโชค
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงติว

้

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๒๕

เด็กหญิงฐิดาภา ขันวัง

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงติว

้

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๒๖

เด็กชายทนงศักดิ

์

ดุดัน
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงติว

้

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๒๗

เด็กชายธนทัต อำพรศรี
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงติว

้

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๒๘

เด็กชายบัณฑิต ขันวัง
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงติว

้

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๒๙

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

บรรหาร
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงติว

้

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๓๐
เด็กหญิงภัณฑิรา วงษ์ดิษฐ์

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงติว

้

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๓๑

เด็กชายภูเวนัย บรรหาร
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงติว

้

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๓๒

เด็กหญิงวริยา ว่องไว
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงติว

้

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๓๓

เด็กชายวิชยุตม์ กุลบุตร
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงติว

้

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๓๔

เด็กชายสุริยา ห้องแซง
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงติว

้

วัดมเหศรสุภาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๗ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๕๙/๐๒๓๕

เด็กชายอนุชิต บรรหาร
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงติว

้

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๓๖

เด็กชายอรรถพงษ์ ลาลุน
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงติว

้

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๓๗

เด็กหญิงอริสา แก้วแก่น
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงติว

้

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๓๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ วงษ์สุรินทร์
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๓๙

เด็กหญิงชุติมา กางถิน

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๔๐
เด็กหญิงฐิณัฐดา โคกกลาง

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๔๑

เด็กชายทศพร อ้วนจี
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๔๒

เด็กชายปฏิพล เดชสอน
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๔๓

เด็กหญิงวรวรรณ พิลาน
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๔๔

นางสาวปริศนา เข็มมา
๒๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๔๕

เด็กหญิงมนธิรา ดินาวงค์
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพนอม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๔๖

เด็กหญิงมะลิวรรณ เมืองโคตร
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพนอม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๔๗

เด็กหญิงวิรัญญา ชาพล
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพนอม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๔๘

เด็กชายศราวุฒิ มิเขมา
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพนอม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๔๙

นางสาวอัจฉรากุล นันตะเคน
๐๓/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๕๐
นางสาวกันยารัตน์ คำมุงคุณ

๒๓/๐๔/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๕๑

นางสาวณฤชา เขียวสะอาด
๑๖/๐๗/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๕๒

นางสาวสุธิดา อรรคศรีวร
๐๑/๐๖/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๕๓

นางสาวอภัสราพร ยังแสนภู
๒๘/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๕๔

นางสาวอรยา เมืองโคตร
๓๐/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๕๕

นางสาวกรรณิกา บุญเลือน

่

๒๔/๐๔/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๕๖

นางสาวนริศรา เมืองโคตร
๒๔/๐๓/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๕๗

นางสาวบุณฑริกา โกพลรัตน์
๐๒/๐๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๕๘

นางสาวรัชนีกร แสงสุวรรณ
๒๔/๐๗/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๕๙

นางสาวศิริโสภา ปญญาพ่อ
๒๖/๐๕/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๖๐
นางสาวจันริยา พิลาพอง

๑๘/๑๐/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๖๑

นางสาวชุติมา อรรคศรีวร

๒๒/๑๒/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๖๒

นางสาวธัญชนก มะละ
๒๐/๑๑/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๖๓

นางสาวธิดาเทพ พรหมจันทร์
๐๑/๐๓/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๖๔

นางสาวนิภาพร ผลโยน
๐๙/๐๖/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๖๕

นายพงษ์อนันต์ บุตรดี
๓๐/๑๑/๒๕๓๖

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๖๖

นายพงษ์เกษม วงค์แก้ว
๒๒/๑๐/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๖๗

นางศรินญา นากรณ์
๑๔/๐๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๖๘

นางสาวอรทัย ฝาระมี
๐๘/๐๒/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๖๙

เด็กชายธันวา เครืองตรงจิตร

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๘ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๕๙/๐๒๗๐
เด็กหญิงพิยาดา พวงจิตร

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๗๑

เด็กหญิงสิริยากร ไชยพร
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๗๒

เด็กหญิงสุจิรา พลชา

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๗๓

เด็กหญิงอรพินท์ พิมกลาง
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๗๔

เด็กหญิงเมธินี ด้วงลำพันธ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๗๕

เด็กชายนิติพัฒน์ อยู่เจริญ
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๗๖

เด็กหญิงนิภาวรรณ ฟองอ่อน
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๗๗

เด็กหญิงปวีณา ทุรัง
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๗๘

เด็กชายธนพัทธ์ ศรีมณีรัตน์
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๗๙

เด็กหญิงพิจิตรา มิฆวาฬ
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๘๐
เด็กหญิงมุกขะรินทร์ ภูอวด

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๘๑

เด็กชายวุฒิพงษ์ ต้นสวรรค์
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๘๒

นางสาวดารุนี ปูทา
๒๖/๐๖/๒๕๐๔

โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญศึกษาวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๘๓

นางสาวมินทร์ลดา ศรีนอ
๐๒/๐๙/๒๕๓๒

โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญศึกษาวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๘๔

นายวรกันต์ สมจี
๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๘๕

นางสาวอัมราวดี ช่วยเกือ

้

๐๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๘๖

นายเดวิทย์ วังวรณ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๘๗

นางสาวสุจิตรา เจริญอำนวยโชค
๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๘๘

นางสาวสุมาตรา เจริญอำนวยโชค
๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๘๙

เด็กหญิงธัญชนก พาลี
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๙๐
เด็กหญิงพรทิพย์ ทองออน

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร วัดศรีสุมังค์  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๙๑

เด็กชายพัชรพล สารธิเสน
๑๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)

วัดโคกสว่าง  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๙๒

เด็กชายศุภชัย คำประดำ
๒๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)

วัดโคกสว่าง  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๙๓

เด็กหญิงธนุตรา ทองจอก
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๙๔

เด็กชายนัฐพงษ์ คำเปอม

๑๗/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๙๕

เด็กหญิงนำหนึง

่

ตุปนนา
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๙๖

เด็กชายประสิทธิ

์

ชายทวีป
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๙๗

เด็กหญิงมะลิสา โมรัตน์
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๙๘

เด็กหญิงรัตนาพร ปดภัย
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๕๙/๐๒๙๙

เด็กหญิงศศิธร ขันสำรอง
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๐๐
เด็กชายอิทธิเบศก์ ศรีจันทร์

๑๗/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๐๑
เด็กหญิงไอลดา เสนารัตน์

๑๔/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๐๒
เด็กชายธนพล จันทะนะ

๐๑/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๐๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ เข็มปญญา

๒๙/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๐๔
เด็กหญิงนิตติยา มงคล

๒๐/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๙ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๕๙/๐๓๐๕
เด็กหญิงประภัสสร นามโคตร

๐๑/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๐๖
เด็กหญิงระพีพรรณ นวนสดี

๒๙/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๐๗
เด็กชายอภินันท์ เสนคะ

๐๑/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๐๘
เด็กชายอภิสิทธิ

์

เรือนมงคล
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๐๙
นายกฤษดา จันทร์นนท์

๒๔/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๑๐
นางสาวนุชรี ไชยวงค์

๑๑/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๑๑

นางสาวสุวนันท์ ศรีสมวงษ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๑๒

นายจิรพงษ์ สีกานิล
๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๑๓

นายจิรวัตร พระจรสมบัติ
๑๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๑๔

นางสาวจิราวรรณ สีกานิล
๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๑๕
นางสาวพลอยไพลิน เจริญพต

๐๒/๑๐/๒๕๔๒
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๑๖

นายพันกร เขือนขันธ์

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๒
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๑๗

นายสุรวัจน์ ปฎิทัศน์
๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๑๘

นายอภิภู เสนารัตน์
๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๑๙

เด็กชายณัฐพงษ์ ฉลูทอง
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสะโน วัดหนองสะโน  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๒๐
เด็กหญิงณภัทร วงค์ตาผา

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๒๑

เด็กหญิงปนกมล พ่วงศิริ
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๒๒
เด็กหญิงอนงค์ลักษณ์ อินนะระ

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๒๓

เด็กหญิงกัณณิกา สุวอ
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๒๔

เด็กหญิงกันยารัตน์ กันทอง
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๒๕

เด็กชายจีรศักดิ

์

จุ้ยวร
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๒๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ตูมสี
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๒๗

เด็กหญิงนาคนคร คำมุงคุณ
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๒๘

เด็กหญิงนิชานาถ สุขเสน
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๒๙

เด็กหญิงนิตยา ตะวังทัน
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๓๐
เด็กหญิงนิตยา พลมาตย์

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๓๑

เด็กหญิงบุษบา เรืองศิลป
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๓๒

เด็กหญิงประไพศรี แก้วมุกดา
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๓๓

เด็กหญิงผกา คำมุงคุณ
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๓๔

เด็กหญิงพรทิพย์ วรจาลุ
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๓๕

เด็กหญิงพิกุล ตะวังทัน
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๓๖

เด็กหญิงพิยดา พ่อสาร
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๓๗

เด็กชายภูริ ซ้ายชา
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๓๘

เด็กหญิงรัตนาพร ศรีโยหะ
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๓๙

เด็กหญิงวาสนา ช้างเนียม
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๐ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๕๙/๐๓๔๐
เด็กหญิงวิภาดา พ่อกว้าง

๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๔๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ โภคะสมบูรณ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๔๒

เด็กชายสุทารา ชะนะชัย
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๔๓

เด็กหญิงสุพัตตา สมานมิตร
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๔๔

เด็กหญิงสุภาพร คำมุงคุณ
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๔๕

เด็กหญิงสุภาภรณ์ บุปผาชาติ
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๔๖

เด็กหญิงอนัญญา สุรา

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๔๗

เด็กหญิงเบญจพร รูปงาม
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๔๘

นางสาวกฤษณา ตุ้มอ่อน

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๔๙

นางสาวชญานิศ ผิวดำ

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๕๐
นางสาวชฎาภรณ์ สูญราช

๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๕๑

นางสาวชลธิชา คำมุงคุณ
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๕๒

นายชาญณรงค์ พนันชัย

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๕๓

นายณัฐพล กาดำดวน
๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๕๔

นายณัฐพล ยะสุรีย์
๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๕๕

นางสาวดุสิตา ด้วงลำพันธ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๕๖

นายธนัญชัย ด้วงลำพันธ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๕๗

นางสาวนฤพร พ่อกว้าง
๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๕๘

นางสาวนิศรา คำมุงคุณ
๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๕๙

นางสาวบัวชมภู สุขเลา
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๖๐
นางสาวพรณภา อวนวัง

๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๖๑

นางสาวพรสวรรค์ ตะวังทัน
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๖๒

เด็กหญิงพิมพร แสงมณี
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๖๓

นายภูเบศร์ ศรีพรหม

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๖๔

นายวริศ ด้วงลำพันธ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๖๕

นายศัตราวุธ ชาเหลา
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๖๖

นางสาวศิริพร ไกยกิจ
๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๖๗

นายสรวิทย์ คำมุงคุณ
๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๖๘

นางสาวสิรินดา คำมุงคุณ
๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๖๙

นางสาวสุนิสา แสงสุวรรณ
๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๗๐
นายอภิสิทธิ

์

โกพล
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๗๑

นายอาภากร เพชรกันหา
๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๗๒

นางสาวเฟองศจี นารีรัมย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๗๓

นางสาวชโรชา ผุยผล
๑๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๗๔

นางสาวทับทิม จักรชุม
๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๑ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๕๙/๐๓๗๕

