
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนครพนม  ภาค ๑๐

ส่งสอบ ๙,๙๓๐ คน ขาดสอบ ๒,๙๙๔ คน คงสอบ ๖,๙๓๖ คน สอบได้ ๖,๖๗๒ คน สอบตก ๒๖๔ คน (๙๖.๑๙%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๐๐๐๑
เด็กหญิงสุชาดา นนทะศรี

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) มหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๐๒
เด็กหญิงกัณฐิกา ยาปญ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๐๓
เด็กชายคฑาทรัพย์ คุ้มศรีษะ

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๐๔
เด็กชายคุณธนากร หงษ์อินทร์

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๐๕
เด็กชายจักรกฤษ สมอุดม

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๐๖
เด็กหญิงจิรัชยา แสงรัตน์

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๐๗
เด็กชายชนกชนม์ ชลคีรี

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๐๘
เด็กหญิงชนิดาภา โคตรวงศ์

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๐๙
เด็กหญิงชนิภา ภูดางงัว

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๑๐
เด็กชายชัชวาลย์ นาราช

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๑๑
เด็กชายชาญวิทย์ รอบุญ

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๑๒
เด็กหญิงชาริตา อ่อนภูธร

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๑๓
เด็กชายชินดนัย ซาสิงห์

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๑๔
เด็กชายชุติพนธ์ บัวมุลย์

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๑๕
เด็กหญิงญาณิศา ชาลีพล

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๑๖
เด็กชายฐานทัต แสงจันทร์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๑๗
เด็กชายณภัทร หลอดเงิน

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๑๘
เด็กชายณัชพล สอดสี

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๑๙
เด็กชายณัฐชนน อ่อนแก้ว

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๒๐
เด็กหญิงณัฐชลิดา นนทะวงค์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๒๑
เด็กหญิงณัฐณิชา

จันทร์ดาประดิษฐ์ ๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๒๒
เด็กชายณัฐนันท์ ปะทา

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๒๓
เด็กชายณัฐวุฒิ เต๊ะดอเลาะ

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๒๔
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

นิวงษา
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๐๐๒๕
เด็กหญิงต้นฝน ก้อนหมืน

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๒๖
เด็กชายทรงชัย พิลาบุตร

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๒๗
เด็กชายทวีศิลป วิเศษสุนทร

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๒๘
เด็กชายธนกฤต รับจันทร์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๒๙
เด็กชายธนชัย ผันสำลี

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๓๐
เด็กหญิงธนัชพร ลีโคตร

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๓๑
เด็กหญิงธันยพร จันทร์อบ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๓๒
เด็กชายธีรภัทร แข็งแรง

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๓๓
เด็กชายนพรัตน์ กองวงค์

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๓๔
เด็กหญิงนภัสสร มาลาศรี

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๓๕
เด็กหญิงนภาศิริ ดอกไม้

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๓๖
เด็กชายนวพล พรมพันธุ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๓๗
เด็กหญิงนำเปล่า ลุนลาน

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๓๘
เด็กหญิงปนัดดา ชมภูงาม

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๓๙
เด็กชายปณณกร แพงโงม

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๔๐
เด็กชายปณณธร ราษชะ

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๔๑
เด็กชายพชรพล สีกุดเรือ

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๔๒
เด็กชายพรประเสริฐ เครือวาคำ

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๔๓
เด็กชายพลวัต สมตน

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๔๔
เด็กชายพสุเทพ แพงดี

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๔๕
เด็กหญิงพัชรินทร์ ทองสิงห์

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๔๖
เด็กหญิงพัชรินทร์ พลรัตน์

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๔๗
เด็กหญิงพัชริยา คำภา

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๔๘
เด็กชายพิภัช วะตะมะ

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๔๙
เด็กหญิงภนิดา ขุนวงษา

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๕๐
เด็กหญิงภัทรนันท์ บำรุงหงษ์

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๕๑
เด็กชายภาณุวัช วงค์กรม

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๕๒
เด็กชายภาวัต คำศรี

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๕๓
เด็กชายภูรินทร์ บุญยานนท์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๕๔
เด็กชายรัฐนนท์ คำบัว

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๕๕
เด็กชายรัฐภูมิ ใบคำ

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๕๖
เด็กชายรัฐศาสตร์ ราบเรียบ

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๕๗
เด็กชายรุ่งเกียรติ กองวงค์

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๕๘
เด็กชายลัทธพล คำวัน

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๕๙
เด็กหญิงลุดี เอ็ฟวา

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๒ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๐๐๖๐
เด็กชายวราเทพ วงศ์ชอุ่ม

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๖๑
เด็กหญิงวรุณยุพา บัวสา

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๖๒
เด็กชายวรเดช โพชราษฎร

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๖๓
เด็กหญิงวิภาดา วงค์เวียน

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๖๔
เด็กหญิงวิภาพร วดีศิริศักดิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๖๕
เด็กหญิงวีรยา ใสส่อง

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๖๖
เด็กชายศรัณู ขาวสอาด

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๖๗
เด็กหญิงศิริประภา สารีพันธุ์

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๖๘
เด็กชายศิริวัฒน์ คำภูมี

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๖๙
เด็กชายสรวิศ แสงสุวรรณ์

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๗๐
เด็กชายสัณหณัฐ กัลลาป

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๗๑
เด็กชายสันติภาพ เห็มกอง

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๗๒
เด็กหญิงสุชาดา นนทะศรี

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๗๓
เด็กหญิงสุชาดา มุขทอง

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๗๔
เด็กหญิงสุชานันท์ สิมมาลา

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๗๕
เด็กหญิงสุทธิดา อุนาพรม

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๗๖
เด็กหญิงสุนันทา เสนาพรม

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๗๗
เด็กหญิงสุนันทินี ขันทสอน

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๗๘
เด็กชายอชิตะ ผิวภูเขียว

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๗๙
เด็กชายอนุชา แก้วบริบัตร

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๘๐
เด็กหญิงอริศรา บุดดีวงษ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๘๑
เด็กหญิงอริศรา โสวรรณา

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๘๒
เด็กหญิงเขมิกา ราปน

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๘๓
เด็กชายเจตนิพัทธ์ คลังกลาง

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๘๔
เด็กชายเฉลิมชัย ไชยรัตน์

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๘๕
เด็กหญิงเอริกา วงค์โพนทอง

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๘๖
เด็กหญิงกลยพร ศรีวงษา

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๘๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ต้อนโสกรี

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๘๘
เด็กชายจิตรภาณุ บัวมุล

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๘๙
เด็กชายธนวัฒน์ ครีจักร

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๙๐
เด็กหญิงนัชชา ไชยราช

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๙๑
เด็กชายนิติศาสตร์ ฝายวงค์

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๙๒
เด็กหญิงปวีณา รูปงาม

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๙๓ เด็กหญิงภัทธิญาภรณ์
วงศ์ศรีชา

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๙๔
เด็กชายภัทรภณ แสงอินทร์

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๓ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๐๐๙๕
เด็กหญิงรัตนา คำอยู่

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๙๖
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ บัวเคน

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๙๗
เด็กหญิงวรัญญา ประทุมรัตน์

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๙๘
เด็กหญิงวริยา ตูมขาว

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๐๙๙
เด็กหญิงวาริณี บรรหาร

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๑๐๐
เด็กชายวิศรุต ลุนลา

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๑๐๑
เด็กชายสมัชญ์ แก้วกิง

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๑๐๒
เด็กหญิงสุจิรา อินทรประเสริฐ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๑๐๓
นางฉัตรฤดี ไพฑูรย์

๑๒/๐๒/๒๕๐๖

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๑๐๔
นางปนัฏดา ปทุมมาสมุทร

๒๘/๐๑/๒๕๑๒

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๑๐๕
นางสาวกนกนาด พวงธีระกุล

๑๖/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๑๐๖
นางสาวกนกนิด พวงธีระกุล

๑๖/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๑๐๗
นายกฤษณะ นาราช

๑๘/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๑๐๘
นางสาวกุลรัตน์ บุญอาจ

๐๒/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๑๐๙
นางสาวขนิษฐา เกษมาลา

๐๗/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๑๑๐
นางสาวจันทิมา กุลสา

๓๐/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๑๑๑

นางสาวจารุวรรณ สาวงค์
๑๗/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๑๑๒

นางสาวชนพิชา ทุมที
๑๖/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๑๑๓

นางสาวชลิตา วิชัยสา
๒๘/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๑๑๔

นางสาวชืนนภา

่

อ้วนศรี
๐๔/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๑๑๕

นางสาวชุติมา ทองมี
๓๑/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๑๑๖

นางสาวญาดา รอดฮ้อย
๐๓/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๑๑๗

นางสาวทัศนีย์ แก้วดวงตา
๒๒/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๑๑๘

นางสาวทิพย์สุดา เหลาเกียง

้

๒๒/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๑๑๙

นายธนกร ไชยประเทศ
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๑๒๐
นายธนะพัฒน์ นนทรา

๒๑/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๑๒๑

นางสาวธนัชพร อินพิมพ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๑๒๒

นางสาวธัญญาภรณ์ วิวัฒน์ปรีชานนท์
๑๓/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๑๒๓

นางสาวนรินทร์ทร โมคลา
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๑๒๔

นางสาวนฤมล โมคลา
๐๓/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๑๒๕

นายนวรัตน์ ใจแข็ง
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๑๒๖

นางสาวปนัดดา พลดี
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๑๒๗

นายพงษ์ศักดิ

์

สิงโง
๑๑/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๑๒๘

นางสาวพรทิพย์ เคนคม
๑๓/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๑๒๙

นางสาวพรธิชา อินธิราช
๐๓/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๔ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๐๑๓๐
นางสาวพรนภา บัวทอง

๑๖/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๑๓๑

นางสาวพรนภา แก้วมะลิ
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๑๓๒

นางสาวพัชรา ไชยสุระ
๒๒/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๑๓๓

นางสาวมนต์ทิพย์ อินเกษา
๒๕/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๑๓๔

นายยุทธนา พิมพ์พงษ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๑๓๕

นายรณชัย เกษคร้าม
๓๐/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๑๓๖

นางสาวรัตน์ชา โคตสา
๑๔/๐๙/๒๕๓๗

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๑๓๗

นางสาวรินลดา อามาตย์สมบัติ
๑๐/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๑๓๘

นายวรรณกร มุดผา
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๑๓๙

นางสาววิภาดา สีสุนา
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๑๔๐
นางสาววิภาพร ศรีสด

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๑๔๑

นางสาววิสา ผุยลา
๒๙/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๑๔๒

นางสาวศิราพร แสนหนองหว้า
๑๐/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๑๔๓

นางสาวศุธินันท์ หาญภูบาล
๐๒/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๑๔๔

นางสาวสงกรานต์ ขันธวัช
๑๓/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๑๔๕

นายสถาพร อุปรัง

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๑๔๖

นายสราวุฒิ สีดา
๓๑/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๑๔๗

นายสิทธิพร บุญมี
๑๔/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๑๔๘

นางสาวสิริวิภา บางทราย
๐๖/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๑๔๙

นางสาวสุชาดา เข็มพรมลี
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๑๕๐
นางสาวสุธิตรา ศรีบุญเรือง

๐๗/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๑๕๑

นางสาวสุนิศา สีงาม
๐๙/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๑๕๒

นางสาวสุนิสา ธรรมเนียม
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๑๕๓

นางสาวสุภัตรตรา จันบัวฮม
๒๔/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๑๕๔
นางสาวสุรัชดาภรณ์ ผาเคน

๐๙/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๑๕๕
นางสาวสุวรรณารัตน์ ไม่แพง

๑๗/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๑๕๖

นางสาวอรดา อะหุกูล
๒๔/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๑๕๗

นางสาวอรสา อุปรัง
๐๙/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๑๕๘

นางสาวอัจฉลี วัลละออ
๓๐/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๑๕๙

นางสาวอาริญา เชียงบุดดี
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๑๖๐
นางสาวอารีรัตน์ ปาลือสี

๑๓/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๑๖๑

นางสาวเบญจมาศ เขียวโป
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๑๖๒

นางสาวเสาวภา ด้วงโพธิ

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๑๖๓

นายจิรวัฒน์ กรโสภา
๓๐/๑๑/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๑๖๔

นายดรุณธรณ์ อัมพรรัตนฉายา
๓๑/๐๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๕ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๐๑๖๕

นางสาวธันยพร กุตารักษ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๑๖๖

นางสาวนภาพร จันทร์เทพ
๒๕/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๐๑๖๗

เด็กชายเทวทาน เจริญรัตน์
๒๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๑๖๘

เด็กชายภัทรพล นพเคราะห์
๒๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๑๖๙

เด็กชายศุภกร ศาสนสุพิน

๒๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๑๗๐
เด็กชายสุรศักดิ

์

สำราญ
๐๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๑๗๑

เด็กชายธนวัฒน์ บริจันทร์
๐๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๑๗๒

เด็กชายอรรถชัย วงษาเทียม
๓๑/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๑๗๓

เด็กชายศศธร ลำเลิศ
๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๑๗๔

เด็กชายวณัฐพงศ์ แสนโสม
๑๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๑๗๕

เด็กชายวรพจน์ เชือเชิง

้

๒๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๑๗๖

เด็กชายเปรม โสมนัส
๒๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๑๗๗

เด็กชายกิตติชัย ชาลี
๐๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๑๗๘

เด็กชายชโยดม บุญทศ
๐๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๑๗๙

เด็กชายเทพพนม คำชนะ
๐๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๑๘๐
เด็กชายปวริศ ฤทธิสิงห์

์

๐๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๑๘๑
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ หรพร้อม

๒๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๑๘๒

เด็กชายภทรภรณ์ พรมดี
๐๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๑๘๓

เด็กชายภูรีพงศ์ ไวยพัฒน์
๒๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๑๘๔

เด็กชายรัฐภูมิ แก้วศักดาศิริ
๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๑๘๕

เด็กชายศุภวัฒน์ ไตรทิพย์
๒๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๑๘๖

เด็กชายอดิศร ภักดีราช

๒๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๑๘๗

เด็กชายอัษฎาวุธ แก้วบุดตา
๑๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๑๘๘

เด็กชายกิตติพงศ์ แก้วเกิด
๑๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๑๘๙

เด็กชายกิตติพศ จุฑาสมิต
๑๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๑๙๐
เด็กชายไกรวิชญ์ อุนาราช

๓๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๑๙๑

เด็กชายจักรพรรดิ ยังอยู่
๐๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๑๙๒

เด็กชายชัยวัฒน์ เสืองสา

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๑๙๓

เด็กชายชินดนัย จันทะแสง
๐๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๑๙๔

เด็กชายนัฐวุฒิ นามนอก
๑๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๑๙๕

เด็กชายนิษฐเนตร์ จันทราศรี
๒๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๑๙๖

เด็กชายพัสกร โคตรภู
๑๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๑๙๗

เด็กชายภคพล ปญญาวุธ
๐๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๑๙๘

เด็กชายภัทรพล ชีวะประสิทธิ

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๑๙๙

เด็กชายรัฐพลี ลดาดก
๑๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๖ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๐๒๐๐
เด็กชายวุฒิพงษ์ พวงมะลัย

๒๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๐๑
เด็กชายสรวิชญ์ กงไกรราช

๒๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๐๒
เด็กชายเสฎฐวุฒิ สันดี

๑๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๐๓
เด็กชายอดิศักดิ

์

วงศ์ประชาสุข
๒๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๐๔
เด็กชายณัฐภน นามจำปา

๑๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๐๕
เด็กชายศิวกร คมขำ

๒๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๐๖
เด็กชายฤาชา ไชยเดช

๐๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๐๗
เด็กชายศุภณัฐ บุญเต็ม

๒๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๐๘
เด็กชายธนนันท์ นันทะกอง

๒๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๐๙
เด็กชายยลินธร หมายยอดกลาง

๑๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๑๐
เด็กชายรพีภัทร ไทยธวัชกุล

๐๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๑๑

เด็กชายวรฤทธิ

์

โลตุฤทธิ

์

๐๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๑๒

เด็กชายวีรภัทร จันทะแสง
๒๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๑๓

เด็กชายศุภณัฐ ภักดีราช
๐๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๑๔

เด็กชายอภิรักษ์ จันทร์เพ็ญ
๐๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๑๕

เด็กชายณัฐภัทร ติธรรม
๑๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๑๖

เด็กชายอรรณพ อินทะชัย
๑๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๑๗

เด็กชายวิธวินท์ ศรีวะลา
๐๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๑๘

นางดวงจันทร์ วรรณศรี ๑/๒/๒๔๙๙
โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๑๙

นางสาวรุจิราภา จันทโชติ
๐๓/๐๔/๒๕๑๔ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๒๐
นางเกตุมณี แซงบุญเรือง ๔/๒/๒๕๑๗

โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๒๑

นางสาวมนตกานต์ จิตชาตรี ๕/๗/๒๕๒๔
โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๒๒

นางสาวจิณห์นิภา วุฒิพัฒนชัย ๖/๘/๒๕๒๕
โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๒๓

นางสาวจุฑารัตน์ น้อยสา ๗/๙/๒๕๓๕
โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๒๔

เด็กหญิงกฤตยา ศุขวัฒน์
๐๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๒๕

เด็กหญิงญาณิศา แทนนรินทร์
๑๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๒๖

เด็กหญิงธาวิณี จำปา

๑๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๒๗

เด็กหญิงนิภานันท์ ศรีจักร
๒๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๒๘

เด็กหญิงปวริศา เกษโกมล

๑๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๒๙

เด็กหญิงภรณ์วิภา ธีระวงค์
๑๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๓๐
เด็กหญิงวริยา ขุนจันทร์ดี

๒๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๓๑
เด็กหญิงสุรางค์พิมล โสภา