นางสาวทิพยรัตน์ พารหัด
๑๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๗๖

นางสาวทิพวัลย์ ลำลอง
๑๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๗๗

นายธนพล พรหมคนซือ

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๗๘

นางสาวนันทิญา สายมัน

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๗๙

นางสาวบุษบา ไขไพรวัน
๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๘๐
นางสาวปณิตา คำคนซือ

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๘๑

นางสาวปนัดดา รัตน์วิลัย
๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๘๒

นางสาวพนิดา คำมุงคุณ
๒๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๘๓

นางสาวพิมพ์ชนก อุ่นชัย
๒๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๘๔

นางสาวภรพิมล กงสะเด็น
๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๘๕

นางสาวลลิตา การะเกต
๑๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๘๖

นางสาวลักษณา กุมลา
๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๘๗

นางสาววนิดา เมษาคุณ
๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๘๘

นางสาววรรณฤดี จาดสุวัน
๒๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๘๙

นางสาววลิน วงศ์ขัน
๐๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๙๐
นางสาววาสนา พลมาตย์

๑๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๙๑

นางสาวศศิกานต์ พิมพ์ผกา
๑๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๙๒

นางสาวสิรภัทร เทพคุณ
๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๙๓

นางสาวสิริรัต ฉายวิเชียร
๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๙๔

นายอนัดชา สุมามาลย์

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๙๕

นายอนุสรณ์ สุขเสม
๓๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๙๖

นางสาวอำภา สุพร
๒๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๙๗

นายเดชดำรงค์ จันทร์ไตรรัตน์
๒๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๙๘

นางสาวจริยา ตะวังทัน
๐๖/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๓๙๙

นางสาวธมลวรรณ สุขวัน
๐๕/๐๘/๒๕๓๙

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๐๐
นายนัดตพล สมแพง

๒๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๐๑
นางสาวนิรมล คำมุงคุณ

๑๕/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๐๒
นางสาวปาริฉัตร คำมุงคุณ

๑๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๐๓
นางสาวผกามาศ โสภา

๐๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๐๔
นางสาวพัชณี คำมุงคุณ

๒๒/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๐๕
นายพัฐพงษ์ บาลลา

๒๔/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๐๖
นายมนตรี คำมุงคุณ

๑๙/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๐๗
นางสาววรรณิดา โนจิตร

๐๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๐๘
นางสาววันนิดา อุ่นชัย

๐๕/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๐๙
นางสาววิลาภรณ์ ประชุมสาร

๐๙/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๒ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๕๙/๐๔๑๐
นายศิวพล นันตะชัย

๐๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๑๑

นางสาวสิริทัด คำมุงคุณ
๒๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๑๒

นางสาวสุทัตตา เวชกามา
๒๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๑๓

นางสาวอรัญญา คำมุงคุณ
๒๘/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๑๔

นางสาวอาภรณ์ คำมุงคุณ
๐๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๑๕

นางสาวอำนวยพร วงษ์ก่อ
๓๑/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๑๖

นางสาวแก้วตา รูปงาม
๐๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๑๗

เด็กหญิงจิดาภา ไชยโย

๑๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๑๘

เด็กชายชวดล บุราณรัตน์
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๑๙

เด็กหญิงพิมพ์วิภา สลางสิงห์
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๒๐
เด็กหญิงวรรณิษา อ้วนโสดา

๐๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๒๑

เด็กชายเจตนิพัทธ์ ศรีสุโน
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๒๒

เด็กหญิงกิติมา สอนเสนา

๑๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๒๓

เด็กชายจิรศักดิ

์

สุถานา
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๒๔

เด็กหญิงฐิตินันท์ สุขวัน
๑๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๒๕

เด็กหญิงทิพวรรณ จะยอ
๒๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๒๖

เด็กหญิงนลินี ผิวเพชร
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๒๗

เด็กหญิงปลืมใจ

้

โพธิราช
๑๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๒๘

เด็กหญิงวรรณ์ธิดา นิมจันทร์

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๒๙

เด็กหญิงวรัญญา อ้วนโสดา
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๓๐
เด็กหญิงวัลลภา ชืนสุข

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๓๑

เด็กหญิงอภิยดา แสงแก้ว
๒๖/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๓๒

เด็กหญิงอริญา ศรีวีระ
๒๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๓๓

เด็กหญิงจันทร์ธิรา สิงห์สังข์
๑๙/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๓๔

เด็กหญิงชัญญานุช มีศรี
๑๕/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๓๕

เด็กหญิงพิมยุพา ซุ้มนาว
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๓๖

เด็กชายพิศณุ จุลเทพ
๐๙/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๓๗

เด็กหญิงวรรสัย จุลทอง
๑๒/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๓๘

เด็กหญิงจันทร์จิรา โคตวงษา
๒๑/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๓๙

เด็กชายจิระศักดิ

์

คนหมัน

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๔๐
เด็กชายธรรมรัตน์ กุมลา

๑๑/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๔๑

เด็กชายธีระพัฒน์ หงษา
๒๒/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๔๒

เด็กหญิงวิภาวัน จำรัสศรี
๓๑/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๔๓

เด็กหญิงศุภลักษณ์ พรหมวงษา
๑๒/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๔๔

เด็กหญิงสุภนิดา ศรีอนุตร
๓๑/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๓ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๕๙/๐๔๔๕

นางดารณี พรมอารักษ์
๐๗/๐๗/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๔๖

เด็กหญิงนันทิยาพร พ่อสาร
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๔๗

เด็กชายทวีโชค คำภูษา
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๔๘

เด็กหญิงนิภาพร เชือจันทา

้

๓๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๔๙

เด็กหญิงปยะธิดา เชือมอญยาว

้

๒๐/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๕๐
เด็กหญิงจุรีรัตน์ มาเถิด

๒๖/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๕๑

เด็กชายจุลจักร แดงพ่อ
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๕๒

เด็กหญิงฐนิดา เชือตาพระ

้

๐๘/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๕๓

เด็กหญิงยุพารัตน์ แสนศรี
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๕๔

เด็กหญิงอุมารินทร์ นิลทักสิน
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๕๕

เด็กชายเจริญศรี ศรีซ้อน
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๕๖

เด็กหญิงกนกพร หยกสุริยันต์
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๕๗

เด็กชายกิจยากร แสนศรี
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๕๘

เด็กหญิงกุลณัฐ ชรากาหมุด
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๕๙

เด็กหญิงจีรนัน สอนพิมพ่อ
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๖๐
เด็กชายณัฐพงษ์ เชือตาหมืน

้ ่

๐๓/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๖๑

เด็กชายทินรพัฒน์ พรมพานิจ
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๖๒

เด็กหญิงนภาพร เชือตากวัก

้

๐๕/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๖๓

เด็กชายพีรพัฒน์ โอนวัง
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๖๔

เด็กชายพีระพัฒน์ วงค์ตาแพง
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๖๕

เด็กหญิงวานิดา สูญราช
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๖๖

เด็กหญิงวิลัญญา สอนพิมพ่อ
๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๖๗

เด็กหญิงเอมมิกา บุดดี
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๖๘

นางจริยา แสนศรี
๒๕/๐๙/๒๕๐๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๖๙

นายสิทธาเมศวร์
ปภาดาเชือตาพระ

้

๑๖/๐๒/๒๕๐๕
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๗๐
เด็กหญิงนลิสลา สูญราช

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๗๑

เด็กหญิงกัลยาณี บุญมี
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๗๒

เด็กหญิงขัติยาภรณ์ พรมพินิจ
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๗๓

เด็กหญิงจิรภา เชือบริหาร

้

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๗๔

เด็กหญิงชนิตา แสนกลาง
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๗๕

เด็กหญิงญาสุมินทร์ บัวงาม
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๗๖

เด็กหญิงฐานิตา เงางาม

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๗๗

เด็กหญิงณัชชา กวานเหียน
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๗๘

นางสาวต้นข้าว แสงเพ็ชร
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๗๙

เด็กชายทนุศักดิ

์

พ่อตาแสง
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๔ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๕๙/๐๔๘๐
เด็กหญิงทัศพร วงค์ละคร

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๘๑

เด็กชายธวัชชัย ชาวคนดง
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๘๒

เด็กหญิงนันทิชา ตังศิริธรรม

้

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๘๓

เด็กชายนิทัศน์ กำริสุ
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๘๔

เด็กหญิงปนัดดา ผมงาม
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๘๕

เด็กหญิงปรียารัตน์ ศรีนา
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๘๖

เด็กหญิงปย์วรา วงค์ตาขี

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๘๗

เด็กชายพชรพล ไชยแสง
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๘๘

เด็กหญิงพรนภา แสงจันทร์
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๘๙

เด็กหญิงพรรณชฎา ทาใบยา
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๙๐
เด็กหญิงพรรณษา บริบูรณ์

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๙๑

เด็กหญิงพิริยาภรณ์ ราชนาวี
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๙๒

เด็กชายภคพล ไชยจำ
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๙๓

เด็กหญิงภาวิตา มาตราช
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๙๔

เด็กหญิงรัตนติกาล สวัสดีพ่อ

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๙๕

เด็กหญิงรุจิรา สูญราช
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๙๖

เด็กชายวชิราชัย ใจเทียง

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๙๗

เด็กหญิงวราพร ศรีจำปา
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๙๘
เด็กหญิงศรินญารัตน์

ปภาดาเชือตาพระ

้

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๔๙๙

เด็กหญิงศศิวิมล ศรีวริสาร
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๐๐
เด็กหญิงศิริพร ดีปาน

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๐๑
เด็กชายศุภชัย แก่นจันทร์

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๐๒
เด็กชายศุภวิทย์ หงษาชุม

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๐๓ เด็กหญิงสุภัทรณิกานต์
สูญราช

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๐๔
เด็กหญิงสุมิตา ปูบุตรชา

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๐๕
เด็กชายสุรเชษฐ เกษรมาศ

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๐๖
เด็กหญิงหนึงฤดี

่

ศรีธาตุ

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๐๗
เด็กหญิงอทิตติยา จันทะระหะ

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๐๘
เด็กชายอนุสิทธิ

์

เสนาช่วย
๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๐๙
เด็กชายอรรคชัย วิระสิงห์

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๑๐
เด็กหญิงอัญชิษฐา มุ่งหน้าที

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๑๑
เด็กหญิงอาภาพรรณ์ เดิมบรรทัด

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๑๒

เด็กหญิงเปรมวดี สูญราช
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๑๓
เด็กชายโตมาสมชาย เปริ

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๑๔

นางสาวคีตภัทร พิละมาตย์
๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๕ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๕๙/๐๕๑๕

นางสาวณัฐธิดา จันทร์ปญญา
๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๑๖

นางสาวผทัยมาศ ตระแก้วจิตร
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๑๗

นางสาวพนมรักษ์ หอมพนา
๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๑๘

นางสาวพิมพ์ชนก วงศ์ศรีชา
๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๑๙

นางสาวมันฑนา พิมมะทา
๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๒๐
นางสาววิลาวรรณ นามเกตุ

๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๒๑

นางสาวศิริณภัทร พิละมาตย์
๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๒๒

นางสาวสุนิตา พุ่มทรัพย์
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๒๓

นางสาวสุพาลักษณ์ สระบัว
๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๒๔

นางสาวอริศรา พรามดิง

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๒๕

นางสาวอารียา เสนาช่วย
๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๒๖

นางสาวไอยเรศ วังทะพันธ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๒๗

นายชาคริต ธงยศ
๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๒๘

นางสาวธนาพร ตงศิริ
๐๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๒๙

นางสาวพิยดา น้อยเภา
๑๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๓๐
นางสาววันวิสา พ่อคำไพ