๐๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๓๒
เด็กหญิงกนกลักษณ์ ทองเฟอง

๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๓๓

เด็กหญิงเจนจิรา ขันทะชา
๑๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๓๔

เด็กหญิงธันย์ชนก กีกาศ
๒๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๗ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๐๒๓๕

เด็กหญิงจุฑามาศ พลจารย์
๑๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๓๖

เด็กหญิงนันทิภา ตุ่ยไชย
๐๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๓๗

เด็กหญิงปภาวี พูลกิจวัฒนา
๑๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๓๘

เด็กหญิงศศินิภา บัวเคน
๓๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๓๙

เด็กหญิงจริยา จันทร์หล้า
๐๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๔๐
เด็กหญิงมีนัชชา สาริวงสา

๑๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๔๑

เด็กหญิงธันย์ชนก ลอยดี
๑๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๔๒

เด็กหญิงธันยพร ขาวสะอาด
๐๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๔๓

เด็กหญิงนงนภัส ราศี
๑๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๔๔
เด็กหญิงเบญญทิพย์ โพธิถาวร

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๔๕

เด็กหญิงปรียนุช เพ็งโมลา
๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๔๖
เด็กหญิงปญญาทิพย์ มงคลสวัสดิ

์

๐๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๔๗

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ลุนลาน

๒๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๔๘

เด็กหญิงพิชญา พูลกิจวัฒนา
๒๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๔๙

เด็กหญิงเพชรฤดี ชนะพจน์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๕๐
เด็กหญิงอาทิตยา ไพรี

๒๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๕๑

เด็กหญิงอาทิติยา กีกาศ
๒๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๕๒

เด็กหญิงปภาวดี ชาดา
๒๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๕๓

เด็กหญิงกัลย์สุดา
จันทร์ดาประดิษฐ์ ๒๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๕๔

เด็กหญิงขวัญจิรา หาวงค์
๐๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๕๕

เด็กหญิงจุฬารัตน์ จันทร์ตระกูล
๒๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๕๖
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ หลาบเงิน

๓๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๕๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ พังดวงแสง
๑๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๕๘

เด็กหญิงพรลภัส ศรีสว่าง
๓๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๕๙

เด็กหญิงภัทรธิดา ลุนลาน
๒๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๖๐
เด็กหญิงลักษิกา สายตา

๑๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๖๑

เด็กหญิงสรัลชนา รืนเทียน

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๖๒

เด็กหญิงสุวภัทร มุทาไร
๐๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๖๓

เด็กหญิงอรัชพร พงศ์สุภา
๐๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๖๔

เด็กหญิงอาทิตยา พลนาคู
๑๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๖๕
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ วะลัยสุข

๓๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๖๖

เด็กหญิงนราภรณ์ บุรัตน์
๑๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๖๗

เด็กหญิงสุกฤตา นิตชิน
๑๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๖๘

เด็กหญิงฐิติรัตน์ หงษามนุษย์
๒๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๖๙

เด็กหญิงณัฐธยาน์ พิมพ์โต่ง
๓๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๘ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๐๒๗๐
เด็กหญิงปภาวี จันละคร

๒๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๗๑

เด็กหญิงปยธิดา ขันทีท้าว
๐๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๗๒

เด็กหญิงณัฐธิดา ดีมี
๓๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๗๓
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ ใสส่อง

๒๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๗๔

เด็กหญิงขวัญชีวา มันจิตต์

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๗๕

เด็กหญิงจิรภัทร พูลสวัสดิ

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๗๖

เด็กหญิงชุติสรา ป.ณ นครพนม
๓๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๗๗

เด็กหญิงณัฏฐณิชา แก้วกุย
๑๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๗๘

เด็กหญิงอัจฉริยา ธรรมวรรณ
๐๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๗๙

เด็กหญิงกรานสินีย์ อินทร์สำโรง
๐๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๘๐
เด็กหญิงเอวิตา มองมุญ

๐๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๘๑

เด็กหญิงอรอนงค์ ตะวะนะ
๐๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๘๒

เด็กหญิงจินดารัตน์ ถาวร
๑๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๘๓

เด็กหญิงชวิศา ลุนลา
๓๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๘๔

เด็กหญิงวณิชนา ตันสาย
๒๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๘๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ลุมวงษ์
๑๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๘๖

เด็กหญิงกนกพร ปราบวิชัย

๑๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๘๗

เด็กหญิงกุลนิษฐ์ ทิพย์ทอง
๐๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๘๘

เด็กหญิงปริยาภัทร ท่าทม
๐๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๘๙

เด็กหญิงอินทิรา พระไชย
๑๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๙๐
เด็กชายกฤษฎา คำมงคล

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 สมพรอภัยโส น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๙๑

เด็กชายชรัญภัทร ศรีประจักษ์ ๖/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 5 สมพรอภัยโส น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๙๒

เด็กชายชลัมพล สอนวงศ์ ๗/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 5 สมพรอภัยโส น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๙๓

เด็กชายธนาดล แพทย์ฤทธิ

์

๙/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 5 สมพรอภัยโส น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๙๔

เด็กชายธนาดุล แพทย์ฤทธิ

์

๑๐/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 สมพรอภัยโส น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๙๕

เด็กชายวัฒณรพงษ์ เวฬุวนารักษ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 สมพรอภัยโส น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๙๖

เด็กชายวิศวะ วงค์อุดม
๑๔/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 สมพรอภัยโส น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๙๗

เด็กชายชิษณุพงศ์ ไม่แพง
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 สมพรอภัยโส น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๙๘

เด็กชายอมร เมืองจันทร์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 สมพรอภัยโส น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๒๙๙

เด็กชายธนากร ศรีวิเศษ
๒๗/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 สมพรอภัยโส น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๓๐๐
เด็กชายอภิวิชญ์ นพคุณ ๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 5 สมพรอภัยโส น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๓๐๑
เด็กหญิงณัฐิดา ใจหาญ

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 สมพรอภัยโส น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๓๐๒
เด็กหญิงเพ็ญนภา อินแสงแวง

๒๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 5 สมพรอภัยโส น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๓๐๓
เด็กหญิงพัชรา สุขน่วม

๒๒/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 5 สมพรอภัยโส น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๓๐๔
เด็กหญิงพัชราภา บรรหาร

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 สมพรอภัยโส น้อยโพธิคำ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๙ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๐๓๐๕
เด็กหญิงวิลาสินี ภาษิต

๒๕/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 5 สมพรอภัยโส น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๓๐๖
เด็กหญิงอ้าย แก้วพิลา ๙/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 5 สมพรอภัยโส น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๓๐๗
เด็กหญิงกนกกร จัดงูเหลือม

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๐๘
เด็กหญิงกมลวรรณ เชือเมืองแสน

้

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๐๙
เด็กหญิงกีรติกา ชามาตร

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๑๐
เด็กหญิงขจิตกาญจน์ โพธิปดชา

์

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๑๑

เด็กชายจตุพัฒน์ วงค์สีไส
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๑๒

เด็กหญิงญาดา พิริยพงศ์ศักดิ

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๑๓

เด็กหญิงญาดาภา อุณาพรหม
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๑๔

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ณฤทธิพรผล

์

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๑๕

เด็กหญิงณัฐวรา คำสร้าง
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๑๖

เด็กชายณัฐวัตร พาพึง
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๑๗

เด็กชายทิพากร

ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๑๘

เด็กชายธนรัตน์ ประไชโย
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๑๙

เด็กชายธัญวา แก้วบุญญากรษ์
๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๒๐
เด็กหญิงธันยพร ก้อนสิน

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๒๑

เด็กชายนิติภูมิ วงษาลี
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๒๒

เด็กชายบัณฑิต ราชมณี
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๒๓

เด็กหญิงพรรณศรี ปารีพันธ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๒๔

เด็กชายพีรพัฒน์ บรรเทิงศักดิศิริ

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๒๕

เด็กหญิงพุทธชาติ วงศ์ศรีชา
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๒๖

เด็กชายวัชรพล เสรีกุล
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๒๗

เด็กชายศิรวัฒน์ คำเกษ
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๒๘

เด็กหญิงศุภดา แสนสุริวงศ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๒๙

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ แสนสุริวงศ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๓๐
เด็กหญิงสริดา บุญสิมมา

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๓๑

เด็กชายสันปกรณ์ ประยาว
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๓๒

เด็กหญิงสิริญากรณ์ ขวัญเพชร
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๓๓

เด็กหญิงสิริมา ถาพร
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๓๔

เด็กชายสิริโชค จงธนโชติ
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๓๕

เด็กชายสุทธิราช หอมกลิน

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๓๖

เด็กหญิงอธิชนันท์ ปญญาชนวัฒน์
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๓๗

เด็กหญิงอมรรัตน์ ศรีษะ
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๓๘

เด็กหญิงอัญชิษฐา
พัฒนประสิทธิชัย ๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๓๙

เด็กชายเจตนิพัทย์ แก้วเจริญ
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๐ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๐๓๔๐
เด็กหญิงไอรดา สมเสียง

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๔๑

เด็กชายกฤตยชญ์ หอมอ่อน
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๔๒

เด็กหญิงกานต์รวี ทวีกุล
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๔๓

เด็กหญิงกุลจิรา ทองอุทัยศรี
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๔๔

เด็กชายจิรโรจน์ วงศ์พนารัตน์
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๔๕

เด็กชายจุลจักร พุทธวงศ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๔๖
เด็กหญิงชญาน์นันท์ สุโพเคน

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๔๗

เด็กชายชยานันท์ รุ่งเรืองวุฒิกุล
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๔๘

เด็กหญิงชัญญานุช ยอแสง

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๔๙

เด็กชายชินวัตร เหล่าเกียรติ
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๕๐
เด็กชายชินวัตร แก้วทองสุข

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๕๑

เด็กหญิงชุติกาญจน์ สุทธิสาร
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๕๒

เด็กหญิงญาสุมินทร์ คำหา
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๕๓

เด็กหญิงฐิติชญา คูสกุล
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๕๔

เด็กหญิงณฌา เหมเมือง
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๕๕

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

สวัสดี
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๕๖

เด็กหญิงณัฐณิชา รัตโน
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๕๗

เด็กชายถิรวุฒิ สิมตะมะ
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๕๘

เด็กชายทักษธร นอริสาร

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๕๙

เด็กชายธนทัต ศรีวงษ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๖๐
เด็กหญิงธนพร กุโบลา

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๖๑

เด็กชายนภสินธุ์ อาษาวัง
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๖๒

เด็กหญิงบุญนิษา สมตน
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๖๓

เด็กหญิงพชรพร พุทธาผา

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๖๔

เด็กชายพีรณัฐ บุนนาค
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๖๕

เด็กชายภัสกร ปานเพชร
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๖๖

เด็กหญิงมนสิชา สุขศิริ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๖๗

เด็กหญิงมุกงาม ธรรมชัย
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๖๘

เด็กชายยุทธพงศ์ วงศ์เลิศ
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๖๙

เด็กหญิงรวิสรา ศรีมันตะ
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๗๐
เด็กหญิงวรวรรณ กิติศรีวรพันธุ์

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๗๑

เด็กหญิงศจิษฐา ไขลายหงษ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๗๒

เด็กหญิงศรันภัทร น่วมจิตร
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๗๓

เด็กชายศิรสิทธิ

์

โยลัย
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๗๔

เด็กหญิงศิริจิรัศยา ชมศรีหาราช
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๑ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๐๓๗๕

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ บัวชุม
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๗๖

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ สิงห์สี
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๗๗

เด็กหญิงอภิญญา สังจตุรัส
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๗๘

เด็กหญิงอิสรากรณ์ ชัยวิริยะเลิศ
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๗๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

อุปชิต
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๘๐
เด็กหญิงเสาวคล ส่งคุณธรรม

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๘๑

เด็กหญิงแพรวิภา ทองปรีชา
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๘๒

เด็กหญิงแพรไหม ปกโคทะกัง
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๘๓

เด็กหญิงกนกวรรณ แก้วนิล
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๘๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เจริญรัตน์
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๘๕

เด็กชายกิตติภูมิ อ้วนสุด
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๘๖

เด็กชายจิรวัฒน์ สุพรม
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๘๗

เด็กหญิงชนิสรา สุคม

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๘๘

เด็กชายณัฐดนย์ สกุลคู
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๘๙

เด็กชายธนบดี บัวริ
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๙๐
เด็กชายธีรเดช บัวเพียร

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๙๑

เด็กชายบุณยกร ขวาธิจักร
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๙๒

เด็กหญิงปรางวลัย เพชรอุเทน
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๙๓

เด็กชายพงศพัศ บุณฑริกวงศ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๙๔

เด็กชายพนธกร สุภักดิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๙๕

เด็กชายพลาธิป เหมะธุลินทร์
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๙๖

เด็กหญิงพัชรวลัย รุจิรเสรี
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๙๗

เด็กหญิงพัชรินทร์ นอนิล
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๙๘

เด็กหญิงมาลินี จันทระ
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๓๙๙

เด็กหญิงรักติบูลล์ แสนสุข
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๐๐
เด็กหญิงรัตนาวลี ชนะเคน

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๐๑
เด็กชายวรภัทร ภูมิวิริยะ

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๐๒
เด็กหญิงวรรณพร หาวงษ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๐๓
เด็กหญิงวรรณภา ลาพิมพ์

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๐๔
เด็กหญิงวิริยา สีดาพล

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๐๕
เด็กชายสุรชัย อริยชาติ

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๐๖
เด็กหญิงอนันตญา โพนไชยา

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๐๗
เด็กหญิงกนกพร โคตา

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๐๘
เด็กหญิงกมลพรรณ บุปผเวส

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๐๙
เด็กชายขวัญชัย จันทร์คายโคตร

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๒ / ๑๙๒

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๐๔๑๐
เด็กหญิงขวัญพัฒน์ ธีรเกียรติปภาดา

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๑๑

เด็กหญิงคุณิตา จิตต์รุ่งเรือง
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๑๒

เด็กชายจิรวัฒน์ ศิริสวัสดิ

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๑๓

เด็กชายชัยสิทธิ

์

โสมงาม
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๑๔

เด็กหญิงณัฐธิดา บุญก้อน

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๑๕

เด็กชายทัศไนย พงษ์ช้าง
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๑๖

เด็กชายธนดล โพธิสาสิม
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๑๗

เด็กชายธนบูรณ์ พ่วงกลิน

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๑๘

เด็กชายธนพล พลหาราช
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๑๙

เด็กชายธนวัฒน์ ปามี
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๒๐
เด็กชายธนินท์ กรธนกิจ

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๒๑

เด็กชายธราดล
วิวัฒน์ปรีชานนท์

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๒๒

เด็กหญิงธัญรัตน์ เอกนิพนธ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๒๓

เด็กหญิงธันย์ชนก พระไชย
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๒๔

เด็กชายธีรพันท์ เพียมา
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๒๕

เด็กหญิงนภัสสร เสียงลำ
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๒๖

เด็กหญิงนิรมล เกวิรัตน์
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๒๗

เด็กหญิงปวันรัตน์ รักษาทะเล
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๒๘

เด็กชายปองพล ซามาตร
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๒๙

เด็กชายพลกฤษณ์ พรรณวงศ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๓๐
เด็กชายพลาธิป ตะนะคี

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๓๑

เด็กหญิงพัชราภา พันชะตะ
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๓๒

เด็กชายภัทรกร สมตน
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๓๓

เด็กหญิงมิรัญญา บุญเทียม
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๓๔

เด็กชายรชิษ แดงไธสง
๑๐/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๓๕

เด็กชายราเมศ สถิตสิริพร
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๓๖

เด็กชายวรวิช ภูนาเพชร
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๓๗

เด็กชายวศิน ควรรณสุ
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๓๘

เด็กชายวันชัย ราชวงค์อุระ
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๓๙

เด็กหญิงวิรงรอง กิติศรีวรพันธุ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๔๐
เด็กหญิงสายสวรรค์ เพ็งเก่ง

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๔๑

เด็กหญิงสิริยากร คำแก้ว
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๔๒

เด็กหญิงสุนิตา อินตา
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๔๓

เด็กหญิงอมาวศรี บางพรมบาง
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๔๔

เด็กหญิงอรกัญญา สมวงค์
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๓ / ๑๙๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๐๔๔๕

เด็กชายแก้วมงคล เสริมเจริญกิจ
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๔๖

เด็กหญิงจันทร์จิรา สมศิริ
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๔๗

เด็กชายชนิตพล ชัยนคร
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๔๘

เด็กหญิงชนิตา ภาชนะวรรณ
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๔๙

เด็กหญิงญาณิศา ทิพย์สิงห์
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๕๐
เด็กหญิงฐิติรัตน์ โคตรตา

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๕๑

เด็กหญิงณัฐชยา ดาบพิมพ์ศรี
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๕๒

เด็กหญิงณัฐธิดา เหมือยปา
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๕๓

เด็กหญิงดุสิตา มาตยาคุณ

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๕๔

นายทักษิณ ซ้ายกลาง

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๕๕

เด็กชายธัญเทพ จำปาทิพย์
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๕๖

เด็กหญิงธันยพร พลอุ่น
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๕๗

เด็กหญิงนันท์นภา นันทะกอง
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๕๘

เด็กหญิงปฏิญญา จิตอามาตย์
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๕๙

เด็กหญิงปภัสรา อุดมเดช
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๖๐
เด็กชายพงศ์พันธุ์ ใชยทา

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๖๑

เด็กหญิงพรนภา หอมกลิน

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๖๒

เด็กหญิงพรไพลิน พิมพ์โต่ง
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๖๓