๒๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๓๑

นางสาวศิริพัฒน์ วงค์คำจันทร์
๐๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๓๒

นายสุรพันธ์ ไชยศรี
๑๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๓๓

นายอนุสรณ์ คงแสนคำ
๓๐/๐๙/๒๕๓๐

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๓๔

เด็กหญิงปยะธิดา นามเกตุ
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๓๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ลาดบาศรี

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๓๖

เด็กหญิงขวัญฤทัย หงษาชุม
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๓๗

เด็กชายณรงค์ วงค์ตาขี

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๓๘

เด็กหญิงรักษ์สุดา เสนาช่วย
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๓๙

เด็กหญิงอรอุษา วงศ์ศรีชา

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๔๐
นางสาวกมลทิพย์ เชือตาอ่อน

้

๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๔๑

นางสาวกัญญาภัค ศรีขัดเค้า
๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๔๒

นางสาวจันทร์ธิดา ยตะโคตร
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๔๓

นายจิรเมธ บุญอุ้ม
๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๔๔

นายจีระศักดิ

์

สีบุญเรือง

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๔๕

นางสาวฉัตรสุดา อินภูวา
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๔๖

นางสาวชมพู่ สมผล

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๔๗

นายทศวรรษ จันต่อ
๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๔๘

นายทินวัฒน์ สิงห์เหิร
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๔๙

นางสาวนริศรา คำคนซือ

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๖ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๕๙/๐๕๕๐
เด็กหญิงนันชนก วงษ์ดวงผา

๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๕๑

นางสาวปริศชาติ ดวงอาราม
๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๕๒

นางสาวพิชยา ผลโคกสูง
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๕๓

นางสาวภาวิณี เทพายัง
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๕๔

นางสาวมาลิสา ท้าวใค
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๕๕

นางสาวลลิตา คำมุงคุณ
๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๕๖

นางสาววรรณนิศา วงค์ชาชม
๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๕๗

นายวีระยุทธ สังฤทธิ

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๕๘

นางสาวศิริลักษณ์ วงค์ตาผา

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๕๙

นางสาวอรพินธุ์ ปอมบ้านต้า
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๖๐
นางสาวอินทิรา ศรีชาหลวง

๓๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๖๑

นายเจมศักดิ

์

แซ่โง้ว
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๖๒

นางสาวแสงตะวัน คำมุงคุณ
๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๖๓

นายโชค โยธาแก้ว

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๖๔

นางสาวโยสิตา วงค์ชาชม
๒๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๖๕

นางสาวชุรีพร วงค์พระไกร
๒๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๖๖

นายธนกร อุดมศรี
๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๖๗

นางสาวพรมงคล ตันสมรส
๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๖๘

นางสาวพรรณิภา แสนสุภา

๑๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๖๙

นายวรพัฒน์ วงษ์จำปา
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๗๐
นางสาววรรัตน์ ไตยราช

๐๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๗๑

นางสาววิริญน์ ปูบุตรชา
๑๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๗๒

นางสาวศิรินทิพย์ วงค์ตาผา
๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๗๓

นางสาวสุดารัตน์ สูญราช
๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๗๔

นางสาวอรัญญา มาตย์โพธิศรี

์

๐๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๗๕

นางสาวอัญชริกา ชิลชาคำ
๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๗๖

นางสาวขวัญแก้ว พิมทา
๑๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๗๗

นายชัยมงคล พรมสุรินทร์
๐๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๗๘

นายชาญชัย คำมุงคุณ
๐๙/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๗๙

นายณัฐวุฒิ ยะตะโคตร
๒๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๘๐
นางสาวธัญรัตน์ ยตะโคตร

๐๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๘๑

นายธีระวุฒิ เชือสาทุม

้

๑๙/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๘๒

นางสาวนิตยา วงค์ชาชม
๑๙/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๘๓

นางสาวนิลาวรรณ ไชยสงคราม
๐๔/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๘๔

นางสาวปนัดดา ภาคทอง
๓๐/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๗ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๕๙/๐๕๘๕

นางสาวปยวรรณ วงค์ศรีเทพ
๑๕/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๘๖

นายปยะราช คำศิริ
๑๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๘๗

นางสาวพัชรินทร์ ผาสุข
๑๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๘๘

นายภานุ ใจเทียง

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๘๙

นางสาวรังสียา จันเพ็ง
๐๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๙๐
นางสาวรุ่งอลุน วงค์สุขะ

๑๓/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๙๑

นางสาวลัดดา ลาดบาศรี
๑๓/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๙๒

นางสาวศรุดา สุขอนันต์

๑๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๙๓

นางสาวศิริขวัญ แก้วมิตร
๒๒/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๙๔

นายอภิชาติชาย รักษาพล
๒๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๙๕

นายไชยา คำคนซือ

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๕๙๖

นายสุเมธ ปญญาพ่อ
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๖๕๙/๐๕๙๗

เด็กหญิงอรนภา พันนาเหนือ
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๖๕๙/๐๕๙๘

นางสาวจุฬาลักษณ์ พ่อคนตรง
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๖๕๙/๐๕๙๙

เด็กชายทักษิณ พ่อขันชาย
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๖๕๙/๐๖๐๐
นางสาวประภัสรา เชือสาทุม

้

๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๖๕๙/๐๖๐๑
นางสาววันทกานต์ กุดหนองแดง

๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๖๕๙/๐๖๐๒
นางสาวสุภาพร น่านโพธิศรี

์

๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๖๕๙/๐๖๐๓
นายศักดิสิทธิ

์ ์

วงศ์ศรีชา
๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๖๕๙/๐๖๐๔
นายศักรินทร์ แสนสุภา

๐๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๖๕๙/๐๖๐๕
เด็กหญิงสุพิชชา ศิริมังมูล

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๖๐๖
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ มีพรม

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๖๐๗
เด็กหญิงพรรณิภา เพชรฤทธิ

์

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๖๐๘
เด็กหญิงรพีพร พ่อสิงห์

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๖๐๙
เด็กหญิงวิไลพร นามวงค์

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๖๑๐
นางสาวพัชราภรณ์ พ่อกุล

๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๖๑๑

เด็กหญิงพรทิพย์ ชาเทราช
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระซองวิทยาคาร วัดพระซอง  

นพ ๔๖๕๙/๐๖๑๒

เด็กหญิงอนุชธิดา พรหมคนซือ

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพระซองวิทยาคาร วัดพระซอง  

นพ ๔๖๕๙/๐๖๑๓

นางสาวธิมาพร ศรีสง่า

๒๑/๑๑/๒๕๓๖

โรงเรียนพระซองวิทยาคาร วัดพระซอง  

นพ ๔๖๕๙/๐๖๑๔

นางสาวพรศิริ รักษาพล
๒๖/๐๒/๒๕๓๖

โรงเรียนพระซองวิทยาคาร วัดพระซอง  

นพ ๔๖๕๙/๐๖๑๕

เด็กหญิงกนกวรรณ ธ.น.กุล
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๖๑๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ธะนะปน

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๖๑๗

เด็กหญิงรุ่งทิวา ไชยสงคราม
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๖๑๘

เด็กชายณัฐวุฒิ เพียรชัยภูมิ
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๖๑๙

เด็กหญิงนิชาภัทร พรมพันห่าว
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๘ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๕๙/๐๖๒๐
เด็กชายณัฐพงษ์ ปาคอง

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๖๒๑

เด็กหญิงณัฐชา วงษา
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๖๕๙/๐๖๒๒

เด็กหญิงนวรัตน์ นิเทียม
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๖๕๙/๐๖๒๓

เด็กหญิงพีรดา กาเทพ
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๖๕๙/๐๖๒๔

เด็กหญิงพีรดา ยาลัย
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๖๕๙/๐๖๒๕

เด็กหญิงภูรินทร์ ไชยทา
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๖๕๙/๐๖๒๖

เด็กหญิงลัลน์ลลิต สุวรรณศรี
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๖๕๙/๐๖๒๗

เด็กหญิงศุภามาศ เกตุเพชร
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๖๕๙/๐๖๒๘

เด็กหญิงสุภัสสร เขืองเชียงขวาง
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๖๕๙/๐๖๒๙
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ บางยิม

้

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๖๕๙/๐๖๓๐
เด็กชายอัษฎาวุธ ออทะขันธ์

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๖๕๙/๐๖๓๑
เด็กหญิงแก้วกาญจน์ สาทอน

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๖๕๙/๐๖๓๒

เด็กชายธนภูมิ ขุนพลัง

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๖๕๙/๐๖๓๓

เด็กชายธนวัฒน์ คะสา
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๖๕๙/๐๖๓๔

เด็กหญิงพรหมพร เชียงขวาง
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๖๕๙/๐๖๓๕

เด็กหญิงวนิดา วงษา
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๖๕๙/๐๖๓๖

เด็กหญิงวิราภรณ์ แก้ววิลัย
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๖๕๙/๐๖๓๗

เด็กหญิงสุชาดา วงษา
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๖๕๙/๐๖๓๘

เด็กชายสุเทพ หนูเซ็ง
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๖๕๙/๐๖๓๙

เด็กหญิงอภิญญา เชียงขวาง

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๖๕๙/๐๖๔๐
เด็กหญิงอรสา ภูดีทิพย์

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๖๕๙/๐๖๔๑

เด็กหญิงญาดา ภูดีทิพย์
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๖๕๙/๐๖๔๒

เด็กหญิงญาสุดา ศรีนาทม
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๖๕๙/๐๖๔๓

เด็กหญิงนันทการ ละเลิง
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๖๕๙/๐๖๔๔

เด็กหญิงปณิตา กองศรี
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๖๕๙/๐๖๔๕

เด็กหญิงพัชราพร บุตรสุวรรณ
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๖๕๙/๐๖๔๖
เด็กหญิงพัชราพรรณ บุตรสุวรรณ

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๖๕๙/๐๖๔๗

เด็กหญิงมะลิดา พุทธกัง
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๖๕๙/๐๖๔๘

เด็กหญิงมิรันตรี นาคสุทธิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๖๕๙/๐๖๔๙

เด็กชายเจษฎา ศรีสมจักร
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๖๕๙/๐๖๕๐
นางสาวพัชรินทร์ สุวรรณวงศ์

๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๖๕๙/๐๖๕๑

เด็กหญิงรจเรศ โมธรรม
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๖๕๙/๐๖๕๒

นางสาวศิรินภร ออทะเบาะ
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๖๕๙/๐๖๕๓

นายกิตติ สมสิทธิ

์

๐๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๖๕๙/๐๖๕๔

นางสาวธนภรณ์ นาชัยวัฒน์

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๙ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๕๙/๐๖๕๕

นางสาวปริศนา ภิรมย์ใส

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๖๕๙/๐๖๕๖

นางสาวภัทรานิษฐ์ ศรีนาทม

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๖๕๙/๐๖๕๗

นางสาวรัตนากร ชัยมงคล
๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๖๕๙/๐๖๕๘

นางสาววรรณวิศา มุขไชยา
๒๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๖๕๙/๐๖๕๙

นางสาววันวิสา ศรีนาทม
๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๖๕๙/๐๖๖๐
นางสาววิไลพร เอียมวิจารย์

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๖๕๙/๐๖๖๑

นางสาวศิรินภา เหนือพวน
๑๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๖๕๙/๐๖๖๒

นางสาวศิลปสุภา ภูขมร
๒๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๖๕๙/๐๖๖๓

นางสาวสุดารัตน์ วงษา

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๖๕๙/๐๖๖๔

นางสาวสุมิตรา ภูมิประวัติ
๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๖๕๙/๐๖๖๕

นางสาวอัจฉรา บุญยะศรี
๐๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๖๕๙/๐๖๖๖

นางสาวอัญชลีพร อิมเพ็ง

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๖๕๙/๐๖๖๗

นายธิติวุฒิ แจ่มบุรี
๐๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๖๕๙/๐๖๖๘

นายนิกร บัวศรี

๒๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๖๕๙/๐๖๖๙

นายอภิสิทธิ

์

โพเบียว

้

๐๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๖๕๙/๐๖๗๐
เด็กหญิงกมลชนก ศรีนาทม

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๖๕๙/๐๖๗๑

เด็กหญิงกิตติวรา ยะคำศรี
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๖๕๙/๐๖๗๒

เด็กหญิงจิรัชยา พลเสนา
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๖๕๙/๐๖๗๓

เด็กหญิงจีรนันท์ คำเกษ
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๖๕๙/๐๖๗๔

เด็กชายชาคริต ทองกันทม

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๖๕๙/๐๖๗๕

เด็กหญิงทรงอัปสร สมดีตี
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๖๕๙/๐๖๗๖

เด็กหญิงธนัชชา ศรีนาทม

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๖๕๙/๐๖๗๗

เด็กหญิงธิดาวรรณ จันมี
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๖๕๙/๐๖๗๘

เด็กชายนนทนันท์ ดวงปากคำ
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๖๕๙/๐๖๗๙

เด็กหญิงลัคณา แพงแพง
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๖๕๙/๐๖๘๐
เด็กหญิงวิชญาพร พวงมี

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๖๕๙/๐๖๘๑

เด็กชายศิรวิทย์ สมฤาชา
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๖๕๙/๐๖๘๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ บัวชมนา
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๖๕๙/๐๖๘๓

เด็กหญิงฟาใส พราวศรี
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๖๕๙/๐๖๘๔

เด็กหญิงณิชากร สีแดง
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๖๕๙/๐๖๘๕

เด็กหญิงกมลชนก บัวนา
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๖๘๖

เด็กหญิงกลินผกา

่

วะสาร
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๖๘๗

เด็กหญิงกัญณิกา ประกิง

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๖๘๘

เด็กชายกัมพล สวัสดี
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๖๘๙

เด็กหญิงจิรนันท์ วะชุม
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๐ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๕๙/๐๖๙๐
เด็กหญิงณัฐริกา วะชุม

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๖๙๑

เด็กหญิงดารุณี สีงาม
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๖๙๒

เด็กหญิงทวีติยา วะชุม
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๖๙๓

เด็กหญิงธัญญา อยู่คง
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๖๙๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ กัณสินธุ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๖๙๕

เด็กหญิงพรรณราย ลิภา

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๖๙๖

เด็กหญิงพัชริญา อุสาพรหม
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๖๙๗

เด็กหญิงมณีรัตน์ ไชยมาโย
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๖๙๘

เด็กหญิงวริศรา ไชยมงค์
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๖๙๙

เด็กหญิงสุจิรา คำโสภา
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๗๐๐
เด็กหญิงอภิสรา บุญอาษา

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๗๐๑
เด็กหญิงเรณุกรณ์ หม่อมบ่าว

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๗๐๒
เด็กชายณกฤต โพธิละคร

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๗๐๓
เด็กชายทัชศล อุตลุม

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๗๐๔
เด็กหญิงทิพย์ธิดา บริบูรณ์

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๗๐๕
เด็กหญิงธณิดา อังคะมาตย์

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๗๐๖
เด็กหญิงพัชรพร ไชยมงค์

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๗๐๗
เด็กหญิงอัญชิตา คะสุดใจ

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๗๐๘
เด็กหญิงกรรณิกา ชะมอย

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๗๐๙
เด็กหญิงกัลธิญา ไชยมงค์

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๗๑๐
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ ลิภา

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๗๑๑

เด็กชายจิระเดช วงษาเนาว์
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๗๑๒

เด็กหญิงจุฬาภรณ์ ลำรอง
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๗๑๓

เด็กหญิงชมัยพร โกษาแสง
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๗๑๔

เด็กหญิงชลิตา พันจำปา
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๗๑๕

เด็กหญิงชไมพร บัวนา
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๗๑๖

เด็กชายต้นทอง รัตนตรัยวงศ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๗๑๗

เด็กหญิงทัศภรณ์ เปาวะนา
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๗๑๘

เด็กชายธิติวุฒิ ทันบุญ

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๗๑๙

เด็กชายธีรภัทร ไชยชมภู
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๗๒๐
เด็กหญิงพิมผกา เทียนปรุ

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๗๒๑

เด็กชายภาณุวัฒน์ สาดี
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๗๒๒

เด็กชายภูมินทร์ ทัดสา
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๗๒๓

เด็กหญิงยุวรี หริงสิงห์หา

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๗๒๔

เด็กหญิงวัลลญา อินอุเทน
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๑ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๕๙/๐๗๒๕

เด็กหญิงวาสนา ไชยมงค์
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๗๒๖

เด็กชายสหรัฐ ยอดไม้
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๗๒๗

เด็กหญิงเนตรนภา ประมูล
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๗๒๘

เด็กหญิงเปรมมิกา ดีแสง
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๗๒๙

นายณัฐพงษ์ อินอุเทน
๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๗๓๐
นางสาวทิพวรรณ ประกิง

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๗๓๑

นางสาวนันฐิดา วะชุม

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๗๓๒

นางสาวปาริชาติ วะชุม

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๗๓๓

นางสาวปยะธิดา ไชยมงค์
๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๗๓๔

นางสาวภณิดา อุสาพรหม
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๗๓๕

นางสาวภัทรฑิตา โคตรพรหม
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๗๓๖

นางสาวภัทราภรณ์ ลือรินทร์
๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๗๓๗

นายภูวดล ปญญาสาร
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๗๓๘

นางสาวรัชนีวรรณ ทันบุญ
๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๗๓๙

นางสาวรุจิรา ทับทิมไสย์

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๗๔๐
นางสาวลักษมี นามตาแสง

๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๗๔๑

นางสาววราภรณ์ แสนสุวรรณ์
๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๗๔๒

นางสาววันวิสาห์ ฉิวรัมย์
๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๗๔๓

นางสาวศันสนีย์ เปาวะนา
๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๗๔๔

นางสาวสกาวเดือน คำภูเงิน
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๗๔๕

นางสาวสุทาทิพย์ สิทธิ
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๗๔๖

นายอมรเทพ รักษาเคน
๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๗๔๗

นางสาวอารยา ติงมหาอินทร์
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๗๔๘

นางสาวไพลิน ปานแก้ว
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๗๔๙

นายกฤษฎา อินอุเทน
๑๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๗๕๐
นางสาวกิตติยา บุดดาเคย

๐๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๗๕๑

นายฉัตรชัย นาโควงค์
๑๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๗๕๒

นางสาวธันยนันท์ นาคโคตร
๒๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๗๕๓

นางสาวนฤพร ไชยปญหา
๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๗๕๔

นางสาววาสนา ชัยมาโย
๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๗๕๕

นางสาวศรัญญ่า ประกิง

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๗๕๖

เด็กหญิงธนภรณ์ สิทธิยา
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๗๕๗

เด็กหญิงวิรัญญา พลตรี
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๗๕๘

เด็กชายธีรวัฒน์ วงแหวน
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๗๕๙

เด็กหญิงมุกมณี วะสาร
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๒ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๕๙/๐๗๖๐
เด็กหญิงรัตนาวดี อุพันศรี

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๗๖๑

เด็กหญิงสาวิตรี เรืองประโคน
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๗๖๒

เด็กหญิงอธิติยา แมดมิงเหง้า

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๗๖๓

เด็กหญิงสุดา แก้วอินธิ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๗๖๔

เด็กหญิงนภาพร ขุนจร
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๗๖๕

เด็กหญิงพรนภา แมดมิงเหง้า

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๗๖๖

นายธนพล อาษาวัง
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๗๖๗

นายอภิชาต วะนานาม
๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๗๖๘

เด็กชายรัตนชัย อ้อยรักษา
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๗๖๙

เด็กหญิงภัทธริกา ก้อนกัน

้

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๗๗๐
เด็กหญิงวริษา มาตชัยเคน

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๕๙/๐๗๗๑

เด็กหญิงฑิฆัมพร กล้วยประโคน
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๖๕๙/๐๗๗๒

เด็กชายธนวิชญ์ ศรีบุตร
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๖๕๙/๐๗๗๓

เด็กชายวิทวัส ชมราศรี
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๖๕๙/๐๗๗๔

เด็กชายอภิวัฒน์ เดชโฮม
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๖๕๙/๐๗๗๕

เด็กหญิงอรอุมา นามเสาร์
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๖๕๙/๐๗๗๖

เด็กหญิงจุฑามาศ เดชโฮม
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๖๕๙/๐๗๗๗

เด็กหญิงเจนจิรา มุขไชยา
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๖๕๙/๐๗๗๘

เด็กชายธีรวัฒน์ มะเสนัย
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๗๗๙

เด็กชายนวพล สิงเสียว
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๗๘๐
เด็กหญิงนันทิกานต์ คำชนะ

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๗๘๑

เด็กชายปฏิพัทธ์ คำชนะ
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๗๘๒

เด็กชายศิริมงคล คำชนะ
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๗๘๓

เด็กหญิงเพชรจรัส สิงห์เสียว

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๗๘๔

เด็กหญิงไอลดา คำชนะ
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๗๘๕

เด็กหญิงจิราพรรณ เปาวะนา

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๗๘๖

เด็กชายชนะพล หงษ์บุญเรือง
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๗๘๗

เด็กหญิงชลดา บุพศิริ
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๗๘๘

เด็กหญิงณัฐเนตร จิตรเอก
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๗๘๙

เด็กชายนัทธิชัย คำชนะ
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๗๙๐
เด็กหญิงนิรมล วงคำจันทร์

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๗๙๑

เด็กชายรชานนท์ เจียงใหม่
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๗๙๒

เด็กหญิงวิภาวดี นวนแย้ม

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๗๙๓

เด็กหญิงศิริขวัญ ทันบุญ
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๗๙๔

เด็กชายเจนภพ ศักดิศรีวัน

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๓ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๕๙/๐๗๙๕

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ทันบุญ

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๗๙๖

เด็กชายพีรสรรค์ ปญญาสาร
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๗๙๗

เด็กหญิงยุวดี คะสุดใจ
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๗๙๘

เด็กหญิงอัญธิกา คำชนะ
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๗๙๙

นางสาวกรรณิการ์ ถาน้อย
๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๐๐
นางสาวภัทริณี คำชนะ

๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๐๑
นางสาววรรณวิสา คะดุล

๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๐๒
นายธนาวุธ ยังประถัมภ์

๑๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๐๓
นางสาวสุรารักษ์ ทันบุญ

๑๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๐๔
นายณัฐวุฒิ แสนสุข

๒๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๐๕
นางสาวพรพิมล ชัยบุญคุณ

๓๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๐๖
นายสมยงค์ ทันบุญ

๒๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๐๗
เด็กชายคมสัน อุบัวบล

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๐๘
เด็กหญิงนันธิดา คะสุดใจ

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๐๙
เด็กชายพงษ์อมร เสนสุข

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๑๐
เด็กหญิงรักษ์ติยากร สุวอ

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๑๑

เด็กหญิงศิรดา คะปญญา
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๑๒

เด็กชายศุภสิงห์ คะสุดใจ
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๑๓

เด็กชายอดิศักดิ

์

สีเทา
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๑๔

เด็กหญิงกรรณิกา โกษาแสง
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด วัดศรีชมภู  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๑๕