เด็กหญิงพัชริดา ไชยสุระ
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๖๔

เด็กหญิงพีรดา พิมพา
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๖๕

เด็กชายยุทธภูมิ ชัยมาตร
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๖๖

เด็กชายวรกันต์ กระบวนศรี
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๖๗

เด็กชายวีรภัทร นาเจริญวุฒิกุล
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๖๘

เด็กหญิงศรุตา อุชัย
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๖๙

เด็กหญิงศิริมาดา ศรีวรสาร
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๗๐
เด็กหญิงสายชล อนุเล

๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๗๑

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

พรมศรีธรรม
๑๖/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๗๒

เด็กหญิงสุชาดา พรรณศิลป
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๗๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ ดวงศร
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๗๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ ลีมุน
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๗๕

เด็กหญิงสโรชา วงค์คำจันทร์
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๗๖

เด็กหญิงอรุณรัตน์ ปูแก้ว
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๗๗

เด็กชายเจตริน ศรีผุย
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๗๘

เด็กชายเปรมศักดิ

์

สันเสนาะ
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๗๙

นางทิชากร สำราญชลารักษ์
๒๓/๙/๒๕๑๒

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๔ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๐๔๘๐
นางมาลินี ดวงสา

๒๘/๑๐/๒๕๑๘

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๘๑

นางสาวรุจิรา ทองศรีสุข
๑๓/๕/๒๕๒๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๘๒

นางสาววิภาวี บุตรธรรม
๒๓/๒/๒๕๒๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๘๓

นางสุวรรณา ธานี
๒๐/๖/๒๕๑๑

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๘๔

เด็กชายจักรภัทร กันหามี
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๘๕

เด็กชายจิรพนธ์ อุ่นวงศ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๘๖

เด็กชายชัยวัฒน์ โคตรปญญา
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๘๗

เด็กชายณัฐพงษ์ ชัยอาคม
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๘๘

เด็กชายนลินทร ปานสิงห์
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๘๙

เด็กชายอนิวัตติ

์

ขุนนาดี
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๙๐
เด็กหญิงอริศรา งามขำ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๙๑

เด็กหญิงอาทิตยา อินทร์แก้ว
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๙๒

เด็กชายไชยา อ่อนตา

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๙๓

เด็กหญิงกิติมา พลวาป
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๙๔

เด็กหญิงดวงฤทัย หงษ์สมดี
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๙๕

เด็กหญิงศรีสุดา จูมศรี
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๙๖

เด็กชายศรายุท มังศรี
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๙๗

เด็กชายชัยยันต์ เสนหยอด
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๙๘

เด็กหญิงวริศรา แสนดี
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๕๕๙/๐๔๙๙

เด็กชายสุทธิกานต์ สุขศรี
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๐๐
เด็กหญิงกัลยา กันภัย

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๐๑
เด็กหญิงลลิตา อ่อนทา

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๐๒
เด็กหญิงภาวดี ด่านหนา

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองนครพนม วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๕๐๓
เด็กหญิงรมิดา แก้วบุตรตา

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองนครพนม วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๕๐๔
เด็กชายรัตนะ ทองมูล

๒๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเมืองนครพนม วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๕๐๕
เด็กหญิงสุจิตตา สาดา

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองนครพนม วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๕๐๖
เด็กหญิงณัฐธิดา อาจขำ

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองนครพนม วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๕๐๗
เด็กหญิงธิดา แพงด้วง

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองนครพนม วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๕๐๘
เด็กหญิงประพาศิริ พลสวรรค์

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองนครพนม วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๕๐๙
เด็กชายอิศรา สมศรี

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองนครพนม วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๕๙/๐๕๑๐
เด็กหญิงกริษฐา เหียทา

้

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาราชควาย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๑๑

เด็กหญิงขวัญธิดา จันทิมี
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาราชควาย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๑๒

เด็กหญิงญานิศา อินเสนลา
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาราชควาย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๑๓

เด็กชายธนพนธ์ อดทน
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาราชควาย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๑๔

เด็กชายนรินทร์ อินทรา
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาราชควาย วัดศรีบัวบาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๕ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๐๕๑๕

เด็กหญิงลักษมี อินเสนลา
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาราชควาย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๑๖

เด็กหญิงศรนภา บุญเรืองผล
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาราชควาย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๑๗

เด็กหญิงสลิลทิพย์ อินทา
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาราชควาย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๑๘

เด็กหญิงหฤทัย แก้วบัวสา

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาราชควาย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๑๙

เด็กหญิงอริสรา แก้วพาดี
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาราชควาย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๒๐
เด็กชายเฉลิมชัย สิงห์ศรี

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาราชควาย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๒๑

เด็กชายคณิศร สิงห์ศรี
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาราชควาย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๒๒

เด็กหญิงชัญญานุช ไตรยะถา
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาราชควาย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๒๓

เด็กชายธีรภัทร จันทะแสง

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาราชควาย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๒๔

เด็กชายนนทวัฒน์ ใสศรัทธา
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาราชควาย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๒๕

เด็กหญิงรุ่งตะวัน สวัสดิผลจำรูญ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาราชควาย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๒๖

เด็กหญิงวัชรินทร์ ใจตรง
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาราชควาย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๒๗

เด็กหญิงวิลาวัลย์ นอนิล
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาราชควาย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๒๘

เด็กหญิงวิวิศนี พาดี
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาราชควาย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๒๙

เด็กหญิงสิรามล พันธะรังสี
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาราชควาย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๓๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ดีจันทร์

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๓๑

เด็กหญิงจันทร์ขาว เหมเมือง
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๓๒

เด็กหญิงจิรนันท์ พนมเจริญกิจ
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๓๓

เด็กหญิงชมพูนุช ศรีสมมาตรวนิช
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๓๔

เด็กชายณัฐพงศ์ จันทร์ฟาเลือม

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๓๕

เด็กชายณัฐพงษ์ ชนะพจน์
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๓๖

เด็กหญิงทิพย์พมาศ กีรัตน์
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๓๗

เด็กชายธนาวุฒิ แพงดี
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๓๘

เด็กชายธิติวุฒิ แก้วบุตรตา
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๓๙

เด็กชายนพพร สบายพร
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๔๐
เด็กหญิงประทุมมา เอ๊ฟวา

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๔๑

เด็กหญิงมานิตา สุนันท์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๔๒

เด็กหญิงลินดา ปูพระอินทร์
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๔๓

เด็กหญิงสุพิชชา พรามสี
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๔๔

เด็กหญิงกุลยา สบายพร
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๔๕

เด็กชายธนกร สมตัว
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๔๖

เด็กชายธนวัฒน์ พันเทศ
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๔๗

เด็กชายธนากร เคนโสม
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๔๘

เด็กหญิงธันยพร สอนพรม
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๔๙

เด็กชายธีรภัทร อร่ามศรี
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๖ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๐๕๕๐
เด็กชายปริญญา เคนโสม

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๕๑

เด็กชายยศวิน แน่นอน
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๕๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ ปองคำสิงห์
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๕๓

เด็กชายศุภณัฐ แผ้วสูงเนิน
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๕๔

เด็กหญิงสุภาภรณ์ วิชัยรัตน์
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๕๕

เด็กชายจักรพงศ์ วงษ์โก
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๕๖

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

เอกสะพัง
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๕๗

เด็กชายตะวันรุ้ง จำปาวงษ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๕๘

เด็กชายธนวุฒิ ทองสิงห์
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๕๙

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

หมุนเวียน
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๖๐
เด็กหญิงประภัสสร มานิล

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๖๑

เด็กหญิงพัชรา ปานโป
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๖๒

เด็กหญิงยุพเรศ ลาโสภา
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๖๓

เด็กชายศิริชัย ไขแสงจันทร์
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๖๔

เด็กหญิงสุพิชชา น้อยทุม
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๖๕

เด็กชายอัครพนธ์ สานพรม
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๖๖

เด็กหญิงเบญจรงค์ ไชยสาร

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๖๗

นางสาวประภาพร พรหมอินทร์
๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๖๘

นางสาวปยรัช วงจวง
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๖๙

เด็กชายกรวิชญ์ อุ่นอาสา
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๗๐
เด็กหญิงกัลยทรรน์ จังอินทร์ ๘/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๗๑

เด็กหญิงชลธิชา สุวันดี
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๗๒

เด็กหญิงญาณิศา สิงแก้ว

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๗๓

เด็กหญิงญาณิศา หมันทอน

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๗๔

เด็กชายนันต์ตวัฒน์ ชาวนา
๒๔/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๗๕

เด็กหญิงปณิตา สารีเพ็ง
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๗๖

เด็กหญิงปยะดา ไชยสงคราม
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๗๗

เด็กชายภูชิสส์ เขียวสิงห์
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๗๘

เด็กชายลิขสิทธิ

์

มีสติ
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๗๙

เด็กชายวรเทพ โมคลา
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๘๐
เด็กชายวิษณุ สองเมือง

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๘๑

เด็กหญิงอนุษา สุภาษิต
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๘๒

เด็กหญิงอารียา อมรินทร์
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๘๓

เด็กหญิงอุมากร ระภูเขียว

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๘๔

เด็กหญิงเกษริน ขันวัง
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๗ / ๑๙๒

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๐๕๘๕

เด็กชายเจษฎากร แก้วกาหลง ๕/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๘๖

เด็กชายเทพไท สาระวัน
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๘๗

เด็กชายเนวิน โมคลา
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๘๘

เด็กชายไกรวิชญ์ ฝายอินทร์
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๘๙

เด็กชายไกรวิทญ์ ยอดสุบรรณ์
๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๙๐
เด็กหญิงกรรณิการ์ จ้ายสอน

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๙๑

เด็กชายกันติทัต จุลเทพา
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๙๒

เด็กหญิงกันต์ฤทัย สิงห์แก้ว
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๙๓

เด็กชายจิราวัตน์ ไพรี
๒๑/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๙๔

เด็กหญิงชลธิชา ประคองจิตร
๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๙๕

เด็กหญิงฐิดาภา หนูผอม
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๙๖

เด็กชายฐิรพงษ์ ศรีเชียงใหม่
๑๓/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๙๗

เด็กชายดนุสรณ์ ภูชมบ่อ
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๙๘

เด็กชายธนพล อุปรัง
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๕๙๙

เด็กหญิงธันยพร ลุนจังหรีด
๒๔/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๐๐
เด็กหญิงนงนภัส โสมหา

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๐๑
เด็กหญิงนัดทมน อุปรัง

๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๐๒
เด็กหญิงนันทิยา แก้วใส

๒๕/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๐๓
เด็กชายนิรพงษ์ ใจหาญ

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๐๔
เด็กชายพีรเดช โมคลา

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๐๕
เด็กชายสงกรานต์ อินรักษา

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๐๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ อินก้อ

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๐๗
เด็กหญิงสุวรรณี จรคำ

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๐๘
เด็กชายอพิเทพ เพ็ชรศิริ

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๐๙
เด็กชายเจฎษฎากร ถาลี

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๑๐
เด็กหญิงกฤษณา ผลขาว

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๑๑

เด็กชายคณุตม์ ทิพย์ปญญา

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๑๒

เด็กหญิงจิราภา สุรักษ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๑๓

เด็กชายชัยสิทธิ

์

คำกรฤาชา
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๑๔

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

วิเศษไชย
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๑๕

เด็กชายธนภัทร์ คำภา
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๑๖

เด็กชายนรา สิงห์แก้ว
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๑๗

เด็กหญิงนวบุตร อุปรัง
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๑๘

เด็กหญิงนวพร ทองอินทร์
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๑๙

เด็กหญิงประภัสรา แก้วบุตตา
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๘ / ๑๙๒
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๐๖๒๐
เด็กหญิงปริชาติ มากแก้ว

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างหิน วัดสว่างศิลาวาส  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๒๑

เด็กชายกิตติธัช จันทร์ศรีเมือง
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๒๒

เด็กหญิงขวัญจิรา เคนคม
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๒๓

เด็กหญิงจารุวรรณ ภูมิภักดิ

์

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๒๔

เด็กหญิงจิดาภา บริบูรณ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๒๕

เด็กชายจิตรภาณุ ธงวิชัย
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๒๖

เด็กชายชัยนันท์ มีลา
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๒๗

เด็กชายชุติเดช พิมพ์ต้น
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๒๘

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ขจรมณี
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๒๙

เด็กชายณัฐดนัย นวลปอง
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๓๐
เด็กชายทนงศักดิ

์

ดาแพง
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๓๑

เด็กชายธนบูรณ์ ดาเพ็ง
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๓๒

เด็กชายธนพล โสกาลี
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๓๓

เด็กชายธวัชชัย สิมดา
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๓๔

เด็กหญิงธัญนาฏ ลุนลา
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๓๕

เด็กชายธาราพร ตุ้มเทียน
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๓๖

เด็กหญิงธิดา โคตรธี
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๓๗

เด็กชายธีรภพ คำมาแก้ว
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๓๘

เด็กชายธีระภัทร พิหูสูตร
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๓๙

เด็กหญิงนภาพร ชามนตรี
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๔๐
เด็กชายนิธาน อโคตรมี

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๔๑

เด็กหญิงนุชนาถ มองบุญ
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๔๒

เด็กชายบรรณสรณ์ โคตรธี
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๔๓

เด็กชายบุริศร์ ปนสนิท
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๔๔

เด็กชายพงศกร ชามาตร
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๔๕

เด็กชายพิทักษ์ กุลคำตัน
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๔๖

เด็กชายยุทธิชัย เกดา
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๔๗

เด็กชายรามิล พึงบุญ

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๔๘

เด็กหญิงรุ่งทิวา โคตรที
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๔๙

เด็กหญิงลัลนา ฮ่อบุตร
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๕๐
เด็กหญิงวาสนา ชุมพล

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๕๑

เด็กหญิงศรีสุดา สีดี
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๕๒

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

สุนิติโส
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๕๓

เด็กหญิงศาตพร สีดี
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๕๔
เด็กหญิงศิริประภาดา

บาลี

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๙ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๐๖๕๕

เด็กชายอธิวัฒน์ พาพิมพ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๕๖

เด็กชายอนวัช อ่อนบัตร
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๕๗

เด็กหญิงอนุรักษ์ สุขศรี
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๕๘

เด็กหญิงอัจฉรี กิงผา

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๕๙

เด็กหญิงอาทิตยา อุ่นรัมย์
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๖๐
เด็กชายอานนท์ เพ็งพรม

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๖๑

เด็กหญิงเพ็ญภัค พิมพ์โชติ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๖๒

เด็กชายเสกสรร เพิงขุนทด
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๖๓

เด็กหญิงกนกพร ชัยแยง
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๖๔

เด็กชายกริชชนะ สีดาแก้ว
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๖๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ธงวิชัย

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๖๖

เด็กหญิงชลดา ทองนอก
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๖๗

เด็กหญิงฐิตา จำปาอินทร์
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๖๘

เด็กชายณัฐวัตร มณีสม
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๖๙

เด็กชายดนุพล หาวงค์
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๗๐
เด็กหญิงดวงลัดดา อุดสุข

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๗๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ พิมโชติ
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๗๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ หาวงค์
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๗๓

เด็กชายธีรภัทร ชัยรัตน์
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๗๔

เด็กชายนครินทร์ ทีมี
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๗๕

เด็กชายนันทวิทย์ สีดี
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๗๖

เด็กหญิงบุษบา โพคาพานิชย์
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๗๗

เด็กหญิงปาลิดา แพงโงม
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๗๘

เด็กหญิงปยธิดา สายคำ
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๗๙

เด็กหญิงพรชิตา สมลิน
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๘๐
เด็กหญิงพรนภา คำสอน

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๘๑

เด็กหญิงพรภิรมย์ ตาดี
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๘๒

เด็กหญิงพัชรินทร์ แก้วสุวรรณ
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๘๓

เด็กหญิงมณฑวรรษ คำประสพ
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๘๔

เด็กหญิงมนัสนันต์ จันทวงค์

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๘๕

เด็กหญิงมัลลิกา ก่าเรือน
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๘๖

เด็กชายมารุต วงษา

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๘๗

เด็กหญิงมุนินทร์ ดวนลี
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๘๘

เด็กหญิงลลนา สุทธะมา
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๘๙

เด็กหญิงวิรากานต์ ไชยหา
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๐ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๐๖๙๐
เด็กชายวีรภัทร นันสา

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๙๑

เด็กชายวีระพล สาวงค์
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๙๒

เด็กหญิงศศินภา ลาดี
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๙๓

เด็กชายสรวิศ ทุมลี
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๙๔

เด็กชายสิทธิพงศ์ น้อยโส
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๙๕

เด็กชายสิทธิโชค เซียงฉิน

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๙๖

เด็กหญิงสุพิชชา แสนเขือน

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๙๗

เด็กหญิงสุภาพร อุทัยวัฒน์

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๙๘

เด็กหญิงสุภาวดี โคตรที
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๖๙๙

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

แขกเสนา
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๐๐
เด็กชายอนุชา น้อยชาลี

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๐๑
เด็กหญิงอริศรา ขวัญสด

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๐๒
เด็กหญิงอริสา สายสุด

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๐๓
เด็กหญิงอักษร พึงพันธ์

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๐๔
เด็กหญิงเกษร กองศรี

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๐๕
เด็กชายเจษฎา เพียทิพย์

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๐๖
เด็กชายเปรมปติ ทุมลี

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๐๗
เด็กชายเมฆา แสงหงษ์

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๐๘
เด็กชายเมธัส ปราตรี

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๐๙
เด็กชายโชคชัย ฝายชาวนา

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๑๐
เด็กหญิงกชกร ดาเพ็ง

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๑๑
เด็กหญิงกรรดารัตน์ แสงใส

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๑๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศรีเพ็ง
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๑๓