เด็กหญิงจิราภรณ์ นาโควงค์
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด วัดศรีชมภู  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๑๖

นายโชคชัย ขุนศรี
๒๕/๐๙/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด วัดศรีชมภู  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๑๗

นางสาวธัญพัฒน์ โกษาแสง
๑๔/๐๑/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด วัดศรีชมภู  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๑๘

นายศรีไพร ไชยต้นเทือก
๒๐/๐๙/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด วัดศรีชมภู  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๑๙

นางสาวอรัญญา นาโควงค์

๒๔/๑๑/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด วัดศรีชมภู  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๒๐
เด็กชายทวีศักดิ

์

นาโควงค์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๒๑

เด็กหญิงสุพรรณี พูลพิพัฒน์
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๒๒
เด็กหญิงเบญญทิพญ์ เครืองใต้

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๒๓

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ไชยแสง
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๒๔

เด็กหญิงชุลีกร ศรีวรสาร
๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๒๕

เด็กหญิงณิชารีย์ วรคันทักษ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๒๖

เด็กหญิงมิยูกิ พุทธรักษา
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๒๗
เด็กหญิงศรินลักษณ์ มองโพธิ

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๒๘

เด็กหญิงอนุธิดา สอนคำ
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๒๙

นายทักษิณ วงค์ศรีชา
๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๔ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๕๙/๐๘๓๐
นางสาวศิริวรรณ ไชยรบ

๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๓๑

นางสาวจิตประสงค์ แสนเฮ้า
๐๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๓๒

นายเกียรติศักดิ

์

นาคยศ

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๓๓

นางสาวนิตยา ผิวผ่อง
๑๖/๐๙/๒๕๓๐

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๓๔

นางสาวพิชญ์สินี สิงหา
๐๙/๐๘/๒๕๒๙

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๓๕

นางสาวศิริรัตน์ โนจิตร
๒๗/๐๘/๒๕๓๐

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๓๖

นายเดชพล ใจปนทา

๒๕/๑๒/๒๕๒๒

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๓๗

นางสาวกัลย์สุดา แสนสุภา
๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๓๘

นางสาวจิราณี ปารีพันธ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๓๙

นางสาวชฎาพร ณ นครพนม
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๔๐
นางสาวผุสรัตน์ พิมมีลาย

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๔๑

นางสาวยุพารัตน์ วิเศษ
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๔๒

นางสาวรัตนา ท่อนทอง
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๔๓

นางสาววิภารัตน์ ฝาระมี
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๔๔

นางสาวสาธิดา พานเชียงศรี
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๔๕

นางสาวอรอนงค์ ต้องสว่าง
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๔๖

นางสาวแนน วงค์พรม
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๔๗

นางสาวแววตา วงค์คำจันทร์
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๔๘

นายนิรุต แสนสุภา
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๔๙

นายราชภัทร์ ประกอบยา
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๕๐
นายภาสกร บุญกิจ

๑๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๕๑

นายภูวนาท อ่อนพิทักษ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๕๒

นายอุทิศ สาธิพา
๑๘/๐๒/๒๕๓๓

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๕๓

เด็กหญิงณัฐภรณ์ ผ่านเมือง
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๕๔

เด็กชายวรเชษฐ์ คล่องแคล่ว
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๕๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ เบ้าบาง
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๕๖

เด็กหญิงชฎากร วงค์ญาพ่อ
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๕๗

เด็กชายณรงค์เดช เทพสกุล

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๕๘

เด็กชายทิชากร คำมุงคุณ
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๕๙

เด็กหญิงปวีณา น้อยสีมุม
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๖๐
เด็กหญิงพัตราภรณ์ เชือมอญยาว

้

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๖๑

เด็กหญิงมุกดาวัน อินทร์ศรียา
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๖๒

เด็กหญิงราตรี มาศไพจิตร
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๖๓

เด็กหญิงฤธิดา วงค์คำจันทร์

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๖๔

เด็กชายวรวิช แท่งเหล็ก
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๕ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๕๙/๐๘๖๕

เด็กหญิงวีรนุช จันทร์หอม
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๖๖

เด็กชายวุฒิพงษ์ บรรจง
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๖๗

เด็กหญิงศิริรัตน์ เขียวมา
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๖๘

เด็กหญิงศุภนิดา หารโยธี
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๖๙

เด็กชายสิทธิพล อยู่จุ้ย
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๗๐
เด็กชายเกษม ศรีอาจ

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๗๑

นายศราวุฒิ กาวะเกษ
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๗๒

นางสาวจินตนา กันหาฤกษ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๗๓
นางสาวกวรรณรัตน์ ทองหนองยาง

๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๗๔

นายกวีพัฒน์ บุญโสม

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๗๕

นางสาวจิรภัทร์ จันทร์ไตรัต

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๗๖

นางสาวชุติมา อินธิราช
๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๗๗

นายธนพล เบ้าบาง
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๗๘

นายธวัชชัย คำวงค์
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๗๙

นายนพชัย พานันท์

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๘๐
นายนัฐพล เสนาคำ

๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๘๑

นางสาวนันทิกานต์ เหลาเกียง

้

๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๘๒

นางสาวนำฝน มนต์มี
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๘๓

นางสาวปณิดา แสนสุริยวงค์
๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๘๔

นางสาวปรียาภรณ์ วงษ์มหาเทพ

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๘๕

นางสาวปยะวรรณ ขันตี
๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๘๖

นายพรประชา สมน้อย
๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๘๗

นางสาวภัทรวดี ขันสำรอง
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๘๘

นายวุฒิชัย นามมา
๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๘๙

นางสาวศศิธร โกพล
๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๙๐
นางสาวศิริพร นานาไพร

๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๙๑

นางสาวศิริวรรณ อินมะวงษ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๙๒

นางสาวสุทธิดา อุบลวัตร์

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๙๓

นางสาวสุพัฒตรา แก้วป
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๙๔

เด็กหญิงสุวภัทร สีแสง
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๙๕

เด็กชายออมทรัพย์ เกิดสว่าง
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๙๖

นางสาวณัฐริกา วงค์ศรีชา
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๙๗

นายกาญ ยาลี
๑๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๙๘

นางสาวขนิษฐา แก้วบัวสา
๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๖๕๙/๐๘๙๙

นางสาวพัชราภรณ์ แพงคำฮัก
๑๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๖ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๕๙/๐๙๐๐
นายโชคชัย บุญก้อน

๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๐๑
นายจตุรงค์ หลานเศรษฐา

๑๖/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๐๒
นางสาวอาทิตยา กำทองดี

๓๑/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๐๓
เด็กหญิงกรรณิการ์ สุวรรณไชย

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๐๔
เด็กหญิงกวินธิดา นานงที

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๐๕
เด็กหญิงจิรนันท์ มากอง

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๐๖
เด็กหญิงชิดชนก กานนท์

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๐๗
เด็กหญิงฐิติยา มะสุใส

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๐๘
เด็กชายธงชัย นนเลาพล

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๐๙
เด็กชายธนภัทร นนท์เหล่าพล

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๑๐
เด็กหญิงนภัสสร ดวงดูสัน

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๑๑

เด็กหญิงนฤมล โพติยะ
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๑๒

เด็กหญิงนุชจริน ไพราชสูง
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๑๓

เด็กหญิงปนัดดา ดวงดูสัน
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๑๔

เด็กหญิงปาณิศา กานนท์
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๑๕

เด็กหญิงปาริฉัตต์ ต้อนโสกรี
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๑๖

เด็กชายพรวิวัฒน์ บุญเกิด
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๑๗

เด็กหญิงพัตรพิมล ลีคำพอก
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๑๘

เด็กชายพันธกานต์ หมีทอง
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๑๙

เด็กหญิงภัทรธิดา ดวงดูสัน
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๒๐
เด็กหญิงภาวินี ต้ายคำไว

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๒๑

เด็กชายภูวริน มะสุใส

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๒๒

เด็กหญิงมนัญชยา โพติยะ
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๒๓

เด็กหญิงรุจิรา บุญเทียม
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๒๔

เด็กหญิงวิชญาดา ดวงดูสัน

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๒๕

เด็กชายศราวุฒิ อุ่นเทียมโสม
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๒๖

เด็กชายสิรภพ สุวรรณมาโจ
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๒๗

เด็กหญิงสุทธิดา ดวงดูสัน
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๒๘

เด็กหญิงสุภาลักณ์ นนท์เหล่าพล
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๒๙

เด็กหญิงหยกผกา นนท์เหล่าพล
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๓๐
เด็กชายอชิตะ มาทะฤทธิ

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๓๑

เด็กหญิงอมรรัตน์ อุนานุยา
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๓๒

เด็กหญิงอิสราภรณ์ ดวงดูสัน

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๓๓

เด็กหญิงเยาวพา มะสุใส
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๓๔

เด็กหญิงกนกวรรณ ยังภาย

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๗ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๕๙/๐๙๓๕

เด็กหญิงกิตติยา ดวงดูสัน
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๓๖

เด็กหญิงณัฐริกา อุ่นเทียมโสม
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๓๗

เด็กหญิงธิติมา ศรีสุข
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๓๘

เด็กหญิงนัฐนิชา กานนท์
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๓๙

เด็กหญิงนิตยา ธรรมนิยม
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๔๐
เด็กหญิงนิษฐิดา นนท์เหล่าพล

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๔๑

เด็กหญิงพัชริกา มะสุใส

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๔๒

เด็กหญิงรินรดา มะสุใส
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๔๓

เด็กหญิงวรรณษา นนท์เหล่าพล
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๔๔

เด็กหญิงวราภรณ์ กานนท์
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๔๕

เด็กหญิงศิรประภา นนท์เหล่าพล
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๔๖

เด็กหญิงอรพิน พิมพ์สาลี
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๔๗

เด็กชายกฤษฎา ต้อนโสกรี
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๔๘

เด็กหญิงธันย์ชนก อุ่นเทียมโสม
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๔๙

เด็กหญิงนิภาพร อุ่นเทียมโสม
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๕๐
เด็กหญิงนิรมล ตอนสุข

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๕๑

เด็กหญิงปนัดดา มะสุใส
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๕๒
เด็กหญิงประภาวัลย์ นนเลาพล

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๕๓

เด็กหญิงภัชรินทร์ เกือกูล

้

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๕๔

เด็กชายภานุวัฒน์ ต้อนโสกรี
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๕๕

เด็กหญิงมลธิรา ออทอลาน
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๕๖

เด็กหญิงรัชฎาพร ต้อนโสกรี
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๕๗

เด็กหญิงรุ่งนภา ดวงดูสัน
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๕๘

เด็กหญิงวิชยา สุวรรณมาโจ
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๕๙

เด็กหญิงศศิวิมล นนเลาพล
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๖๐
เด็กหญิงศิรินัน นนท์เหล่าพล

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๖๑

เด็กหญิงสายธาร แก้วอ่อนขวา
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๖๒

เด็กหญิงสุภาภรณ์ มากอง
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๖๓

เด็กหญิงสุวดี มะสุใส
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๖๔

เด็กชายอัมรินทร์ สนมศรี
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๖๕

เด็กหญิงเนตรณฎา อุ่นเทียมโสม
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๖๖

เด็กหญิงกรนภา นนเลาพล
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๖๗

เด็กชายกิตติกร สุวรรณมาโจ
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๖๘

เด็กหญิงกุลนิชย์ คุ้มวงษ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๖๙

เด็กชายคุณากร อุ่นเทียมโสม
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๘ / ๔๑

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๕๙/๐๙๗๐
เด็กหญิงคุนัญญา ดวงดูสัน