เด็กชายคมสันต์ ดาแพง

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๑๔

เด็กหญิงจิดาภา มาคำ

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๑๕

เด็กหญิงจีรนันท์ เกวิรัตน์
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๑๖

เด็กหญิงชนนิกานต์ พลดี
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๑๗

เด็กชายชลธี สมจี
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๑๘

เด็กชายชานุวัตน์ พันธะมา

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๑๙

เด็กหญิงณัชชา สิงห์เสือ

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๒๐
เด็กหญิงณัฐธิดา ผางจันทะ

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๒๑

เด็กชายณัฐพงษ์ เคนคม
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๒๒

เด็กชายณัฐพล สุขประเสริฐ
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๒๓

เด็กชายณัฐวัตร ก้อนวัน
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๒๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ก้อนวัน
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๑ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๐๗๒๕

เด็กชายทนงศักดิ

์

โคตรสา
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๒๖

เด็กชายธนดล วังพาน
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๒๗

เด็กชายธนพล ยาทา
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๒๘

เด็กชายธนาวุฒิ มันทอน

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๒๙
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ จ่าอ่อน

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๓๐
เด็กหญิงธิญดา อาจดวงดี

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๓๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ ทองที

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๓๒

เด็กชายธีรภัทร ดวงแก้ว
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๓๓

เด็กชายธีรวัฒน์ วงค์ยา
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๓๔

เด็กชายนนทวัฒน์ พานศรี
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๓๕

เด็กชายนพรัตน์ สุวรี
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๓๖

เด็กชายนัฐวุฒิ เสวิวัฒน์
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๓๗

เด็กหญิงนุชนาถ ทอนสอน
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๓๘

เด็กหญิงบุษกร สุสดี
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๓๙

เด็กชายปฏิภาณ หม่อมบ่าว

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๔๐
เด็กหญิงปนัดดา ขันธ์ตรี

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๔๑

เด็กหญิงปริยดา โคตรภู
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๔๒

เด็กหญิงปวีณา นุ่นภักดี
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๔๓

เด็กหญิงปานทิพย์ แสงสุวรรณ์
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๔๔

เด็กชายพงศกร แก้วเกตุศรี

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๔๕

เด็กชายพรชัย ทองดี
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๔๖

เด็กชายพลวัต เหมมา
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๔๗

เด็กชายภัทรพล พรมใจ
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๔๘

เด็กหญิงภัทราภรณ์ จำพล
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๔๙

เด็กชายภาณุวัฒน์ สอนดา
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๕๐
เด็กชายภูวดล อุปลี

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๕๑

เด็กหญิงมินรดา ปงอินทร์
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๕๒

เด็กหญิงรักษิณา ศิริสุข
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๕๓

เด็กหญิงวิลาวัณย์ อ่อนบัตร
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๕๔

เด็กหญิงศิราพร สิมดา

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๕๕

เด็กหญิงศิริพร โฉมเฉลา
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๕๖

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ชัยรัตน์
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๕๗

เด็กชายสุทธวีร์ บุญเรือง
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๕๘

เด็กหญิงสุธิดา แพงแยง
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๕๙

เด็กหญิงสุนิตา วงศ์พบุตร
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๒ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๐๗๖๐
เด็กหญิงสุภาภรณ์ สิงห์หอน

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๖๑

เด็กชายสุรศักดิ

์

สมตัว
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๖๒

เด็กหญิงอรอุมา วงค์ศิลา
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๖๓

เด็กหญิงอริษา ระขันธ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๖๔

เด็กชายอลงกรณ์ โลสันตา
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๖๕

เด็กหญิงอสมา แสนวงษ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๖๖

เด็กหญิงอัญชิสา วงค์พาน
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๖๗

เด็กหญิงอัฐนิยา วรโยธา
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๖๘

เด็กชายเกริกพล ลุนลา
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๖๙

เด็กชายเมธา ปารีสร้อย

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๗๐
นางสาวจรรยารัตน์ ฤทธิกำลัง

์

๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๗๑

เด็กหญิงจันทวรรณ สิญญานันท์
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๗๒

เด็กหญิงจันทิมา ชัยมงคล
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๗๓

นางสาวจิตรลดา คำคู
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๗๔
เด็กหญิงดาวพระศุกร์

ศรีอารักษ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๗๕

นายนราธิป ประกอบชัย
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๗๖

นางสาวนริสรา ใจยา
๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๗๗

นางสาวนฤมล ลีสี
๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๗๘

นางสาวนีรนุช ศรีพุทธรินทร์
๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๗๙

นายภูวนาถ โมธรรม
๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๘๐
นางสาวรักษิณา ทีมอย

๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๘๑

นายวรวุฒิ โฉมเผือก

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๘๒

เด็กหญิงศริญญา คำซุ้ย
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๘๓

นางสาวสุพัตรา ปดตา
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๘๔

นายสุรชัย แสงจันทร์
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๘๕

เด็กชายสุวัตร์ คำไข
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๘๖

นายคมสัน วาตาดา
๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๘๗

นางสาวจิตรา วันพุธ
๒๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๘๘

นางสาวชลธิชา ส่งศรี
๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๘๙

นายณัฐพงษ์ สายคำ
๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๙๐
นายธนกร คำสีดา

๓๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๙๑

นายธนดล อินทา
๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๙๒

นายธวัชชัย ฤาหาญ
๐๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๙๓

นางสาวธิสุดา แอ็ดผุย
๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๙๔

นายธีรพงษ์ ยังแก้ว
๒๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๓ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๐๗๙๕

นางสาวนิตยา ทองสะอาด
๒๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๙๖

นางสาวปวีณา พรมอินตา
๒๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๙๗

นางสาวปยะธิดา ปามี
๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๙๘

นางสาวปยะภร วงษ์ศรีลา
๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๗๙๙

นางสาวปนประภา แก่นเดียว
๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๐๐
นางสาวพวงผกา ดีทา

๒๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๐๑
นางสาวภาวิณี คำด่อน

๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๐๒
นางสาววราพร สามี

๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๐๓
นายศิริศักดิ

์

ทุ่มเท
๐๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๐๔
นายสมชาย โพธิตา

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๐๕
นางสาวสุกัญญา ล้านเอ๊ะ

๐๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๐๖
นางสาวสุภาพร บริบูรณ์

๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๐๗
นายอนุสรณ์ ยงทอง

๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๐๘
นางสาวอรอุมา ชัยเทศ

๐๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๐๙
นางสาวอริศรา สมตัว

๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๑๐
นางสาวอริศรา แสงรุ่งรัตน์

๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๑๑

นายเกียรติศักดิ

์

โคตรศรี
๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๑๒

นางสาวแอน จ่าเสียง
๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๑๓

นายโมขธรรม แก้วสุวรรณ
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๑๔

นายชราวุฒิ สีดำ
๒๓/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๑๕

นางสาวฐิติพร ชัยเทศ
๒๖/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๑๖

นายฐิรวัฒน์ พิมต้น
๑๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๑๗

นายณัฐพงษ์ ทองสี
๒๔/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๑๘

นายทวีศักดิ

์

ศรีธิราช
๐๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๑๙

นางสาวนฤมล นริสาร
๐๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๒๐
นางสาวนฤมล สมจี

๑๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๒๑

นายพงษ์ศักดิ

์

ภาโสม
๐๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๒๒

นายภานุ สุนา
๓๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๒๓

นายรัตนชัย ชาหอม
๐๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๒๔

นายศรัณย์ ชามาตร
๓๐/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๒๕

นายศราวุฒิ สีทาเลิศ
๐๓/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๒๖

นางสาวสวชา พุทธระ
๐๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๒๗

เด็กชายกฤษณพล ผึงดี

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๒๘

เด็กชายจิตรกร ทอนสอน
๒๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๒๙

เด็กหญิงฐิติวรดา มองบุญ
๑๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๔ / ๑๙๒

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๐๘๓๐
เด็กชายณัฐชนน ศักดิหาญพบ

์

๓๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๓๑

เด็กชายณัฐพล กาชิน
๑๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๓๒

เด็กชายธนพล เจริญพร
๒๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๓๓

เด็กชายธนัท มีอินทร์
๑๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๓๔

เด็กชายธนัท เทวะประกาย
๒๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๓๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ ชมโสม
๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๓๖

เด็กชายนฐนน ภาษา
๑๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๓๗

เด็กชาย นฤเบศก์. ต้นเคน
๐๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๓๘

เด็กชายนัสธกร สายโรจน์
๐๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๓๙

เด็กชายปวริศ โสมรินทร์
๐๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๔๐
เด็กชายพรนิพัฒน์ ดวนลี

๐๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๔๑

เด็กหญิงพรพิมน ประโท

๑๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๔๒

เด็กชายพิชัย แสงจันทร์
๑๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๔๓

เด็กชายพีรพล ลัดลา

๒๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๔๔

เด็กหญิงภิญญา เพ็งพรม
๓๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๔๕

เด็กชายมุฒิพงศ์ บุดดา

๒๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๔๖

เด็กชายวรชัย วังพาน
๐๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๔๗

เด็กชายวรชิต วังพาน
๐๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๔๘

เด็กชายวัชระพล ลุนลา
๑๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๔๙

เด็กหญิงวิภาวัส โพคาพาณิชย์
๒๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๕๐
เด็กหญิงศุภศร สิงห์หอน

๐๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๕๑

เด็กชายสุกฤษฏิ

์

ขันตี
๑๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๕๒

เด็กชายอรรถพล วงค์สีลา
๐๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๕๓

เด็กชายเขมนันท์ ดีผาง
๐๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๕๔

เด็กหญิงโชติรส เชียงเพ็ง
๒๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๕๕

เด็กหญิงกนิษฐา พรมซือ

่

๒๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๕๖

เด็กหญิงกัณฐิกา สุขเสวย
๑๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๕๗

เด็กชายกิตติพงษ์ สิมดา

๒๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๕๘

เด็กชายขวัญชัย เพ็งพรม
๑๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๕๙

เด็กชายคณิศร วงศิลา
๐๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๖๐
เด็กชายณัฐกิตติ

์

ลุนลา
๒๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๖๑

เด็กหญิงณิชกานต์ วงค์ปนตา
๐๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๖๒

เด็กชายติณณภพ ขันธ์ตรี

๑๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๖๓

เด็กชายธีรธัช ชูเลิศ
๐๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๖๔

เด็กชายปฏิพล มองบุญ
๑๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๕ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๐๘๖๕

เด็กชายปราโมทย์ สิมดา
๒๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๖๖

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ลายา
๑๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๖๗

เด็กชายพิเชฐชัย ลัดลา
๒๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๖๘

เด็กชายรัฐนนท์ คำพรหม
๐๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๖๙

เด็กชายวัชรชัย นันทบุตร
๑๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๗๐
เด็กหญิงศิรภัสสร ครโสภา

๒๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๗๑
เด็กหญิงสร้อยสวรรค์ วิภาเสน

๒๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๗๒

เด็กหญิงสุชานันท์ สีดี
๓๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๗๓

เด็กหญิงสุมนตรา ดาเพ็ง
๑๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๗๔

เด็กชายสุวรรณภูมิ โพคาพานิชย์
๑๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๗๕

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

จันคำ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๗๖

เด็กชายอภิรักษ์ พรมชัย
๑๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๗๗

เด็กชายอำนาจ อุดมา
๑๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๗๘

เด็กหญิงกฤติพร สุขสบาย
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๗๙

เด็กหญิงจันทัปปภา บุตรี
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๘๐
เด็กหญิงจุฬารัตน์ สุขสบาย

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๘๑

เด็กชายณัฐพล มาศงามเมือง
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๘๒

เด็กหญิงนิสิต นาคดี
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๘๓

เด็กหญิงปวีณ์สุดา สุขสบาย
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๘๔

เด็กหญิงปตติยา จันทะเสน
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๘๕

เด็กหญิงปยะพร สุวิโรจน์
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๘๖

เด็กหญิงพรทิพย์ คำมงคล
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๘๗

เด็กชายพสธร วิเศษสุนทร
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๘๘

เด็กหญิงพิมใจ ชัยหา
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๘๙

เด็กชายศุภณัฐ ผาบุญ
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๙๐
เด็กหญิงสิริยากร โพธิชัย

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๙๑

เด็กหญิงสุนิสา โพธิชัย

์

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๙๒

เด็กชายกิตติภพ มูลสิงห์
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๙๓

เด็กหญิงชลธิชา ดาวเรือง
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๙๔

เด็กชายธนภัทร ผาคอย
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๙๕

เด็กชายธีรศักดิ

์

พลอุ่น
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๙๖

เด็กชายนิพัทธ์ชัย นึกถึง
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๙๗

เด็กชายบุณยกร เคนโมง
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๙๘

เด็กชายประหยัด คำมงคล
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๕๙/๐๘๙๙

เด็กชายพลวัต จันทร์เจริญศิริ
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๖ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๐๙๐๐
เด็กชายวุฒิชัย เหวยยะไทย

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๐๑
เด็กชายอานุภาพ อุนาภาค

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๐๒
เด็กชายอินทปน น้อยเหล็กดี

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๐๓
เด็กชายณัฐวร วันลี

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๐๔
เด็กชายสามารถ วิเศษสุนทร

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๐๕
เด็กชายสิทธิชัย คำมงคล

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๐๖
เด็กชายสุทิวัส ประภาศรี

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๐๗
เด็กหญิงอนัญพร นันตะ

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๐๘
เด็กชายธีระภัทร มาตขาว

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๐๙
เด็กหญิงบุษบา แสงเขียว

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๑๐
เด็กหญิงปภัสสร งามฉวี

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๑๑

เด็กหญิงชุติกาญจน์ จันทร์บุญมา
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ วัดวังตามัว  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๑๒

เด็กหญิงกัลยากร ผารุธรรม

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๑๓

เด็กหญิงญานิศา หล้าอ่อน
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๑๔

เด็กชายปรีชา ลีโคตร
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๑๕

เด็กชายวายุ แสงเขียว
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๑๖

เด็กหญิงสิฐิตา บุญโยประการ
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๑๗

เด็กหญิงอุมากร แสงเขียว
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๑๘

เด็กหญิงชาลิสา ลีโคตร
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๑๙

เด็กหญิงชุตินันท์ แสงอิน
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๒๐
เด็กชายธนทัต คำแก้ว

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๒๑

เด็กชายธนา แสงเขียว

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๒๒

เด็กหญิงธัญญารัตน์ มาดา
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๒๓

เด็กชายธีรชัย กันทิยะ
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๒๔

เด็กชายวรายุทธ สอนที
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๒๕

เด็กชายวิธวิน ยาปญ
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๒๖

เด็กชายสกลศิลป ธูปหอม
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๒๗

เด็กหญิงสุกัญญา ลีโคตร
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๒๘

เด็กชายอดิศักดิ

์

โพติยะ
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๒๙

เด็กชายอนุษร สิงห์เดชะ
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๓๐
เด็กหญิงอมรรัตน์ ลีโคตร

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๓๑

เด็กชายกำชัย ชาหาจักร

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๓๒

เด็กชายธนกร แสงเขียว
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๓๓

เด็กหญิงพรวิมล ลีโคตร
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๓๔

เด็กชายรัฐภูมิ ครุทวงค์
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๗ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๐๙๓๕

เด็กชายวายุภักษ์ กองแสน

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๓๖

เด็กชายสุรชัย เพาแพง

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๓๗

เด็กชายอภิชัย วงค์เสนา
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๓๘

เด็กชายธนธร เหม็นชา
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๓๙

เด็กชายนิรุตต์ กองวงค์
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๔๐
เด็กหญิงลลิตา ชาลีจูม

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๔๑

เด็กชายศุภณัฐ ลีโคตร
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๔๒

เด็กชายอนุสิทธิ

์

ยาปญ

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๔๓

เด็กชายอลงกรณ์ พุทธาผาย
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๔๔

เด็กชายชินวัตร พันธัง

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๔๕

เด็กชายธีทัต แสงเขียว

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๔๖

เด็กชายธีรพัฒน์ ทองรี
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๔๗

เด็กชายพีรพัฒน์ ทองรี
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๔๘

เด็กหญิงวนาลี แท่งทอง
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๔๙

เด็กชายวรเทพ หมืนต่างใจ

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๕๐
เด็กชายวายุ ลีโคตร

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๕๑

เด็กชายศุภกร เสนนันธ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๕๒

เด็กชายสิทธิพล เหม็นชา
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๕๓

เด็กชายอัฐพล ชานนท์
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๕๔

เด็กหญิงจุฑารัตน์ สว่าง
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกกไฮ วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๕๕

เด็กชายธนชัย ลับจันทร์
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกกไฮ วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๕๖

เด็กหญิงธันยพร สิงห์เสือ
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกกไฮ วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๕๗

เด็กหญิงพรกนก คำมุน

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกกไฮ วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๕๘

เด็กหญิงพิมพ์นิภา วิเศษทรัพย์
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกกไฮ วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๕๙

เด็กหญิงสุวนัน ขันวัง
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกกไฮ วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๖๐
เด็กหญิงอรปรียา จูมลี

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกกไฮ วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๖๑

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

อ่อนอินทร์
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกกไฮ วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๖๒

เด็กชายพงษ์เพชร บุตรสา
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกกไฮ วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๖๓

เด็กชายณัฐพงศ์ บุญทศ
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางน้อย วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๖๔

เด็กชายธนัท หลีแก้วเครือ
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลางน้อย วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๖๕

เด็กชายรพีภัทร พิลาสุข
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางน้อย วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๖๖

เด็กชายสรศักดิ

์

พิมกลาง
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลางน้อย วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๖๗

เด็กชายธนากร จันทร์แสง
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลางน้อย วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๖๘

เด็กหญิงธิดา ว่องไว
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลางน้อย วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๖๙

เด็กหญิงนุชจิราพร บ้านกลาง
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลางน้อย วัดมเหศรสุภาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๘ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๐๙๗๐
เด็กชายปณวัตร บ้านกลาง

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลางน้อย วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๗๑

เด็กชายปติพัฒน์ มหาศิริ
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางน้อย วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๗๒

เด็กชายพิชฌาุตม์ เรืองรอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลางน้อย วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๗๓

เด็กชายวิวรรธน์ ท้วมทำ
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลางน้อย วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๗๔

เด็กหญิงวิไลวรรณ ใจใส
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลางน้อย วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๗๕

เด็กชายศักรินทร์ บ้านกลาง
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางน้อย วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๗๖

เด็กชายศิวกร ว่องไว
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางน้อย วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๗๗

เด็กชายสิงหา คำเหล่าชิด
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลางน้อย วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๗๘

เด็กชายอนุวัฒน์ ปเลียม

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลางน้อย วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๗๙

เด็กหญิงอารยา ใจใส
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลางน้อย วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๘๐
เด็กหญิงรัตติกาล คำภีระ

๑๗/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๘๑

เด็กหญิงเกศริณย์ ปาปะไพ
๒๓/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๘๒

เด็กหญิงจีรนันท์ ดุดัน
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๘๓

เด็กหญิงญานิกา ลำพรหม
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๘๔

เด็กหญิงธัญญรัตน์ พรหมดี
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๘๕

เด็กชายนันทวัฒน์ วรรณะ
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๘๖

เด็กหญิงนาฏยากร คำลี

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๘๗

เด็กชายพฤษฏ์ เสาว์ดี ๓/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๘๘

เด็กชายพศวีร์ ชัยสอน
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๘๙

เด็กหญิงพิมชนก ต้นสวรรค์
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๙๐
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ทันหอ

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๙๑

เด็กชายระวิทย์ ประกิง

่

๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๙๒

เด็กชายวรวิชญ์ อุทาสี
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๙๓

เด็กชายศิวกร โพธิตา

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๙๔

เด็กชายอนุรักษ์ เข็มปญญา
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๙๕

เด็กหญิงจิราวรรณ ประดาศรี
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๙๖

เด็กชายอดิศร พิมกาง
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๙๗

เด็กหญิงจิรนันท์ ดุมา
๒๒/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๙๘

เด็กหญิงชนกานต์ ลุนาดี
๑๙/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๐๙๙๙

เด็กหญิงชลดา สุพร ๙/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๐๐
เด็กชายชัยชนะ คำพิมพ์

๑๖/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๐๑
เด็กหญิงญานิศา วงค์แสงคำ ๒/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๐๒
เด็กหญิงพัณณิตา อิมพิม

๑๖/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๐๓
เด็กหญิงพันธิตรา ต้นสูง

๑๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๐๔
เด็กหญิงลักษิกา ทันโส ๒/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)

วัดมเหศรสุภาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๙ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๑๐๐๕
เด็กชายหัฏฐกร สิงห์น้อย

๒๕/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๐๖
เด็กชายจิตรภาณุ คำโสม

๒๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๐๗
เด็กชายณัฐภูมิ ปดนา

๐๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๐๘
เด็กชายธนากร คำม้าว

๑๑/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๐๙
เด็กชายธนากร ทิศกระโทก

๑๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๑๐
เด็กหญิงธันยพร ลามุงคุณ

๐๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๑๑

เด็กหญิงธิดาพร ขุนจร
๑๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๑๒

เด็กหญิงนิศามล เทนไธสง
๒๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๑๓

เด็กชายปภาวีชญ์ พรมจันทร์
๑๔/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๑๔

เด็กชายพร้อมพล ทุ่งนาทัด
๒๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๑๕

เด็กชายพลวัฒน์ หลับจันทร์
๒๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๑๖

เด็กชายภูรินทร์ คำสอน
๑๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๑๗

เด็กหญิงวรรณิศา ทำเนาว์
๒๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๑๘

เด็กชายวิทวัส เพ็งศรี
๐๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๑๙

เด็กหญิงวิภาพร คำสอน

๒๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๒๐
เด็กหญิงวิภาพรรณ คำสอน

๒๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๒๑

เด็กหญิงศวิตา สุนา
๑๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๒๒

เด็กชายศุภกฤต พลอาษา
๓๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๒๓

เด็กชายอภิชา ม่วงหิมพาน
๐๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๒๔

เด็กชายเจษฎา เทพอ่อน
๐๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๒๕

เด็กชายชลนธี สิงห์เสือ
๑๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๒๖

เด็กชายชัยวัฒน์ หลาบสุภา
๑๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๒๗

เด็กชายชินดนัย อังครุฑ
๐๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๒๘

เด็กหญิงภัณทิรา ผาอุบ ๓/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๒๙

เด็กชายเจตนิพัทธ์ ชาพล
๒๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๓๐
นางสาวญาธิดา อัลโทฟ

๑๔/๑๐/๒๕๐๙ โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๓๑

นายยงยุทธ นามสง่า ๓/๘/๒๕๐๑
โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๓๒

เด็กหญิงขวัญแก้ว บรรหาร
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงติว

้

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๓๓

เด็กหญิงจันทร์ธิดา ขันวัง
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงติว

้

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๓๔

เด็กชายณฐพล ชาวทองหลาง
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงติว

้

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๓๕

เด็กชายณัฐภัทร กุลบุตร
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงติว

้

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๓๖

เด็กชายณัฐวุฒิ พิมพ์มี
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงติว

้

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๓๗

เด็กหญิงตุลยา พิมพ์มี
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงติว

้

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๓๘

เด็กชายธนากรณ์ บรรหาร
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงติว

้

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๓๙

เด็กหญิงธัญชนก สุคันธ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงติว

้

วัดมเหศรสุภาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๐ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๑๐๔๐
เด็กหญิงธันยชนก โดดสูงเนิน

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงติว

้

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๔๑

เด็กหญิงธันยพร สุคันธ์
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงติว

้

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๔๒

เด็กหญิงธิดา ศิริ
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงติว

้

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๔๓

เด็กชายนนทวัตร ตัวดี
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงติว

้

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๔๔

เด็กหญิงนริชา โคตะรุโพธิ

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงติว

้

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๔๕

เด็กหญิงปรียาภัทร ขุนศักดิ

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงติว

้

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๔๖

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ดีพรหม
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงติว

้

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๔๗

เด็กชายพีรพล กุลวงค์
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงติว

้

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๔๘

เด็กชายพีรพัฒน์ สีเมือง

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงติว

้

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๔๙

เด็กชายรัตภูมิ ขันวัง
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงติว

้

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๕๐
เด็กหญิงรุ่งทิวา พวงสมบัติ

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงติว

้

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๕๑

เด็กหญิงวันเพ็ญ ขันวัง
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงติว

้

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๕๒

เด็กหญิงสุกัญญา ชนะคช
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงติว

้

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๕๓

เด็กชายสุรชัย วงค์แสงคำ
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงติว

้

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๕๔

เด็กชายอดิศักดิ

์

พนมนวรัตน์
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงติว

้

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๕๕

เด็กหญิงอรวรา หอมสมบัติ
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงติว

้

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๕๖

เด็กหญิงอักษราภัค ลามุงคุณ
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงติว

้

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๕๗

เด็กหญิงเจนจิรา คะตา

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงติว

้

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๕๘

เด็กหญิงแพรวพัชร วรรณเอก
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงติว

้

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๕๙

เด็กหญิงขวัญจิรา ตัวดี
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงติว

้

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๖๐
เด็กหญิงฐิตติญา สิงห์เงา

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงติว

้

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๖๑

เด็กชายติณณภพ งาเฉลา
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงติว

้

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๖๒

เด็กชายทินกร สุวรรณราช ๖/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงติว

้

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๖๓

เด็กหญิงนครินทร์ ชาลีบูรณ์
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงติว

้

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๖๔

เด็กหญิงมนธิชา เข็มปญญา
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงติว

้

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๖๕

เด็กชายยศกฤต กุลบุตร
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงติว

้

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๖๖

เด็กชายอาณัติ บุญกอง
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงติว

้

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๖๗

เด็กชายกิตติพด มูลทรัพย์
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยอ วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๖๘

เด็กชายพรชัย ดุดัน
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยอ วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๖๙

เด็กหญิงสุพรรษา ดีเพ็ง
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยอ วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๗๐
เด็กชายชัชวาลย์ ยะจันโท

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยอ วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๗๑

เด็กชายธนาพล สิงห์เงา

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยอ วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๗๒

เด็กหญิงมนสิชา ดีพรม
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยอ วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๗๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ ยะจันโท
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยอ วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๗๔

เด็กหญิงชนกานต์ หอมดี
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนม่วง วัดเทพนม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๑ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๑๐๗๕

เด็กชายธรรมธัช เชียงที
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนม่วง วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๗๖

เด็กหญิงปุณยาพร โสมงาม
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนม่วง วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๗๗

เด็กหญิงสุทราพัตร โคตะทัน
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนม่วง วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๗๘

เด็กหญิงจิตรวดี ดีอุดม

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนม่วง วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๗๙

เด็กชายชัยยพร ตันนาดี
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนม่วง วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๘๐
เด็กชายณัฏฐ์ แพงสี

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนม่วง วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๘๑

เด็กหญิงนภัสสร เจาะจง
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนม่วง วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๘๒

เด็กหญิงปยะธิดา เจาะจง
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนม่วง วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๘๓

เด็กหญิงรัตติกาล สุขใส
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนม่วง วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๘๔

เด็กหญิงรัตติยา นามสง่า
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนม่วง วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๘๕

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ เจาะจง
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนม่วง วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๘๖

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ หนูมัน

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนม่วง วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๘๗

เด็กชายสุรินทร์ เชือตาลี

้

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนม่วง วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๘๘

เด็กหญิงอรอุมา ศรียุทธ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนม่วง วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๘๙

เด็กหญิงจีรนุช ดาโท
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๙๐
เด็กชายชัยวุฒิ นิสาวัน

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๙๑

เด็กหญิงณัฐพร จันทร์อบ
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๙๒

เด็กหญิงธันยพร วิชัยสา
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๙๓

เด็กหญิงนิชกานต์ ชัยประทุม
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๙๔

เด็กชายบัญชา คุณขยัน
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๙๕

เด็กหญิงปภาวี อุดหนุน
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๙๖

เด็กหญิงพิมพ์นารา แสงซ่า
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๙๗

เด็กชายยงยุทธ ศิริสาร
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๙๘

เด็กชายรัฐภูมิ ทุมกิง

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๐๙๙

เด็กหญิงวาฤสา ตะวงค์
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๐๐
เด็กหญิงสิรามล หอมยา

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๐๑

เด็กหญิงอรณิชา พลอาษา
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๐๒

เด็กชายเอกพล สิงหา
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๐๓

เด็กชายธนพล วิชัยสา
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๐๔

เด็กชายจิระวัฒน์ จูมศรี
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๐๕

เด็กหญิงจิราภรณ์ สิมมาลา
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๐๖

เด็กชายจิรายุ ตาอ่อน
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๐๗

เด็กชายจีรวัฒน์ เคนแก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๐๘

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ดอนเมืองพล
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๐๙

เด็กชายณัฐพล จูมศรี
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดเทพนม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๒ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๑๑๑๐

เด็กหญิงทิวาพร ทองมี
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๑๑

เด็กชายธนวัฒน์ ดวงสิม
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๑๒

เด็กชายธีรภัทร บัวมุล
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๑๓

เด็กหญิงนิธิพร พลอาษา
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๑๔

เด็กชายนิรุตติ

์

แก้วประสินธุ์
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๑๕

เด็กชายปกรณ์ ถีสูงเนิน
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๑๖
เด็กหญิงประภาภรณ์ อินแสงแวง

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๑๗

เด็กชายศรัณ สิมมาลา
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๑๘

เด็กชายศรายุทธ นิสาวัน
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๑๙

เด็กหญิงศิวาพร แก้วหาวงค์
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๒๐

เด็กหญิงสาธิตา ชุมแวงวาป
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๒๑

เด็กหญิงอารดา ประไพพงษ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๒๒

เด็กหญิงไพลิน น้อยศิริ
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๒๓

เด็กชายทนงศักดิ

์

แก้วหาวงค์
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๒๔

เด็กชายธนบูรณ์ สวนสอน
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๒๕

เด็กหญิงนำทิพย์ ผาเคน
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๒๖

เด็กหญิงประภาพร นิยมชัย
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๒๗

เด็กชายปรีชา วิชัยสา

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๒๘

เด็กหญิงพิชยาวี วิชัยสา
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๒๙

เด็กชายพิชิตชัย แดงโยง
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๓๐

เด็กหญิงวิภาพร ลุนลาน
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๓๑

เด็กหญิงวิภารัตน์ ดวงสิม
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๓๒

เด็กหญิงวิมพ์วิภา บุญลือ
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๓๓

เด็กหญิงวิไลภรณ์ บัวมุลย์
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๓๔

เด็กชายวีรยุทธ ศรีจันทร์
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๓๕

เด็กชายสราวุฒิ คุณขยัน
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๓๖

เด็กหญิงเขมิกา สิมมาลา
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๓๗

เด็กชายบุณยกร สิงหา
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๓๘

เด็กหญิงบุษญา นิยมชัย
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๓๙

เด็กชายวรภพ คำสิงห์

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๔๐

เด็กหญิงวิภาดา มันที

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๔๑

เด็กชายศราวุฒิ ผันพรม
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๔๒

เด็กหญิงศุธิดา ปาลือชา
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๔๓

เด็กชายอนุวัฒน์ แก้วพิกุล

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๔๔

เด็กหญิงอรยา เคนแก้ว
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดเทพนม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๓ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๑๑๔๕

เด็กชายจักรพรรดิ

์

อ่อนแก้ว

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๔๖

เด็กหญิงชลดา เจาะจง
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๔๗

เด็กหญิงดวงหฤทัย ทองรี
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๔๘

เด็กชายนิวัตร ศรีจันทร์
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๔๙

เด็กหญิงบุณยนุช กามัง
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๕๐

เด็กหญิงยุพาวดี ทีระฆัง
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๕๑

เด็กชายลิขสิทธิ

์

เนตรโสภา
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๕๒

เด็กหญิงวนิดา คลังอาจ
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๕๓

เด็กชายวรวิช สีบุ

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๕๔

เด็กชายวันเฉลิม จันทะนาม
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๕๕

เด็กชายวีรภัทร คำโล
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๕๖

เด็กหญิงสุนันทา อัคฮาด
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๕๗

เด็กหญิงหฤทัย จ่าวงษ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๕๘

เด็กชายเชิดเกียรติ บุษบา
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๕๙

เด็กชายเทพทัต โคกกลาง
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๖๐

เด็กชายจักรกริช บุษบา

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๖๑

เด็กหญิงจารุวรรณ สินสมบัติ
๑๔/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๖๒

เด็กหญิงชนกสุดา เพ็งศิลป
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๖๓

เด็กหญิงชลธิชา บุษบา

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๖๔

เด็กหญิงชลิตา แก้วกิง

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๖๕

เด็กหญิงฐิติรัตน์ คำวงษา
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๖๖

เด็กหญิงณัฏฐธิดา จันทร์งาม
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๖๗

เด็กหญิงดารุณี นิสาวัน
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๖๘

เด็กหญิงทาริกา เข็มพรมลี
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๖๙

เด็กชายธนากร คำซาตา
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๗๐

เด็กชายธนิสร ไกยะฝาย
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๗๑

เด็กหญิงนริศรา โคตะทัน

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๗๒

เด็กหญิงนรีรัตน์ สุขศรี
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๗๓

เด็กชายปรมัตถ์ แสงพานิชย์
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๗๔
เด็กหญิงประกายฟา กอบกำ

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๗๕

เด็กหญิงปยะดา วังคะฮาด

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๗๖

เด็กหญิงพรนภา สนหา
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๗๗
เด็กหญิงพรประกาย กันยาทอง

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๗๘
เด็กหญิงพิมประพัฒน์

แก้วเกิด
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๗๙

เด็กชายพีระวัฒน์ พิลาน

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๔ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๑๑๘๐

เด็กหญิงภาณุรัตน์ ติยะโคตร
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๘๑

เด็กหญิงมนธิรา จันทร์เพ็ญ
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๘๒

เด็กหญิงมัลลิกา ภาวรรณ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๘๓

เด็กหญิงรัชนี ชืนจำปา

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๘๔

เด็กชายรัตนพล ศรีรี
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๘๕

เด็กหญิงลลิตา โสภากัณฑ์
๒๖/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๘๖

เด็กหญิงลัดดาวรรค์ แก้วนารี
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๘๗

เด็กหญิงวชิราภรณ์ สอนที
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๘๘

เด็กหญิงวรรณภา พลอาสา
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๘๙

เด็กหญิงวันนิสา สุภาจันทร์
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๙๐

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ แทนสอ
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๙๑

เด็กชายศราวุฒติ

์

หอมดี
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๙๒

เด็กหญิงศศินิภา โพนชัย

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๙๓

เด็กหญิงศิรประภา ศรีเพชร
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๙๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ จันดา
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๙๕

เด็กหญิงสุทธิดา หล้าอ่อน
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๙๖

เด็กหญิงสุวภัทร วงศ์ศรีสุข ๑/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๙๗

เด็กชายอภิชาติ เพ็ชรรัตน์
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๙๘

เด็กชายอภิรัตน์ มันคง

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๑๙๙

เด็กหญิงอรสา วังคะฮาด

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๐๐
เด็กหญิงอารียา สารวรรณ์

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๐๑

เด็กหญิงอินธิรา เสนาศรี
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๐๒ เด็กหญิงเบญจกาญจน์
ชาหาจัก