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๗๑

เด็กชายฐิติพงษ์ มะสุใส
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๗๒

เด็กชายธนากร สุวรรณมาโจ
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๗๓

เด็กชายธวัฒชัย เขียวค้า
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๗๔

เด็กหญิงธัญญาศิริ อุ่นเทียมโสม
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๗๕

เด็กหญิงนภสร ดวงดูสัน
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๗๖

เด็กชายนันทะวัฒน์ ดวงดูสัน
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๗๗

เด็กหญิงนันธิดา พิมพ์ลุน
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๗๘

เด็กชายนิธิวัตร ดวงดูสัน
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๗๙

เด็กชายนิรชิต มะสุใส
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๘๐
เด็กหญิงปณิดา ศรีโลเจียว

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๘๑

เด็กชายปยะราช มะสุใส
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๘๒

เด็กชายพนมกาญ ภัทรยุคลธร
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๘๓

เด็กชายพรพิพัฒน์ นนท์เหล่าพล
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๘๔

เด็กชายพลวัฒน์ นนท์เหล่าพล
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๘๕

เด็กชายพันกร พันจี
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๘๖

เด็กชายมิลฐฎา ดวงดูสัน
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๘๗ เด็กหญิงรัตน์ชไมภรณ์
โพนพิมูล

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๘๘

เด็กหญิงวราพร ฮาดทักวงค์
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๘๙

เด็กชายวัชรินทร์ มะสุใส
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๙๐
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ จันทะโม

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๙๑

เด็กชายวีระวรณ์ โพติยะ
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๙๒

เด็กชายอภินันท์ วอนาม
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๙๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ยางสิงอ้อ
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๙๔

เด็กหญิงอรุณรัตน์ นนท์เหล่าพล
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๙๕

เด็กหญิงเพชรดา มะสุใส
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๙๖

นางสาวพรพิศ พันธ์ุเมือง
๒๐/๐๒/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๙๗

นางยุพา นนทเลาพล
๐๒/๐๔/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๙๘

เด็กหญิงภัณฑิรา วังสุขี
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๖๕๙/๐๙๙๙

เด็กหญิงองุ่น อุณาพรม
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๐๐
เด็กหญิงอินธิรา ตาลาคุณ

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๐๑
เด็กชายจิรานุวัฒน์ โยลัย

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๐๒
เด็กหญิงชลิตา กัลยาฤทธิ

์

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๐๓
เด็กหญิงณัฐมนท์ เนืองทอง

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๐๔
เด็กชายธนบดี วังสุขี

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๙ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๕๙/๑๐๐๕
เด็กหญิงปวันรัตน์ มหาวงค์

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๐๖
เด็กหญิงปยะธิดา โยลัย

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๐๗
เด็กหญิงพรนภา กุลอาบ

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๐๘
เด็กหญิงพัชราพร โยลัย

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๐๙
เด็กหญิงสุนิตา อ.ท.มาตย์

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๑๐
เด็กหญิงเมวีญา แก้วคำแสน

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๑๑

เด็กชายจตุพร ไวมือ
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๑๒

เด็กชายณัฐพล กุจนา
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๑๓

เด็กชายธนากร แต้มกลาง

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๑๔

เด็กหญิงธิญาดา อบเชย
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๑๕

เด็กหญิงนภัสรา ขานเพราะ
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๑๖

เด็กหญิงปนัดดา ไชยชมพล
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๑๗

เด็กหญิงพรชิตา แสงศิริ
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๑๘

เด็กหญิงลัดดา กุจนา
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๑๙

เด็กหญิงสุนิสา พลแสน
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๒๐
เด็กหญิงสุนิสา เหม็นชา

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๒๑

เด็กหญิงเกวลิน โพติยะ
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๒๒

เด็กหญิงทิพกมล โพติยะ
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๒๓

เด็กหญิงธิดาเทพ ขวาไชยวี
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๒๔

เด็กหญิงธีรรัตน์ นาคาแก้ว
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๒๕

เด็กหญิงเจตจิรา กุจนา
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๒๖

เด็กหญิงบังอร ลีคำพอก
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๒๗

เด็กชายวราวุธ แต้มกลาง
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๒๘

เด็กหญิงศศิพร สุดตรง

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๒๙

เด็กหญิงศิริกานต์ หนูจันทร์
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๓๐
เด็กหญิงเบ็ญ มะแก้ว

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๓๑

เด็กหญิงแจ่มจันทร์ ผ่านสุวรรณ
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๓๒

เด็กหญิงชลดา มิควาฬ
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๓๓

เด็กชายทวีจิต ภูมิลา
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๓๔

เด็กชายธงไทย อินทร์ติยะ

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๓๕

เด็กหญิงแขมิกา เพ็ชรรัตน์
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๓๖

เด็กชายชญานนท์ สุขรี
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๓๗

เด็กหญิงณัฐกมล บัวชุม
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๓๘

เด็กชายธีระพัฒน์ บัวชุม
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๓๙

เด็กหญิงปณิดา สุขรี
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๐ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๕๙/๑๐๔๐
เด็กหญิงภัทรญา บัวชุม

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๔๑

เด็กหญิงวิสุตา สุคม
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๔๒

เด็กหญิงศุภิสรา ธาตุวิสัย
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๔๓

เด็กหญิงอรปรียา เสือจันทร์
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๔๔

เด็กหญิงชนัญดา คำมี
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๔๕

เด็กชายปฎิพล ชัยหา
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๔๖

เด็กหญิงจินตนา สุทธิวรรณา
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๔๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ ไชยสัตย์
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๔๘

เด็กชายธนภัทร คำมี
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๔๙

เด็กหญิงพัชรินทร์ วรคันทักษ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๕๐
เด็กหญิงพัชรี สีดอกไม้

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๕๑

เด็กชายภควัฒน์ ไชยะ
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๕๒

เด็กหญิงชลธิชา หอมกลิน

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๕๓

เด็กหญิงทิพรดา อุ่นลุม
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๕๔

เด็กหญิงอลิสา เดือนขาว
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๕๕

เด็กชายณภัทรพงษ์ บัวชุม
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๕๖

เด็กหญิงธิญาดา อุ่นลุม
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๕๗

เด็กหญิงวรางคณา วรคันทักษ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๕๘

เด็กหญิงจิรานุช ดันงา

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล วัดสระแก้ว  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๕๙

เด็กหญิงสุจิตรา ยะไวย์

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล วัดสระแก้ว  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๖๐
เด็กหญิงชมภู่ นนท์จันทร์

๑๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๖๑

เด็กหญิงณัชชา หมันผดุง

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๖๒
เด็กหญิงณัฏฐานนท์ อุดานนท์

๑๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๖๓

เด็กหญิงดาวใจ เมฆคลี
๐๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๖๔

เด็กชายทักษ์ดนัย ศิริวงศ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๖๕

เด็กชายธนากร สมรฤทธิ

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๖๖

เด็กชายธนากร ไชยสุระ
๐๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๖๗

เด็กหญิงธินัญญา หระไชย

๑๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๖๘

เด็กชายธีรพัฒน์ โคตรคำ
๒๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๖๙

เด็กชายธีรภัทร วะชุม
๐๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๗๐
เด็กชายธีรภัทร แปโค

๒๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๗๑

เด็กชายธีรศักดิ

์

ศรีษะมุข

๒๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๗๒

เด็กชายนภัสกร มหาวงค์
๑๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๗๓

เด็กหญิงนภาพร แสงลิกิต
๑๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๗๔

เด็กหญิงนริศรา อินทร์ศิริ
๑๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๑ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๕๙/๑๐๗๕

เด็กชายนัทธพงศ์ ขรรค์ศร
๑๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๗๖

เด็กหญิงนิชธาวัลย์ คัณทะสิทธิ

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๗๗

เด็กหญิงนิภาธร ยอดสุบัน
๒๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๗๘

เด็กหญิงนิภาพร ศรีหะมงคล
๑๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๗๙

เด็กชายบัญญาวัตร ยอดสุบัน
๒๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๘๐
เด็กชายบุญญฤทธิ

์

สมรฤทธิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๘๑

เด็กหญิงปณิดา ฤาชา
๐๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๘๒

เด็กหญิงปนัดดา แสงคำ
๑๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๘๓

เด็กหญิงปวรรณรัช บานอินทร์
๒๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๘๔

เด็กหญิงปวีณา วงศ์อะนุ
๑๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๘๕

เด็กหญิงปานชีวา คำวิจิตต์
๐๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๘๖

เด็กหญิงปาริชาต สุขกล้า
๐๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๘๗

เด็กหญิงปาลินี สิงห์งอย

๒๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๘๘

เด็กชายพงศกร คำใบ
๐๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๘๙

เด็กชายพงษ์พัฒน์ ลาดงเมย
๑๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๙๐
เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

สีลาลาย
๒๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๙๑

เด็กหญิงพรนภา ลักษณะจันทร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๙๒

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ต้นกันยา
๑๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๙๓

เด็กชายพันธกานต์ พนมเริงไชย
๐๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๙๔

เด็กหญิงพาณิภัค อุดานนท์
๑๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๙๕

เด็กหญิงพานทอง กองเสลา
๐๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๙๖

เด็กชายพิฆเนศ ดังสีสัตย์
๓๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๙๗

เด็กชายพีรพัฒน์ มัยวงศ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๙๘

เด็กชายพีรพัฒน์ สาวันดี
๐๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๐๙๙

เด็กหญิงภัคจิรา ดังสีสัตย์
๑๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๐๐
เด็กหญิงภัทรวดี ศิริวงศ์

๒๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๐๑

เด็กหญิงภัทราภรณ์ มะละกา
๑๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๐๒

เด็กหญิงภาวิณี สีเกิน

้

๑๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๐๓

เด็กหญิงมินตรา เขียวประทุม
๐๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๐๔

เด็กชายมีทรัพย์ ชาวนา
๓๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๐๕

เด็กหญิงรัชนี โยธาตรี
๐๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๐๖

เด็กชายรัตนิล ปุตะมา
๑๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๐๗

เด็กชายวรลภย์ แก้วอวน
๒๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๐๘

เด็กหญิงวรันธร เคนไชยวงศ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๐๙

เด็กหญิงวราภรณ์ รืนเริง

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๒ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๕๙/๑๑๑๐

เด็กชายวัฒนชัย กรมขันธ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๑๑

เด็กชายวิทวัส แก้วปลา
๑๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๑๒

เด็กหญิงวิรดา โคทังคะ
๐๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๑๓

เด็กหญิงวิลัยลักษณ์ ไชยมงค์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๑๔

เด็กหญิงศศิธร มหาวงศนันท์
๒๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๑๕

เด็กหญิงศศิวิมล แก้วกัณหา
๐๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๑๖

เด็กหญิงศิราณี ทองสี
๓๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๑๗

เด็กหญิงศิรินพร มะละกา
๐๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๑๘

เด็กชายศิวกร บัวบุญ
๑๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๑๙

เด็กหญิงศุภนิดา ดวงสิทธ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๒๐

เด็กชายสนธยา มังคละคีรี
๐๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๒๑

เด็กหญิงสายธาร ภักดี
๑๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๒๒

เด็กหญิงสุชัญญา จันทะเฆ่
๐๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๒๓

เด็กหญิงสุชาวดี ศรีษะมุข
๑๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๒๔

เด็กชายสุทธิลักษณ์ ชาบรรทม
๒๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๒๕

เด็กหญิงสุพรรษา วงศ์สีดา
๐๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๒๖