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๐๓

เด็กหญิงเบญจรัตน์ จันทรผัน
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๐๔

เด็กชายเผด็จ บือโต
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๐๕
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ นวนศรี

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๐๖

เด็กหญิงไพริน กองวงค์
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๐๗

เด็กหญิงกาญจนา หมุนสี
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๐๘

เด็กชายชัยชนะ ยศสุริยะชัย
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๐๙

เด็กชายณัฐพล วังคะฮาต
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๑๐

เด็กชายณัฐวุฒิ น้อยนาจ
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๑๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ลือพันธ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๑๒

เด็กชายณัฐวุฒิ แสงสุด
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๑๓

เด็กชายทินกร นิยมธรรม
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๑๔

เด็กชายธนรัตน์ แก้วกิง

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๕ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๑๒๑๕

เด็กชายธนากร เงินชาลี
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๑๖

เด็กชายธีรภัทร์ แก่งสกุล
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๑๗

เด็กชายธีระพัฒน์ ละห้อย

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๑๘

เด็กชายธีรเทพ เสนสอน
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๑๙

เด็กชายนนธวัฒน์ เหล่าแสวง
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๒๐

เด็กชายพันกร จันทแสน
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๒๑

เด็กหญิงภัทรดา จันทร
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๒๒

เด็กหญิงรัตน์ติพร แสงสิริ
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๒๓

เด็กชายวรวิธ ไชยชนะ
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๒๔

เด็กชายวันชนะ กองวงค์
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๒๕

เด็กชายวุฒิชัย สิงหา

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๒๖

เด็กชายสงกรานต์ จันทนะ
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๒๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ นิราศภัย
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๒๘

เด็กหญิงสุวนันท์ วงค์คำ
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๒๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สิงห์ทอง
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๓๐

เด็กหญิงอรทัย ภูเกตุ
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๓๑

เด็กหญิงอุไรรัตน์ บุญรักษา

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๓๒

เด็กหญิงเพ็ญวิภา ทองเพชร
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๓๓

เด็กชายเสกสันต์ ปารีพันธ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๓๔

นายกฤษฎา หาญเชิงชัย
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๓๕

เด็กหญิงจนาพร เพียโคตรแก้ว
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๓๖

นางสาวฉวีวรรณ์ เสนสอน
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๓๗

เด็กชายชินวัตร ลาเสือ
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๓๘

นายณัฐพล วิชัยสา
๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๓๙

นายณัฐพล แสงอิน
๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๔๐

นางสาวณัฐริกา หาระโคตร
๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๔๑

เด็กชายธารธีรัช บุญหลาย
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๔๒

นางสาวนภาพร ตองกระ

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๔๓

เด็กหญิงนิตยา จันทราช
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๔๔

เด็กหญิงพิมลพรรณ กวดไทย
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๔๕

เด็กหญิงภาริณี ดวงสิม
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๔๖

นายภีรภัทร พลจันทร์
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๔๗

นางสาวยุวธิดา ฝายเพีย
๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๔๘

นายวรยุทธ หมุนสี
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๔๙

นายวราวุธ พิมเสน

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๖ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๑๒๕๐

เด็กชายวัฒธนชัย ผาหยาด
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๕๑

นางสาววันทนา บุญพงษ์ษา
๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๕๒

เด็กหญิงวิภาวดี ทองสี
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๕๓

เด็กหญิงวิศัลยา ไชยพรม
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๕๔

นางสาวสาธิดา นิสาวัน
๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๕๕

เด็กหญิงสุพรรณนี สีคะ
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๕๖

นายอดิศร วงค์โพนทอง
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๕๗

นางสาวอรยา ถาดทอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๕๘

เด็กชายอรรถพล สีเมือง
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๕๙

นายเวชรัตน์ แดนรักษ์ ๗/๑/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๖๐
เด็กหญิงแพรวพรรณ ตันนาดี

๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๖๑

นายโรจนศักดิ

์

สีสอง
๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๖๒

นางสาวกชกร มีทอง
๑๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๖๓

นายกฤษฎา สาสีมา
๑๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๖๔

นางสาวชวาลา ปาปะโถ
๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๖๕

นางสาวทิพย์สุดา ฝายเพีย
๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๖๖

นายนนทชัย สุทธิ

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๖๗

นางสาวประภัสสร จันดา
๒๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๖๘

นางสาวพิกุลทอง เห็มกอง
๑๘/๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๖๙

นายพีรยุทธ ลาดบัวบาน
๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๗๐

นายมนัสนันท์ บรรลือ
๒๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๗๑

นายวีระชัย กองวงค์
๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๗๒

นางสาวสิริมา นันทจักร์
๑๗/๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๗๓

นายสุวัฒน์ นวนศรี
๐๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๗๔

นางสาวอริยา เพชรวิเศษ
๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๗๕

นางสาวอารีรัตน์ ถาน้อย
๓๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๗๖

นางสาวเกษมณี เหล่าแสลง
๒๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๗๗

นายเกียรติศักดิ

์

มาทา
๓๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๗๘

นายเดชณรงค์ ปญญาวงค์
๒๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๗๙

นางสาวเปยทิพย์ เนืองทอง
๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๘๐

นางสาวโสรยา จันทร
๐๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๘๑

นายคุณัช สารวัน
๒๕/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๘๒

นายธวัชชัย จันทร
๑๕/๐๙/๒๕๔๐

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๘๓

นางสาวนภาพร ไตรจักร
๒๐/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๘๔

นายนัฐวัฒน์ หงษ์มา
๓๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๗ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๑๒๘๕

นางสาวนิภาพร แสงศิริ
๑๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๘๖

นางสาวรัตนาภรณ์ ฝายเพีย
๑๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๘๗

นายวรมันต์ สร้อยไข
๒๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๘๘

นายวีระพล การวงค์
๑๔/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๘๙

นางสาวสริดา จันทาพรม

๒๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๙๐

เด็กหญิงจันทนา หอมยา
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๙๑

เด็กหญิงจิดาภา ลาเสือ
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๙๒

เด็กหญิงจิรนันท์ นาบุญ
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๙๓

เด็กหญิงชนม์นิภา ขันติโยพันธ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๙๔

เด็กชายชินดนัย โสมี
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๙๕

เด็กชายณัฐพล จันทร

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๙๖

เด็กชายธีรนัย ปญญาชัย
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๙๗

เด็กหญิงนรินทิรา คำเบ็ง
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๙๘

เด็กชายบุญฤทธิ

์

หอมจันทร์
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๒๙๙

เด็กหญิงปภาณิน หล้าสมบัติ
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๐๐
เด็กชายปรมี ด้วงใหม่

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๐๑

นายปวริศ หม้วยนอก

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๐๒

เด็กชายพรชัย เหล่าศรี
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๐๓

เด็กชายพิชชากร อินแสงแวง
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๐๔

เด็กหญิงรัตติกาล ไชยรี
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๐๕

เด็กชายวรฤทธิ

์

นาบุญ
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๐๖

เด็กหญิงศรัญญา เฮ้าสา

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๐๗

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ดวงภักดีรัมย์
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๐๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ บุษบา
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๐๙

เด็กหญิงอธิตยา มังศรี
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๑๐

เด็กชายอนุชา วารี
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๑๑

เด็กชายอรรถพร ไชยรี
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๑๒

เด็กชายอัฐธิชาติ โทเชือ

้

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๑๓

เด็กชายเจตรินทร์ นาบุญ
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๑๔

เด็กหญิงกุลธิดา มังสี
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๑๕

เด็กหญิงจิดาภา หอมยา
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๑๖

เด็กหญิงนพาภรณ์ แพงสุข
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๑๗

เด็กหญิงปนัดดา อินแสงแวง
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๑๘

เด็กหญิงพิชญา เหมแสง
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๑๙

เด็กหญิงวิภาดา อินแสงแวง

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๘ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๑๓๒๐

เด็กหญิงสุกัญญา นามสม
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๒๑

เด็กหญิงสุภานันท์ สายสะอาด

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๒๒
เด็กหญิงเปรมพิสุทธิ

์

เสนเพ็ง
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๒๓

เด็กชายกฤติชัย แสงดี
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๒๔

เด็กชายกฤษณะ ไชยรี
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๒๕

เด็กชายจตุพล กองเวิน
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๒๖

เด็กหญิงจิระภา บุญมาแสงวงค์
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๒๗

เด็กชายจิรายุ พาบัว
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๒๘

เด็กหญิงจีรวรรณ ลุนลาน
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๒๙

เด็กหญิงชญาดา อินแสงแวง
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๓๐

เด็กหญิงชลลดา อินแสงแวง
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๓๑

เด็กหญิงชลิตา อนุญาหงษ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๓๒

เด็กหญิงณัฐธิดา วารี
๓๐/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๓๓

เด็กหญิงณัฐธิดา แปทา
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๓๔

เด็กชายณัฐพล นาบุญ

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๓๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ไกรสมดี
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๓๖

เด็กชายธนภัทร ตาอ่อน
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๓๗

เด็กชายธนากร นาบุญ
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๓๘

เด็กชายธนุชา นาบุญ

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๓๙

เด็กชายธีรภัทร สิมลี

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๔๐

เด็กชายธีรภัทร โสบุญ

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๔๑

เด็กชายธีระวัฒน์ อุดหนุน
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๔๒

เด็กหญิงนรากร นาบุญ

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๔๓

นางสาวนิศาชล ต้อมสูงเนิน
๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๔๔

เด็กชายบูรพา ปาวัน
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๔๕

เด็กชายปฐพี ไชยรี

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๔๖

เด็กหญิงปรียารัตน์ สีบัว

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๔๗

เด็กหญิงรติการต์ ทองมหา

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๔๘

เด็กชายวัทนพร สิมมาลา
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๔๙

เด็กชายสันติภาพ คำเบ็ง
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๕๐

เด็กหญิงสุนิษา พิมพา
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๕๑

เด็กหญิงอภิญญา นูนวน
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๕๒

เด็กชายอิทธิพล อินแสงแวง
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๕๓

เด็กชายเจษฎากร อุดหนุน
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๕๔

เด็กหญิงเอือมพร

้

อ้วนจี
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๙ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๑๓๕๕

นางสาวกัลยรัตน์ ปาวัน
๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๕๖

นายคณัสนันท์ เหลาศรี
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๕๗

นายชยณัฐ คำต้อง

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๕๘

นายณัฐวุฒิ ถาลี
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๕๙

เด็กหญิงทิวาภรณ์ จัตวัฒนกุล
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๖๐

นายธนัชชา พาบัว
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๖๑

นางสาวธรียา ปาราชวด
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๖๒

นายธีรไนย ไชยรี
๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๖๓

นางสาวปนิตตา ตะวงค์

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๖๔

นายปวริศ หม้วยนอก
๑๔/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๖๕

เด็กชายภูวนัย สีทองทา
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๖๖

นายยุทธนา ชะชิกุล
๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๖๗

เด็กหญิงวิภาพร ศรีสด
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๖๘

นางสาวศิริมา ไกรสมดี
๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๖๙

เด็กหญิงศุภวรรณ จันทะผล
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๗๐

นางสาวสุทัตตา โพชราช
๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๗๑

นางสาวอรญา ทุมกิง

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๗๒

นายอัมรินทร์ คำเพ็ง
๒๗/๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๗๓

เด็กหญิงอาทิตยา หาได้
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๗๔

เด็กหญิงเกวลิน จูมศรี
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๗๕

นางสาวกนกกร เทพจิตร
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๗๖

นางสาวกนกลดา สุขมอญ
๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๗๗

นายธนพล เหลาศรี
๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๗๘

นางสาวนฤมล สุพร
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๗๙

นางสาวปทมาภรณ์ เสนศรี
๑๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๘๐

นางสาวพรนภา ปาวัน
๑๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๘๑

นางสาวสาวิตรี สุครีพ
๐๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๘๒

นางสาวสุนันทา นามสม
๒๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๘๓

นางสาวสุภาพร ทุมกิง

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๘๔

นางสาวอชิรญา อ้นมา
๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๘๕

นายอนุชา จะมังศรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๘๖

นางสาวอรวรรณ สว่างเมฆ
๑๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๘๗

นางสาวกุลธิดา อินแสงแวง
๐๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๘๘

นางสาวชลธิดา นาบุญ
๐๘/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๘๙

นางสาวฐิติชญา อินแสงแวง
๒๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๔๐ / ๑๙๒

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๑๓๙๐

นายธนวัฒน์ ปญญาพ่อ

๑๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๙๑

นายธนากร ดีนัก
๓๐/๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๙๒

นางสาวธมลวรรณ อุยสาห์
๒๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๙๓

นายธีรศักดิ

์

โสมี
๒๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๙๔

นางสาวนวลอนงค์ สว่างเมฆ
๑๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๙๕

นายปยะชาติ มาน้อย
๑๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๙๖

นางสาวพรสวรรค์ คมพานิช
๐๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๙๗

นายพัฒนชัย อุธิโย ๒/๗/๒๕๔๑ โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๙๘

นายพีรพงษ์ อุสาหะ
๑๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๓๙๙

นายมานิตย์ ไชยรี

๑๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๐๐
นายวรวัฒน์ จันทร์อบ

๑๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๐๑

นางสาววิภาวี ผาแดง
๐๓/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๐๒

นางสาวสุนิศา ลุนลา
๑๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๐๓

นางสาวอรอุมา นาบุญ
๐๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๐๔

นางสาวอัมรินทร์ หอมกลิน

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๐๕

นางสาวอินทุอร ปดนา
๒๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๐๖

นางสาวเกตุชนก พาลี
๑๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๐๗

นางสาวจิรพรรณ ก้อนวัน ๓/๙/๒๕๑๗ โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๐๘

นางเกศริน ศรีทวีกาศ ๒๐/๓/๒๕๐๕ โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๐๙

เด็กชายทรงพล บุตรสิงขรณ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาล วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๑๐

เด็กหญิงบุญมี บุพศิริ
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาล วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๑๑

เด็กชายพีรพัฒน์ บุพศิริ
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาล วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๑๒

เด็กชายยุทธพงษ์ สาหัส
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาล วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๑๓

เด็กหญิงยุวดี สุวรรณมาโจ
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาล วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๑๔

เด็กหญิงวัชราภรณ์ กวนศักดิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาล วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๑๕

เด็กชายวุฒิพงษ์ ซองทอง
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาล วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๑๖

เด็กชายสรวิชญ์ นครังสุ
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาล วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๑๗

เด็กหญิงสาวิตรี วิพรรณะ
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาล วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๑๘

เด็กชายทักษิณ อินทสา
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อยทวย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๑๙
เด็กหญิงประกายแก้ว

แพงจำปา

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อยทวย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๒๐

เด็กชายพงษ์ชัย อุเทนจันทร์
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อยทวย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๒๑

เด็กหญิงพรชิตา สุขวิพัฒน์
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อยทวย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๒๒

เด็กชายพิชิต พิมสลัด
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อยทวย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๒๓

เด็กชายพีรพัฒน์ แพงจำปา
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อยทวย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๒๔

เด็กชายวัฒนา อุเทนจันทร์
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อยทวย วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๔๑ / ๑๙๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๑๔๒๕

เด็กชายอนุวัฒน์ พรรษา
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อยทวย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๒๖

เด็กหญิงอาริสา คาระวงค์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อยทวย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๒๗

เด็กชายนันทวัฒน์ ลดเกษ
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพนอม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๒๘

นายปวีณ สุวรรณบุผา
๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านพนอม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๒๙

เด็กชายสิทธิพล ตนศิริ
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพนอม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๓๐

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ชมภู
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพนอม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๓๑

เด็กชายกฤษณะ วะตะมะ
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๓๒

เด็กหญิงกออ้อ เทพกัลยา
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๓๓

เด็กชายคุณากร สุโพธิเคน

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๓๔

เด็กชายจิตรภาณุ ชนะพจน์
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๓๕

เด็กชายชนานน ยะวงศรี
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๓๖

เด็กหญิงณัฐิดา สีทอง
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๓๗

เด็กชายณัตธพล ไชยสุระ
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๓๘

เด็กหญิงณิชมน ภะวะ
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๓๙

เด็กชายทีปกร ธานีสอน
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๔๐

เด็กชายธนวัฒน์ สุวรรณมาโจ
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๔๑

เด็กชายธราเทพ ยะสา
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๔๒

เด็กชายนรากรณ์ อภิเลิศสกุล
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๔๓

เด็กหญิงบุรัสกร มณีรัตน์
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๔๔

เด็กหญิงพรเทวา มณีวรรณ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๔๕

เด็กชายพีรวัส วะสุรี
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๔๖

เด็กชายสรวิชญ์ ยืนยัง
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๔๗

เด็กหญิงสุพรรษา เกษมสินธุ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๔๘

เด็กหญิงอรอุมา ขวกภูเขียว
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๔๙

เด็กหญิงอัญชริกา ไชยสุระ
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๕๐

เด็กหญิงกรรณิกา ยะวงศรี
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๕๑

เด็กหญิงกฤติยาณี สุวรรณมาโจ
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๕๒

เด็กชายกิตติพันธุ์ มะลิวัลย์
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๕๓

เด็กชายคุณัชญ์ พิมพ์พันธ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๕๔

เด็กชายฉัตรบดินทร์ ทาแว่น
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๕๕

เด็กชายณัฎฐินันท์ เสย์
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๕๖

เด็กชายธีรศักดิ

์

จักรบุตร

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๕๗

เด็กหญิงนฤมล โสมรักษ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๕๘
เด็กหญิงประไพพักตร์