เด็กหญิงสุพัตรา สุธรรม
๒๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๒๗

เด็กชายสุรเดช พิมพา
๐๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๒๘

เด็กหญิงสโรชา ปองทอง
๒๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๒๙

เด็กหญิงอนัญญา อุผา
๐๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๓๐

เด็กชายอนุศิษฏ์ นันสีบุตร
๑๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๓๑

เด็กชายอนุสิริ จักจินดา
๑๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๓๒

เด็กชายอภิรักษ์ วัดแพนลำ
๒๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๓๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

บุณรังศรี
๐๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๓๔

เด็กชายอภิเชษฐ์ สิงห์งอย
๒๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๓๕

เด็กหญิงอรัญญา วงศ์เหง้า
๑๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๓๖

เด็กหญิงอักษราภัค ไชยริบูรณ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๓๗

เด็กหญิงอัญชัน สืบวงษ์รุ่ง
๒๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๓๘

เด็กหญิงอาทิตยา นันสีบุตร
๐๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๓๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

โสภานำ
๒๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๔๐

เด็กหญิงเจตปรียา คะดุน
๐๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๔๑

เด็กชายเฉลิมชัย โกษาแสง
๐๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๔๒

เด็กชายเดชาวัตร อุดานนท์
๐๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๔๓

เด็กชายเตชินท์ ปตพรม
๑๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๔๔

เด็กชายเนวิน อินทร์พรหม
๐๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๓ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๕๙/๑๑๔๕

เด็กหญิงเมธาพร วิพัทนะพร

๑๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๔๖

เด็กหญิงเยาวภา สมรฤทธิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๔๗

เด็กหญิงเอมวลี วดีศิริศักดิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๔๘

เด็กชายโกมินทร์ หาบุตร

๑๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๔๙

เด็กหญิงโสภิตนภา นาโควงค์
๐๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๕๐

เด็กชายกิตติภพ อุผา

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๕๑

เด็กหญิงกุลนิษฐ์ โคตะบิน
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๕๒

เด็กชายธวัชชัย วะชุม
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๕๓

เด็กชายธิติกร ยะปะเต

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๕๔

เด็กชายธเนศ อุผา
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๕๕

เด็กชายสุริยา เพ็งคำ
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๕๖

เด็กหญิงสุรีย์ณิภา กอทอง
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๕๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เพ็งคำ
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๕๘

เด็กหญิงกมล ผุดีสม
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๕๙

เด็กหญิงกาญจนา คะดุน
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๖๐

เด็กชายจำรูญ ปสุตานนท์
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๖๑

เด็กหญิงจินทภา สายโอราช
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๖๒

เด็กชายธนวัฒน์ คะดุน
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๖๓

เด็กชายธีร์ธวัช อุผา
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๖๔

เด็กหญิงนันทิตา อำภัยศรี
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๖๕

เด็กหญิงภัคจิรา ฝากงคำ
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๖๖

เด็กหญิงวิชุดา มัยวงศ์
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๖๗

เด็กหญิงนิศาชล สุธรรม
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๖๘

เด็กหญิงบุญหลง อินทริง
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๖๙

นางสาวโสภิดา สิงห์งอย
๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๗๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ มัยวงค์

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๗๑

เด็กชายธีรภัทร์ โคทังคะ
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๗๒

เด็กหญิงปริชาติ สุธรรม
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๗๓

เด็กหญิงภาวิณี โทรัตน์
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๗๔

เด็กหญิงวิภาวดี มหาวงค์
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๗๕

เด็กหญิงศุจินทรา แก้วปลา
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๗๖

นายอนุชา มหาวงค์
๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๗๗

นางสาวเจนจิรา มหาวงศ์
๐๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๗๘

เด็กชายฐิติวุฒิ มหาวงศ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต วัดทรายศรี  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๗๙

เด็กหญิงทับทิม ทากิระ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต วัดทรายศรี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๔ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๕๙/๑๑๘๐

เด็กชายธนา ทากิระ
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต วัดทรายศรี  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๘๑

เด็กชายธีรภัทร รัตนะ
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต วัดทรายศรี  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๘๒

เด็กหญิงปรียาภรณ์ พิมวิชัย
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต วัดทรายศรี  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๘๓

เด็กชายพีระพัฒน์ โคทังคะ
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต วัดทรายศรี  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๘๔

เด็กหญิงกนกพรรณ คำหาญ
๐๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๘๕

เด็กหญิงกฤษณา อินทริง
๑๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๘๖

เด็กชายจิรันตน์ อินทริง
๒๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๘๗

เด็กชายทรงกลด รัตนะ
๐๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๘๘

เด็กชายธนวันต์ รัตนะ
๒๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๘๙

เด็กชายธนาธร ไชยขันธ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๙๐

เด็กชายปฏิภาณ รัตนะ
๑๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๙๑

เด็กชายพงศธร ดวงภักดี
๑๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๙๒

เด็กชายวรรธนัย ไชยกา
๐๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๙๓

เด็กหญิงอนุธิดา รัตนะ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๙๔

เด็กหญิงอริศรา รัตนะ
๑๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๙๕

เด็กชายเฉียบชัย อินทริง
๒๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๙๖

เด็กหญิงเนตรนภา พรมเจริญ
๑๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๙๗

เด็กชายกิตติธร รัตนะ
๐๕/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๙๘
เด็กหญิงจันทราทิพย์ รัตนะ

๑๐/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๖๕๙/๑๑๙๙
เด็กหญิงจันทราทิพย์ ศิริวงค์

๑๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๖๕๙/๑๒๐๐
เด็กชายจิรภัทร อนุญาหงษ์

๒๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๖๕๙/๑๒๐๑

เด็กชายณรงค์ชัย อินทริง
๑๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๖๕๙/๑๒๐๒

เด็กชายพุฒิชัย ดวงภักดี
๑๑/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๖๕๙/๑๒๐๓

เด็กหญิงอุลัยวรรณ ดวงภักดี
๑๐/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๖๕๙/๑๒๐๔

เด็กชายกฤติยา รัตนะ
๒๙/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๖๕๙/๑๒๐๕

เด็กชายคมสัน สร้อยแสง
๐๓/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๖๕๙/๑๒๐๖

เด็กชายจรงศักดิ

์

รัตนะ
๐๓/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๖๕๙/๑๒๐๗

เด็กชายณัฐพงษ์ อินทิสิทธิ

์

๑๗/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๖๕๙/๑๒๐๘

เด็กชายธีระภัทร รัตนะ
๑๙/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๖๕๙/๑๒๐๙

เด็กหญิงนันทวัน หาลี
๒๘/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๖๕๙/๑๒๑๐

เด็กหญิงเกสริน ทุมทัดทราย
๐๕/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๖๕๙/๑๒๑๑

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ไชยกา
๑๗/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๖๕๙/๑๒๑๒

เด็กหญิงขนิษฐา ไชยกา
๐๗/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๖๕๙/๑๒๑๓

เด็กหญิงจันทร์พิมพ์ รัตนะ

๒๘/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๖๕๙/๑๒๑๔

เด็กหญิงจารุณี รัตนะ
๒๙/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๕ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๕๙/๑๒๑๕

เด็กชายธีรภัทร รัตนะ

๑๓/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๖๕๙/๑๒๑๖

เด็กหญิงเกวลี บุญชาญ
๐๘/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๖๕๙/๑๒๑๗

เด็กหญิงไพรรินทร์ ไชยกา
๐๗/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๖๕๙/๑๒๑๘

เด็กชายจักรรินทร์ ไชยกา
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๖๕๙/๑๒๑๙

เด็กหญิงจิตรกัญญา อินทริง
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๖๕๙/๑๒๒๐

เด็กหญิงทักษพร ประกิง

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๖๕๙/๑๒๒๑

เด็กหญิงทิพรดา มหาวงศ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๖๕๙/๑๒๒๒

เด็กหญิงนารากร สมัครดี
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๖๕๙/๑๒๒๓

เด็กหญิงศิรารัตน์ ปองทอง
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๕๙/๑๒๒๔

นางสาวปริญญา อาจอินทร์
๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๕๙/๑๒๒๕

นางสาวยุพารัตน์ ปองทอง
๒๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๕๙/๑๒๒๖

นางสาวบุษกร คำสวัสดิ

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๕๙/๑๒๒๗

นางสาวสร้อยฟา มะตนเด
๑๔/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๖๕๙/๑๒๒๘

เด็กหญิงกัญธิชา มะละกา
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพนสว่าง  

นพ ๔๖๕๙/๑๒๒๙

เด็กหญิงกัลยรัตน์ อุบัวบล
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพนสว่าง  

นพ ๔๖๕๙/๑๒๓๐

เด็กชายธีรเดช อินทริง

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพนสว่าง  

นพ ๔๖๕๙/๑๒๓๑

เด็กหญิงนภาพร คะดุน
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพนสว่าง  

นพ ๔๖๕๙/๑๒๓๒

เด็กหญิงบุญญปทม์ ปานทอง
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพนสว่าง  

นพ ๔๖๕๙/๑๒๓๓

เด็กหญิงปารวี เชือพนม

้

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพนสว่าง  

นพ ๔๖๕๙/๑๒๓๔

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ พรมพันห่าว
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพนสว่าง  

นพ ๔๖๕๙/๑๒๓๕

เด็กหญิงวนิดา สุตัน
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพนสว่าง  

นพ ๔๖๕๙/๑๒๓๖

เด็กหญิงสุพัตรา อินทริง
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพนสว่าง  

นพ ๔๖๕๙/๑๒๓๗

เด็กหญิงอัครยา ดวงภักดี
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพนสว่าง  

นพ ๔๖๕๙/๑๒๓๘

เด็กหญิงทิพย์สุดา จันทะพันธุ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๖๕๙/๑๒๓๙

เด็กหญิงปวีณา หมิงหา

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๖๕๙/๑๒๔๐

เด็กหญิงศศิธร บุพศิริ

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๖๕๙/๑๒๔๑

นายไชยยา โพธิสุ

์

๒๗/๑๒/๒๕๑๑
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)

วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๖๕๙/๑๒๔๒

เด็กหญิงปรียาภา กิขุนทด
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๖๕๙/๑๒๔๓

เด็กหญิงปยวรรณ เพ็ญใจหาญ
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๖๕๙/๑๒๔๔

เด็กหญิงพรนภา หน่อหล้า

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๖๕๙/๑๒๔๕

เด็กหญิงพันธ์นิดา แสนไชย
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๖๕๙/๑๒๔๖

เด็กหญิงวรรณนิษา เชือคำเพ็ง

้

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๖๕๙/๑๒๔๗

นางสาวดวงกมล กันทะยา
๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๖๕๙/๑๒๔๘

เด็กหญิงประภัสสร ไกยฝาย
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๖๕๙/๑๒๔๙

เด็กหญิงปรียา วังคะฮาด
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๖ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๕๙/๑๒๕๐

นางสาวเพ็ญจันทร์ อุทัยวัฒ
๑๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๖๕๙/๑๒๕๑

เด็กหญิงกฤตภัค แสนสุริวงค์
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๖๕๙/๑๒๕๒

เด็กหญิงชลธิชา ชุมปลา
๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๖๕๙/๑๒๕๓

เด็กหญิงทิพย์สุดา พรมลัง
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๖๕๙/๑๒๕๔

เด็กหญิงนันทิยา ขุนศรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๖๕๙/๑๒๕๕

เด็กหญิงบุหลัน พรมลัง
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๖๕๙/๑๒๕๖

เด็กชายปกรณ์ นันทะพรม
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๖๕๙/๑๒๕๗

เด็กหญิงประภาพร พ่อนามแดง
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๖๕๙/๑๒๕๘