ม่วงคะลา
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๕๙

เด็กหญิงภัทราวดี หน่อแก้ว
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๔๒ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๑๔๖๐

เด็กชายภานุพงศ์ ซ้ายก่า
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๖๑

เด็กชายศรัญยู ประพัสรางค์
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๖๒

เด็กชายสรยุทธ ยะวงษ์ศรี
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๖๓

เด็กชายแพนลี

่

ไชยะแสง
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๖๔

เด็กหญิงกชกร เสนเพ็ง
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๖๕

เด็กหญิงกฤติกาล จ่าเห็ม
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๖๖

เด็กชายจักรพันธ์ บุญตระกูล
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๖๗

เด็กหญิงชลธิชา เกิดชาวนา
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๖๘

เด็กชายชูชิต เยาวศรี

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๖๙

เด็กชายธนศักดิ

์

ผาอินดี
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๗๐

เด็กชายนนทนันท์ จ้อยคำ
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๗๑

เด็กชายประกิต วะสุรี
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๗๒

เด็กชายปญญา สุขภูวงค์
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๗๓

เด็กหญิงมะลิวัลย์ สุขภูวงค์
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๗๔

เด็กหญิงอารียา ติธรรม
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๗๕

เด็กชายเจษฎา สุขภูวงค์
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๗๖

เด็กหญิงเบญจณี แสงบา
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๗๗

เด็กชายคมสันต์ แสนไชย
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๗๘

เด็กหญิงชลลดา ผาอินดี
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๗๙

เด็กชายณัฐวุฒิ จันไพสน
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๘๐

เด็กชายธีรภัทร์ วัฒนสุชาติ
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๘๑

เด็กหญิงปนัดดา เยาวฤทธิ

์

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๘๒

นางสาวปริชาติ เสนเพ็ง
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๘๓

เด็กชายพีรพัฒน์ อยู่เกษม
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๘๔

เด็กหญิงวิชุดา สุวรรณโส
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๘๕

เด็กหญิงวิภาวดี สุขภูวงค์
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๘๖

เด็กชายวิษณุ แสนไชย
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๘๗

เด็กหญิงสุธิดา นามแดง
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๘๘

เด็กหญิงอณิชา เม็งมุ้ย

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๘๙

เด็กชายอนุชา ดีใจ
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๙๐

เด็กชายอลงกรณ์ จันดาเสือ
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๙๑

เด็กชายเทพบุตร ศรีโสภา
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๙๒

เด็กหญิงแสงนภา เจริญ
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๙๓

เด็กชายจักรภพ เสนาสี
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๙๔

เด็กชายจุลจักร สิงห์งอย

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๔๓ / ๑๙๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๑๔๙๕

เด็กหญิงญดาวรรณ แซ่จู
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๙๖

เด็กหญิงญานิสสา ทองดี
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๙๗

เด็กหญิงฐิติมา ปะวะโพทะกัง
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๙๘

เด็กชายณัฐนนท์ ผาโม้
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๔๙๙

เด็กหญิงณัฐริกา ทาระคะจัด
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๐๐
เด็กชายธรภัทร ขุนพิทักษ์

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๐๑

เด็กชายนที แสนไชย

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๐๒

เด็กชายนนทวัฒน์ สุ้นบุญเรือง
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๐๓

เด็กหญิงนภัสวรรณ หลาบคำ
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๐๔

เด็กชายนัฐวัฒน์ จูมพลหล้า
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๐๕

เด็กหญิงประไพพร คังกัน

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๐๖

เด็กชายพีรพล คำสอน
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๐๗

เด็กชายภราดา ปะวะโพทะกัง
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๐๘

เด็กชายวรนนท์ ศรีงอย
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๐๙

เด็กชายวศิน ศรีสุธรรม
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๑๐

เด็กชายวีรภัทร รุ่งฤทธิ

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๑๑

เด็กหญิงอัญญารัตน์ สุขภูวงค์

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๑๒

เด็กหญิงอินชุอร สุขภูวงค์
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๑๓

เด็กหญิงอุไรทิพย์ กืกทอง
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๑๔

เด็กชายเกรียติศักดิ

์

แสงมา
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๑๕

เด็กชายเจษฏา แสงบา
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๑๖

เด็กหญิงใหม่สุดา ชอบเสียง
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๑๗

เด็กชายธเนศพล บุญญศรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๑๘

เด็กหญิงนทีทิพย์ วันดี
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๑๙

เด็กชายนราวิน วันดี
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๒๐

เด็กหญิงนัยนา แสงมณี
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๒๑

เด็กหญิงพัชราภรณ์ แสงส่อง
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๒๒

เด็กหญิงรัฐกานต์ วันดี
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๒๓

เด็กหญิงวรรณิศา ศรีหะมุงคุณ
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๒๔

เด็กหญิงวรินยุพา ไชยพันธุ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๒๕

เด็กหญิงอริศรา วันดี
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๒๖

เด็กชายอิงอนันต์ จันชัย
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๒๗

เด็กชายชลสิทธิ

์

แพไธสง
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๒๘

เด็กชายชัชชัย ภานุรักษ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๒๙

เด็กหญิงธนพร พรมแสง
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๔๔ / ๑๙๒

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๑๕๓๐

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ไตรภูมิ
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๓๑

เด็กชายพิสิษฐ์ กงก้า
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๓๒

เด็กชายภาณุพงศ์ ธิปญญา
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๓๓

เด็กหญิงฤทัยรัตน์ วันดี
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๓๔

เด็กชายวติสันต์ วันดี
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๓๕

เด็กหญิงสายรุ้ง มีคำ
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๓๖

เด็กหญิงสุวรรณา อุ่นทิม

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๓๗

เด็กชายอดุลวิทย์ วงษ์ราช
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๓๘

เด็กหญิงอริสรา สมพันธ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๓๙

เด็กหญิงอารีรัตน์ วันดี
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๔๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ คูณศรี

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๔๑

เด็กชายกิตปกรณ์ วันดี
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๔๒

เด็กหญิงจิดาภา วงษ์ราช
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๔๓

เด็กหญิงซุ้มผกา พิลากุล
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๔๔

เด็กหญิงนลินี บุญญศรี
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๔๕

เด็กชายภราดร พรมกรณ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๔๖

เด็กชายมงคล แสงแก้ว
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๔๗

เด็กหญิงรัตณาภร สุโพธิ

์

๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๔๘

เด็กหญิงลลิตา ธิปญญา
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๔๙

นายศตวรรษ แก้วบุญกว้าง
๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๕๐

เด็กหญิงศศิธร ศรีวรสาร
๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๕๑

เด็กชายสราวุฒิ คำลือ
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๕๒

เด็กชายอดิสรณ์ มีหล้า
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๕๓

เด็กชายอานนท์ จันทะขิน
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๕๔

เด็กชายเทอดศักดิ

์

บุญยะศรี
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๕๕

เด็กหญิงเพชรมณี ธิปญญา
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๕๖

นายปางเทพ วดีศิริศักดิ

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอุเทนพัฒนา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๕๗

เด็กชายจักรกาวุฒิ อนุญาหงษ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๕๘

เด็กหญิงวันวิสาข์ สุรินาม
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๕๙

เด็กหญิงศศิกานต์ ทองสะอาด
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๖๐

เด็กหญิงศศิวิมล ทองสะอาด
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๖๑

เด็กหญิงญาณิศา ชาภูวงศ์
๑๔/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๖๒

เด็กชายณัฐวุฒิ บัวนาเมือง
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๖๓

เด็กหญิงดลยา เหลือกคำไหล
๒๕/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๖๔

เด็กหญิงดวงจันทร์ ริยะบุตร
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๔๕ / ๑๙๒

้
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นพ ๔๕๕๙/๑๕๖๕

เด็กหญิงต้นอ้อ อินธิราช

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๖๖

เด็กหญิงถิรพร ศิลปชัย
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๖๗

เด็กชายธนาธิป สีกุหลาบ
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๖๘

เด็กชายธนโชติ ไชยนาน
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๖๙

เด็กหญิงธิติยาภา อาแพงพันธ์
๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๗๐

เด็กชายธีรดนย์ สุดามา
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๗๑

เด็กชายธุวชิต แสงเพ็ชร
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๗๒

เด็กชายธเนศพล สุริฝาย
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๗๓

เด็กชายนพชัย บุญเกิด
๒๘/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๗๔

เด็กหญิงนภาภรณ์ ปาจะ
๑๓/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๗๕

เด็กหญิงพิจิตรา ดงภูธร
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๗๖

เด็กชายพีรพัฒน์ คำสงวน
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๗๗
เด็กหญิงภัฏชราภรณ์ จันทะขิน

๑๓/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๗๘

เด็กชายภานุวัฒน์ ธรรมชัย
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๗๙
เด็กหญิงรัชชิดาภรณ์ ชนะพจน์

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๘๐

เด็กหญิงรุ่งทิวา วังคะฮาด
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๘๑

เด็กชายวีรภัทร ยศรักษา
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๘๒

เด็กชายวุฒิชัย กองแสน
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๘๓

เด็กชายวุฒินันท์ ไชยสุระ
๒๓/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๘๔

เด็กชายศาสตราวุธ เมาเกตุ
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๘๕

เด็กหญิงศิรินันท์ คันทักษ์
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๘๖

เด็กหญิงศิริพร ทำมงคล
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๘๗

เด็กหญิงสุภิญญา มหาไธสง
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๘๘

เด็กหญิงสุรางคณา จีนเย่

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๘๙

เด็กชายอนุรักษ์ ไชยสุระ
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๙๐

เด็กชายอภิเดช วงศ์พุทธา
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๙๑

เด็กหญิงอารีรัตน์ เลิศศิริ
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๙๒

เด็กชายเทวราช จันดาวงค์
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๙๓

เด็กหญิงแสงระวี ทุมแต้ม
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๙๔

เด็กหญิงกุลนิษฐ์ คนองเพ็ชร
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๙๕

เด็กชายจักรี นามพธาย
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๙๖

เด็กชายจารุวิชญ์ ทุลอ่อง
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๙๗

เด็กหญิงจุฬารัตน์ กรมสร้อย
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๙๘

เด็กหญิงชนพิชา ทศรักษา
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๕๙๙

เด็กหญิงชลธิชา ผลพิมาย
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๔๖ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๑๖๐๐
เด็กหญิงชลธิชา มะละ

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๐๑

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ไชยริบูรณ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๐๒

นายณัฐพงศ์ ใจไหมคร้าม ๓/๘/๒๕๔๓ โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๐๓

เด็กชายณัฐวุฒิ อุทัยแสน
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๐๔

เด็กหญิงดวงฤทัย โอกละคร
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๐๕

เด็กชายทวีทรัพย์ ดุลยะลา
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๐๖

เด็กชายธนพล เสนเพ็ง

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๐๗

เด็กหญิงธิชา ไชยริบูรณ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๐๘

เด็กหญิงนภาพร บุญตา
๑๐/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๐๙

เด็กชายนิกร ปูห้วยพระ
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๑๐

เด็กหญิงนิตยา สุรินาม
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๑๑

เด็กหญิงนุศรา ละกังถา
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๑๒

เด็กชายปวัน มะแก้ว
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๑๓

เด็กหญิงปยธิดา ฝายสงค์

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๑๔

เด็กหญิงพรชิตา ทุมสี

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๑๕

เด็กหญิงภัสสร คำใบ
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๑๖

เด็กหญิงภัสสร สุมังคะเศษ
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๑๗

เด็กหญิงภารดา แสงกล้า
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๑๘

เด็กหญิงรจนา ริยะบุตร
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๑๙

เด็กหญิงรุจิรา แสงทอง
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๒๐

เด็กหญิงวนิดา เสนเพ็ง
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๒๑

เด็กหญิงวนิสา กองเสลา
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๒๒

เด็กชายวรชาติ วรดง ๙/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๒๓

เด็กชายวรินทร์ ไชยริบูรณ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๒๔

นายวิทยา สีดาหลง
๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๒๕

เด็กชายวิพัฒน์ คลังชำนาญ
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๒๖

เด็กชายวิระยะ โคตรคำ
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๒๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ บัวชูก้าน
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๒๘

เด็กชายสถิต ภักดีบรุษ ๒/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๒๙

เด็กหญิงสิรัญญากร สุรินทร
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๓๐

เด็กหญิงสิริยากร น้อยลา
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๓๑

เด็กหญิงสิริยากร ศรีนันทา
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๓๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ ตาสี
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๓๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ สอนสิน
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๓๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ เสนากัง
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๔๗ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๑๖๓๕

เด็กหญิงสุริมล นามพทาย
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๓๖

เด็กหญิงสุรีรัตน์ ท่วงที
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๓๗

เด็กหญิงหฤทัย ผลวีระศักดิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๓๘

เด็กหญิงอนุธิดา ภักดีบุรุษ
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๓๙

เด็กหญิงอริศรา โทมนตรี
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๔๐

เด็กหญิงอัชริญา ศรีวรสาร
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๔๑

เด็กชายเด็ดดวง ไชยนาน

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๔๒

นางสาวกมลชนก ศิริดวงใจ
๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๔๓

นางสาวกาญจนา ไชยริบูรณ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๔๔

นางสาวกาญจนา ไชยริบูรณ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๔๕

นายกิติชัย ริยะบุตร
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๔๖

นางสาวจิราภรณ์ เชือคำฮด

้

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๔๗

นายฐิติกร ใจไหมคร้าม
๒๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๔๘

เด็กหญิงณัฐกานต์ มะลิเลิศ
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๔๙

นายณัฐดนัย สุขวัน
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๕๐

นางสาวทิพย์สุดา สุพรรณ
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๕๑

นายธนพล ศักดิเคดา

์

๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๕๒

นางสาวธมนวรรณ เยาวศรี
๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๕๓

นางสาวธิญาดา สุ่มมาตย์
๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๕๔

นางสาวนภัสสร อุ่นสา
๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๕๕

นางสาวนันทิพร ถานัน
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๕๖

นางสาวนำทิพย์ สงวนพันธ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๕๗

นางสาวปนัดดา หว่างพันธ์
๑๐/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๕๘

เด็กหญิงปภาณิน ปองบุญมี
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๕๙

นายประวิทย์ ทุมสี
๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๖๐

นายพงษ์สิทธิ

์

นาคพันธ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๖๑

นางสาวพรนภา เมืองโคตร
๒๓/๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๖๒

นางสาวพาฝน ตรงดี
๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๖๓

เด็กหญิงพิชญ์สินี นัยวิกุล
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๖๔

นายพิพัฒน์ นามโคตร
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๖๕

นายพูลทรัพย์ ตาสี ๙/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๖๖

นางสาวรัชนีกร ละกังถา
๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๖๗

นางสาวรินนดา กาญจนดุลย์
๒๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๖๘

นางสาวรุ่งทิวา พรมวงษ์ ๓/๘/๒๕๔๓ โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๖๙

นางสาววิลัยรัตน์ พุทธกัง
๑๑/๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๔๘ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๑๖๗๐

นางสาววีรดา แสนสอน ๒/๔/๒๕๔๓ โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๗๑

นายศรายุทธ แก้วนำ
๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๗๒

นายศราวุธ
จันทร์ดาประดิษฐ์ ๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๗๓

นางสาวศิริรัตน์ ทุมสี
๑๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๗๔

นางสาวศิริลักษณ์ ดงภูธร
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๗๕

นางสาวศิริลักษณ์ บทศรี
๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๗๖

นางสาวสมกมล คงตระกูล
๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๗๗

นางสาวสรวงสุดา คำมูลมี
๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๗๘

เด็กหญิงสาวิตรี นาโสก
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๗๙

นางสาวสุภาพร สืบมา
๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๘๐

นางสาวอธิติยา ดงภูธร

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๘๑

นางสาวอรัตชา ศรีวรสาร
๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๘๒

นางสาวอริยา นิรอรัมย์
๐๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๘๓

นางสาวอริศมาศ ตรงธิ

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๘๔

นางสาวอาทิตยา โทมนตรี ๕/๖/๒๕๔๓ โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๘๕

นางสาวอารียา แซ่ตัง

้

๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๘๖

นายเกียรติยศ ราชบาสี
๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๘๗

นางสาวเนือทอง

้

จันทะโส
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๘๘

นางสาวกันยา แสนโสม
๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๘๙

นายจตุพล ทุมสี
๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๙๐

นางสาวจันทร์ธิดา อุทมล

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๙๑

นางสาวชมพูนุช ประหยัด
๐๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๙๒

นางสาวชลลดา พันธ์ชู
๐๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๙๓

นายฐิติศักดิ

์

ธูปแจ่ม
๑๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๙๔

นางสาวณัชชา หอมจำปา
๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๙๕

นางสาวทัศนีพร แวงดา
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๙๖

นางสาวทิพวรรณ ไม่แพง
๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๙๗

นายธนพล ทนุธรรมวงศ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๙๘
นางสาวธัญญาลักษณ์

พิบูลย์รังสรรค์
๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๖๙๙

นางสาวธัญธิวา โปปด
๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๐๐
นางสาวนวรัตน์ วิบูลย์

๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๐๑

นางสาวนันทิดา ไชยสุระ
๑๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๐๒

นางสาวนิภาภรณ์ อินธิราช
๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๐๓

นางสาวนิรมล พรมวงศ์ษา
๑๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๐๔

นายนุติพงษ์ พรมคำบุตร
๑๑/๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๔๙ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๑๗๐๕

นางสาวปรานี รูปงาม
๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๐๖

นางสาวพัชรินทร์ ปนทอง
๐๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๐๗

นางสาวรัชนีกร บุษบา

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๐๘

นางสาววาสนา อินธิราช
๑๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๐๙

นางสาวศศิพิมพ์ ไชยนาน

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๑๐

นางสาวศิริเทพ อินทรวิชะ
๒๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๑๑