เด็กหญิงรุจิภรณ์ แสนสร้อย

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๖๕๙/๑๒๕๙

เด็กหญิงวารุณี พ่อพิลา
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๖๕๙/๑๒๖๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ ชมภูทอง
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๖๕๙/๑๒๖๑

เด็กหญิงใบเฟนร์ พ่อบุญจันทร์
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๖๕๙/๑๒๖๒

นางสาวสิริรัตน์ ตีกามล
๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๖๕๙/๑๒๖๓

นายชีวัน นาโคกุล
๒๒/๑๑/๒๕๐๓

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๖๕๙/๑๒๖๔

นายสุรชัย สุทธิอาจ
๒๒/๑๑/๒๕๐๓

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๖๕๙/๑๒๖๕

เด็กหญิงตติยาดา พรมศรี

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๖๕๙/๑๒๖๖

เด็กหญิงวรรณภา แก้ววัน
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๖๕๙/๑๒๖๗

เด็กหญิงกุลภัสสร์ คำไตรย์
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๖๕๙/๑๒๖๘

เด็กหญิงวรนุช คาระโก
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๖๕๙/๑๒๖๙

เด็กหญิงเฟองฟา นวลศิริ
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๖๕๙/๑๒๗๐

เด็กหญิงจินดารัตน์ เหม็นชา
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๖๕๙/๑๒๗๑

เด็กหญิงจีรนันท์ ศิริสวัสดิ

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๖๕๙/๑๒๗๒

เด็กชายรวัชญ์ วงศ์พล
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๖๕๙/๑๒๗๓

เด็กหญิงศรุตา ดีละ
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๖๕๙/๑๒๗๔

เด็กหญิงจิตติมา ยศไชยวิบูลย์
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๕๙/๑๒๗๕

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

มูลสาร
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๕๙/๑๒๗๖

เด็กหญิงธัญนาฎ รอดรักษา
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๕๙/๑๒๗๗

เด็กหญิงปวันรัตน์ หูมแพง
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๕๙/๑๒๗๘

เด็กหญิงหฤทัย ทำชอบ
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๕๙/๑๒๗๙

เด็กหญิงอรปรียา จันทะขิน
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๕๙/๑๒๘๐

นางสาวธัญชนก สายสุด
๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๕๙/๑๒๘๑

นายนครินทร์ เหล็งบุญ
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๕๙/๑๒๘๒

นางสาวบุญพร คงภูธร
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๕๙/๑๒๘๓

นางสาวปาริชาติ เจริญราษฎร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๕๙/๑๒๘๔

นายยุทธชัย ศรีวรสาร
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๗ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๕๙/๑๒๘๕

นางสาวสวนีย์ วิมลจันทร์
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๕๙/๑๒๘๖

นางสาวสาวิตรี บุญอุ่น

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๕๙/๑๒๘๗

นายอัษฎา บาศรี
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๕๙/๑๒๘๘

นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัย
๒๐/๐๘/๒๕๐๕

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๕๙/๑๒๘๙

นายชิตพล เกิดมงคล
๑๗/๐๙/๒๕๓๔

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๕๙/๑๒๙๐

นางสาวทิพย์สุดา กลางยศ
๑๒/๐๔/๒๕๓๕

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๕๙/๑๒๙๑

นายเศรษฐา อุณาพรหม
๒๕/๐๖/๒๕๒๒

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๕๙/๑๒๙๒

เด็กหญิงนันทยา ชมภูพระ
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๕๙/๑๒๙๓

เด็กชายปยะ ชมภูพระ
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๕๙/๑๒๙๔

เด็กหญิงมุทิตา ประพัสรางค์
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๕๙/๑๒๙๕

นางสาวสุมินตรา ชมภูพระ
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๕๙/๑๒๙๖

เด็กหญิงทิพวัลย์ เอ้เคน
๐๑/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๖๕๙/๑๒๙๗

เด็กชายพิทักษ์ เบ้าลี
๐๗/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๖๕๙/๑๒๙๘

เด็กหญิงสุภัสสรา ระงับทุกข์
๒๖/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๖๕๙/๑๒๙๙

เด็กหญิงขวัญฤดี พรมมงคุณ

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๐๐
เด็กหญิงชนิดาพร ผายม

๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๐๑

เด็กหญิงฐิติมา กุตารักษ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๐๒

เด็กหญิงทิพสุดา ศรีหะมงคล
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๐๓

เด็กชายธนาธรณ์ โยบุตดา

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๐๔

เด็กหญิงธิดา บุญเทียม
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๐๕

เด็กหญิงธิดาภรณ์ วังอุปดชา
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๐๖

เด็กชายสมชาย วังอุปดชา
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๐๗

เด็กหญิงสายชล วังอุปดชา
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๐๘

เด็กหญิงอัฐภิญญา ศรีหะมงคล
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๐๙

เด็กชายอินทรเทพ วังอุปดชา
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๑๐

นางสาวจิราภรณ์ โยบุตดา
๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๑๑

เด็กหญิงชรินรัตน์ จันทา
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๑๒

เด็กหญิงยุวดี คำลือ
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๑๓

นางสาวอรทัย บุญเทียม
๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๑๔

นางสาวเดือนเพ็ญ คำลือ
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๑๕

เด็กชายนิพัทธ์ ฉิมปอง
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๑๖

นายรัตนพล ชนะพจน์
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๑๗

นางสาวสาวินี มะนาวนอก
๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๑๘

นางสาวอริศรา สมปตะ
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๑๙

นางสาวจารุณี ราชรามทอง
๑๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๘ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๕๙/๑๓๒๐

นางสาวกาญจนา มะนาวนอก
๑๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๒๑

นางสาวนลิดา วงพล
๓๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๒๒

เด็กชายสันติสุข ชนะพจน์
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๒๓

เด็กหญิงกฤติยาภา ภูชุม
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๒๔

เด็กหญิงทิวาพร นิวงษา
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๒๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ นิวงษา
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๒๖

เด็กหญิงมัณฑนา นิวงษา
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๒๗

เด็กหญิงสุทัตตา นิวงษา
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๒๘

เด็กชายสุรเพชร นิวงษา
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๒๙

เด็กชายเอกพล เอกสะพัง
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๓๐

นางสาวดารุณี แก้วนิวงศ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๓๑

นางสาวตันหยง ชนะพจน์
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๓๒

เด็กหญิงพัชชา นิวงษา
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๓๓

นางสาวยุพเรศ นิวงษา
๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๓๔

นางสาวสร้อยสุดา บัวดี
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๓๕

นายสิทธิศักดิ

์

เชือสุก

้

๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๓๖

นางสาวอชิรญา ทิอุทิศ
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๓๗

นายคมศักดิ

์

ประกิง

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๓๘

นายพลธร อินทริง
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๓๙

นายวรพันธ์ มังมี

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๔๐

เด็กชายสาธิต ประกิง

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๔๑

เด็กหญิงสุวิมล ประกิง

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๔๒

นางสาวจตุพร แก้วไพสาล
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๔๓

นางสาวณิชาภัทร ประกิง

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๔๔

นางสาวภรศิตา ประกิง

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๔๕

นางสาวภรสุดา ประกิง

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๔๖

นางสาวสุวิมล ประกิง

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๔๗

นางสาวกัญญารัตน์ ประกิง

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดศรีชมภู  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๔๘

นายพิศภทธ์ ประกิง

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดศรีชมภู  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๔๙

เด็กหญิงฟาริดา ไชยหมืน

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดศรีชมภู  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๕๐

เด็กหญิงภาวิณี ประกิง

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดศรีชมภู  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๕๑

เด็กชายศักดิทิพย์

์

ประกิง

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดศรีชมภู  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๕๒

นายสิทธิศักดิ

์ ์

ประกิง

่

๑๓/๒๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดศรีชมภู  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๕๓

นายแสงกล้า สุขสวัสดิ

์

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดศรีชมภู  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๕๔

นางสาวกันยากานต์ ประกิง

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดศรีชมภู  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๙ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๕๙/๑๓๕๕

นางสาวกุลธิดา ประกิง

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดศรีชมภู  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๕๖

นางสาวเดือนเพ็ญ มังคละคีรี
๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดศรีชมภู  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๕๗

นางสาวนริศรา อุทัย
๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดศรีชมภู  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๕๘

นางสาวปยธิดา ชมชูชืน

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดศรีชมภู  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๕๙

นางสาวพรนิภา ประกิง

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดศรีชมภู  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๖๐

นางสาวพลิดา ประกิง

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดศรีชมภู  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๖๑

นายรณฤทธิ

์

ประกิง

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดศรีชมภู  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๖๒

เด็กชายกฤษณพงศ์ ช่วยพันธ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๖๓

เด็กชายกิติศักดิ

์

ประกิง

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๖๔

เด็กหญิงจิรภัทร์ คำภูแสน
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๖๕

เด็กหญิงชฎาพร ประกิง

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๖๖

เด็กหญิงนันทพร ประกิง

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๖๗

เด็กหญิงปยะธิดา ประกิง

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๖๘

เด็กหญิงภัณฑ์ธิรา นาลาดทา
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๖๙

เด็กชายภูเบศว์ ประกิง

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๗๐

เด็กหญิงมนสิการ โคตรพรม
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๗๑

เด็กหญิงยุวดี นาโควงค์
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๗๒

เด็กชายรพีพัฒน์ แสงอรุณ
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๗๓

เด็กหญิงรัตน์ติกาล ประกิง

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๗๔

เด็กหญิงสุธาวัลย์ ประกิง

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๗๕

เด็กชายอภิวัฒน์ ประกิง

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๗๖

เด็กหญิงอมรรัตน์ วงศ์มีแก้ว
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๗๗

เด็กหญิงอริศรา โทนะพันธ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๗๘

เด็กชายเจษฎาภรณ์ ประกิง

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๗๙

นางรัตนา หงแสน
๒๘/๐๖/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๘๐

นายโกวิทย์ วิเศษสา
๑๐/๐๑/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๘๑

เด็กชายชลันธร หนูเชือ

้

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๘๒

เด็กหญิงฐิติมา ขันธุ์คุ้ม
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๘๓

เด็กชายทศพร บุญสมัย
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๘๔

เด็กชายทักษิณ อภัยโส
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๘๕

เด็กชายธนทัต หมอกมีชัย
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๘๖

เด็กชายธนบรรณ ดอกบัว
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๘๗

เด็กหญิงนิชนันท์ ทองศรี
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๘๘

เด็กหญิงปยะดา คำชนะ
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๘๙

เด็กชายปยะเทพ สุขรี
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๖๕๙/๑๓๙๐

เด็กหญิงพรรษชล คำมุข
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๙๑

เด็กหญิงภัทรวดี ยอดธนดล
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๙๒

เด็กชายภานุวัต ปาลเสนา
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๙๓

เด็กหญิงภาริดา พลีจันทร์
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๙๔

เด็กหญิงมลดีย์ ธรรมจันทร์
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๙๕

เด็กหญิงรัชนีกร คำมงคล
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๙๖

เด็กหญิงลลิดา อภัยโส
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๙๗

เด็กชายศิริวัตร วิลัย
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๙๘

เด็กหญิงสุรัตนา ฮมแสน
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๖๕๙/๑๓๙๙

เด็กชายอรรถกร นันท์อำพร
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๖๕๙/๑๔๐๐
เด็กหญิงอาริษา อภัยโส

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๖๕๙/๑๔๐๑

เด็กหญิงเจนนิสา โคตรัตน์
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๖๕๙/๑๔๐๒

เด็กชายเดชณรงค์ คำธิ
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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