นางสาวสิราวรรณ สุรินทร
๒๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๑๒

นางสาวสิรินันท์ หมืนสา

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๑๓

นางสาวสุภัทรา อินตา ๘/๒/๒๕๔๒ โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๑๔

นายสุรศักดิ

์

สมบูรณ์น้อย
๐๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๑๕

นายอภิสิทธิ

์

ช่องคันปอน

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๑๖

นางสาวอรปรียา สีทา
๑๒/๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๑๗

นางสาวอุไรรัตน์ วงค์พุทธา
๐๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๑๘

นางสาวอุไรวรรณ เสนพันธ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๑๙

นายไพบูรณ์ สุรินาม
๐๓/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๒๐

นางสาวไพรินทร์ บุญเรือง
๐๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๒๑

นางสาวกรรณิการ์ กวนฮางฮอง
๒๓/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๒๒

นายจิรภัทร สมงาม
๐๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๒๓

นายธัชวิทย์ มะละ
๐๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๒๔

นายธีรวัฒน์ ละกังถา
๑๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๒๕

นายนนทวัฒน์ เสนเพ็ง
๓๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๒๖

นางสาวนิภาพร ริยะบุตร
๒๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๒๗

นางสาวปราริสา พิใสพันธ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๒๘

นางสาวปานชีวา สุขวัน

๑๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๒๙

นางสาวพิมพ์วิภา ไชยริบูรณ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๓๐

นางสาวมาริสา นามบุตร
๑๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๓๑

นางสาวมินตรา จำใบ

๓๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๓๒

นางสาวยุภารัตน์ แสงอุรา
๑๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๓๓

นางสาวรัชนีกร เพชรโก
๐๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๓๔

นายวรวุฒิ สุรินทร
๒๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๓๕

นายศุภวิชญ์ พรหมโคตร
๐๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๓๖

นางสาวสุธิดา เสนพันธ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๓๗

นางสาวอมรทิพย์ อินทร์แก้ว
๐๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๓๘

นางสาวอรปรียา สุพรรณ
๒๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๓๙

นางสาวเกษชดา วงค์พุทธา
๒๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๕๐ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๑๗๔๐

นางสาวปยเนตร มาละมิง

่

๓๑/๓/๒๕๒๙
โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๔๑

นางสาวกรรณิการ์ หงษ์สมดี
๒๘/๔/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๔๒

นางสาวกรวิภา หงษ์สมดี ๖/๗/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๔๓

นางสาวกุลณัฐ สุริยนต์
๑๘/๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๔๔

นางสาวปวีณ์ธิดา สมสุข ๖/๔/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๔๕

นางสาวปาจรีย์ คำวงษ์ ๖/๗/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๔๖

นางสาววิชชุดา คงเสมา ๙/๕/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๔๗

นางสาวทัศนีย์ รังศรี
๒/๑๐/๒๕๑๕

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๔๘

นางสาวปรียานุช ในชัยภูมิ
๒๘/๗/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๔๙

นางสาวปยวรรณ คำมุงคุณ

๑๔/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๕๐

นางสาววิลาวัลย์ แสงปาก
๑๘/๘/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๕๑

นางสาวสมฤดี เชือคำฮด

้

๑/๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๕๒

นางสาวอมรรัตน์ พันธ์ประโคน
๒๙/๔/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๕๓

นางสาวธนาภร ดีดวงพันธ์ ๕/๗/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๕๔

นางสาวภณิดา กุลภา ๙/๕/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๕๕

นางสาวสิริรัตน์ ดีนัก ๖/๔/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๕๖

เด็กชายกฤษฎา แพงสี
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๕๗

เด็กหญิงจุฑาพัชร ถาคำ
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๕๘

เด็กชายธนวัฒน์ จันทร์แดง

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๕๙

เด็กชายธนโชติ ไชยประเทศ
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๖๐

เด็กหญิงนฤมล ศรีธาตุ
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๖๑

เด็กชายปวรุตม์ หงษ์ชุมแพ
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๖๒

เด็กชายรพีภัทร อ้วนอ่อน
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๖๓

เด็กหญิงลลิภัทร ราชวัตร
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๖๔

เด็กชายศราวุธ สิมมา
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๖๕

เด็กหญิงศศิธร ทองพิทักษ์
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๖๖

เด็กหญิงสโรชา พ่อศรียา
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๖๗

เด็กหญิงกนกพร พรหมคนซือ

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๖๘

เด็กหญิงกนกพร วิโรพรหม
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๖๙

เด็กหญิงกนกวรรณ จำปเรือง
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๗๐

เด็กหญิงกมลชนก กาญจนศร
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๗๑

เด็กชายกมลชนก จันทร์หลอด
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๗๒

เด็กหญิงกรพิณธ์ อินทรคำแหง

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๗๓

เด็กหญิงกฤชพร แก้วกรุด
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๗๔

เด็กชายกฤตเมธ โชนุพันธ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๕๑ / ๑๙๒

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๑๗๗๕

เด็กชายกฤษฎา อรรคนิตย์
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๗๖

เด็กชายกฤษฎา อ่องสุภารมณ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๗๗

เด็กชายกฤษฎีกา แสนตอง
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๗๘

เด็กชายกฤษณะ นันตะสุข
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๗๙

เด็กชายกษิเดช ขำศิริรัตน์
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๘๐

เด็กหญิงขวัญชนก ราชวัตร
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๘๑

เด็กหญิงขวัญธิดา ธนดี
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๘๒

เด็กชายคฑาวุธ คงเพ็ชร
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๘๓

เด็กชายคฑาวุธ สุภาทอง
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๘๔

เด็กชายคฑาเทพ ทีระฆัง
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๘๕

เด็กหญิงคัทลียา มันทะ
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๘๖

เด็กชายจักรกริช สุภาวัน
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๘๗

เด็กชายจักรพรรดิ

์

ลำทอง
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๘๘

เด็กชายจักรี นิตชิน
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๘๙

เด็กหญิงจารุดา ไชยพร
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๙๐

เด็กหญิงจารุพรรณ แสงสุวรรณ

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๙๑

เด็กหญิงจิตรลดา คำสุขะ
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๙๒

เด็กหญิงจินตนา แสงสุวรรณ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๙๓

เด็กชายจิระวัฒน์ ทัศคร
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๙๔

เด็กหญิงจิรัชยา กาฬสินธ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๙๕

เด็กหญิงจิราพัชร์ เจริญศรีสกุล
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๙๖

เด็กชายจิรายุ นุชนารถ
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๙๗

เด็กหญิงจิราวรรณ สาริหอม
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๙๘

เด็กชายจีรพัฒร์ บางทราย
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๗๙๙

เด็กหญิงชญาดา แพงลี
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๐๐
เด็กหญิงชฎาพร กรุณา

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๐๑

เด็กหญิงชนน์นิภา สุขวัน
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๐๒

เด็กหญิงชนากานต์ บุญคำ
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๐๓
เด็กหญิงชนิตร์นันทร์ เสถา

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๐๔

เด็กหญิงชมพูนุช คนหมัน

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๐๕

เด็กหญิงชยาภรณ์ พัดมา

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๐๖

เด็กชายชลชาติ วัฒนสุระ
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๐๗

เด็กหญิงชลธิชา ชะนะเคน
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๐๘

เด็กหญิงชลธิชา สุนา
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๐๙

เด็กหญิงชลธิชา แสงครุฑ
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๕๒ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๑๘๑๐

เด็กหญิงชลิตตา พิมพา

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๑๑

เด็กชายชัยวัฒน์ บุตรวร
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๑๒

เด็กชายชิตพล สมบุตร
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๑๓

เด็กชายชินวัตร วงษ์ขันติ

์

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๑๔

เด็กชายชินวัตร์ ศรีอำคา
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๑๕

เด็กหญิงช่อผกา แซ่ฟุง
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๑๖

เด็กหญิงฐิตินันท์ คัมภิรานนท์
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๑๗

เด็กหญิงฐิติมา ทัพขวา
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๑๘

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

จันทนะ
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๑๙

เด็กชายณฤพนธ์ สุทธิสาร
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๒๐

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ แสงสุวรรณ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๒๑

เด็กหญิงณัฐปภัสร์ วังกะธาตุ
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๒๒

เด็กชายณัฐพัชร์ นรารุจนันท์
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๒๓

เด็กหญิงณัฐริตา พันธ์พานิชย์
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๒๔

เด็กหญิงณัฐวรา วงษ์เทพ

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๒๕

เด็กชายณัฐวัฒน์ พงไธสงค์
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๒๖

เด็กหญิงณัฐวิภา สมอินอ้อย
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๒๗

เด็กชายณัฐวุฒิ น่านโพธิศรี

์

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๒๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ผ่องทอง
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๒๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีกาลังค์
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๓๐

เด็กชายณัฐวุฒิ เนตรคุณ
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๓๑

เด็กชายดนุสรณ์ สุมนาตย์
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๓๒

เด็กหญิงดลยา วงค์คะสุ่ม
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๓๓

เด็กชายทัพพสาร แก้วสมนึก

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๓๔

เด็กหญิงทัศนีย์ ศรีสุโน
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๓๕

เด็กชายทินกร พรหมอารักษ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๓๖

เด็กหญิงทิพย์สุดา เมตุลา
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๓๗

เด็กชายธนบูรณ์ ทันพานิชย์
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๓๘

เด็กชายธนพงศ์ ชามาตย์
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๓๙

เด็กชายธนพงษ์ กุลจู
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๔๐

เด็กชายธนพัฒน์ พรหมขุนทอง
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๔๑

เด็กชายธนพัฒน์ สุรา
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๔๒

เด็กชายธนวัฒน์ มูลเกษร
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๔๓

เด็กชายธนากร ทองสง่า
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๔๔

เด็กชายธนาคาร อรรคศรีวร
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๕๓ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๑๘๔๕

เด็กหญิงธนิดา นวลฝาย
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๔๖

เด็กชายธนโชติ ลำทอง
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๔๗

เด็กชายธวัชชัย สวัสดี
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๔๘

เด็กหญิงธัญญารัตน์ แสนจันทะ
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๔๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ แสงศาลา
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๕๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ แสงสุวรรณ
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๕๑

เด็กหญิงธิติญา คำเปลือง

้

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๕๒

เด็กชายธีรภัทร แสงสุวรรณ
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๕๓

เด็กชายธีรวัฒน์ อรรคศรีวร
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๕๔

เด็กชายธีระพงษ์ มะกุล
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๕๕

เด็กชายธีระพัฒน์ มหาโคตร
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๕๖

เด็กชายธีระศักดิ

์

สุขปติกุล
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๕๗

เด็กชายธเนศวร สีกาลัง
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๕๘

เด็กชายนครินทร์ อินทะนนท์
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๕๙

เด็กชายนครินทร์ แสงสุวรรณ
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๖๐

เด็กชายนภัส เมืองซ้าย

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๖๑

เด็กหญิงนริศรา กองเมือง
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๖๒

เด็กหญิงนลินี อุ่นชัย
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๖๓

เด็กหญิงนวลจันทร์ เมตุลา
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๖๔

เด็กชายนัฐพล แพงน้อย
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๖๕

เด็กหญิงนันทิชา นาคกัน
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๖๖

เด็กหญิงนิชากร คำมุก
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๖๗

เด็กชายนิติวัฒน์ แสงมณี

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๖๘

เด็กชายนิติศักดิ

์

สายบุญ
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๖๙
เด็กหญิงบัณฑิตาภรณ์

บุญกลาง
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๗๐

เด็กหญิงบุษบา จันเพ็ง
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๗๑

เด็กหญิงบุษยมาศ จันทะนะ
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๗๒

เด็กชายปฏิภาณ นิจชิน
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๗๓

เด็กหญิงปภัสสิริย์ อภิไพบูลย์
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๗๔

เด็กหญิงประภากร ละลอย
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๗๕

เด็กหญิงประวีณา ศรีวรขาน
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๗๖

เด็กหญิงปวีณา สุภาวงค์
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๗๗

เด็กชายปฐวิการณ์ ต้นสวรรค์
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๗๘

เด็กหญิงปาณิสรา โรจน์วิรัตน์
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๗๙

เด็กหญิงปาริฉัตร อุทัยวัตร
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๕๔ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๑๘๘๐

เด็กชายปติพงษ์ ศิลา
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๘๑

เด็กหญิงปยพร มิตรชิน

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๘๒

เด็กหญิงปยมาฑ วงษ์ฝายแดง
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๘๓

เด็กชายปยะราช โพธิประสาร

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๘๔

เด็กหญิงผกามาศ มิชา
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๘๕

เด็กหญิงผการัตน์ เสียงเพราะ
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๘๖

เด็กชายพงศธร ไชยราช
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๘๗

เด็กชายพงศภัค ปองชายชม
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๘๘

เด็กหญิงพรนิตา อ่วมสุข
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๘๙

เด็กหญิงพรรณพัชร สุวรรณศรี
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๙๐

เด็กชายพรหมขจร แสนกลาง
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๙๑

เด็กชายพรเทพ นิยมอดุลย์
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๙๒

เด็กหญิงพัชรินทร์ ธ.น.อวน
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๙๓

เด็กชายพัทธพล ดาเพ็ง
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๙๔

เด็กชายพันธรัตน์ กุมลา
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๙๕

เด็กหญิงพิจิตรา เหมวุธิ
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๙๖

เด็กชายพิชัย พันธ์ครู
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๙๗

เด็กชายพิพัฒน์ รินทร์อุดมผล
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๙๘

เด็กชายพิพัฒน์พงศ์ แท่นทอง
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๘๙๙

เด็กชายพิเชฐ พันธ์ครู
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๐๐
เด็กหญิงพิไลพร บุตรตา

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๐๑

เด็กชายพีรพงษ์ วงษ์บุตรดี
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๐๒

เด็กหญิงภริดา โคตรตัสสา
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๐๓

เด็กหญิงภักดีพร ปาลจิณ
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๐๔

เด็กหญิงภัคมัย สามิลา
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๐๕

เด็กชายภัทรพงษ์ คำพุก
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๐๖

เด็กชายภัทรพล คำมูล

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๐๗

เด็กชายภัทรพล ผายทอง
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๐๘

เด็กชายภาคภูมิ สุดทะจันทร์
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๐๙

เด็กชายภาคิน ไชยเจริญ
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๑๐

เด็กชายภาณุพงศ์ วรราช
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๑๑

เด็กชายภาณุวัฒน์ ผลเพ็ชร

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๑๒

เด็กชายภาณุวัฒน์ แสนสุภา
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๑๓

เด็กหญิงภาดาชมัย จวงวิเศษ
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๑๔

เด็กหญิงภารณี กันมินทร์
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๕๕ / ๑๙๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๑๙๑๕

เด็กชายภาสกร ศิลปรายะ
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๑๖

เด็กชายภูดินันท์ ภูวานคำ
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๑๗
เด็กหญิงมณีกาญจน์ บัวเลิง

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๑๘

เด็กหญิงมนัญญา โคตะ
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๑๙

เด็กหญิงมะปรางค์ ภูมี
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๒๐

เด็กหญิงมัลลิกา อ่างยานต์
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๒๑

เด็กหญิงรักษ์สุดา แซงดาว
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๒๒

เด็กชายรัฐกิจ กาดำดวน
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๒๓

เด็กหญิงรัตนาวลี ถาวร
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๒๔

เด็กชายราชชพงษ์ สีรขวา
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๒๕

เด็กชายราชภูมิ จิตตะพานิช
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๒๖

เด็กหญิงราตรี จันทะบาน
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๒๗

เด็กหญิงรุจิรา ลำลอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๒๘

เด็กหญิงลลิตา ยงโพธิ

์

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๒๙

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ พ่อสาร
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๓๐

เด็กชายวรพงศ์ ถาวร
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๓๑

เด็กชายวรวัฒน์ ต้นสวรรค์
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๓๒

เด็กชายวรวัตร รัตนสินโพธิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๓๓

เด็กชายวรัญู งามขำ
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๓๔

เด็กหญิงวราภรณ์ ศรีสุระ
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๓๕

เด็กหญิงวราภรณ์ เรียบร้อย
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๓๖

เด็กหญิงวรินยุพา คำปอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๓๗

เด็กหญิงวลัยพรรณ พระภูมิ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๓๘

เด็กชายวัฒนา พ่อกว้าง
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๓๙

เด็กหญิงวารุณี ถาคำ
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๔๐

เด็กหญิงวิชาดา นวลฝาย
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๔๑

เด็กหญิงวิภาวี อินทิสาร
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๔๒

เด็กหญิงวิมลสิริ ประวัง
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๔๓

เด็กชายวิริทธิพล

์

จุลทอง
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๔๔

เด็กหญิงวิลาสินี ชมวงษ์
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๔๕

เด็กชายวิศวะ สิงห์ดี
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๔๖

เด็กชายวีรภพ ประวัง
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๔๗

เด็กชายวุฒิชัย ไชยมนตรี
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๔๘

เด็กชายศรายุทธ ศรีพรหม
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๔๙

เด็กชายศราวุฒิ วัฒนสุระ
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๕๖ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๑๙๕๐

เด็กหญิงศศิธร ภักภูมิล
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๕๑

เด็กหญิงศศิธร ลำลอง
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๕๒

เด็กหญิงศศิพิมพ์ ฉิมพาลี
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๕๓

เด็กหญิงศิริญาภา ทนทาน
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๕๔

เด็กหญิงศิรินัส บัวชุม
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๕๕

เด็กหญิงศิริยา แต่งตัง

้

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๕๖

เด็กหญิงศิริวัฒน์ พ่อยันต์
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๕๗

เด็กชายศุภชัย คำปตะ

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๕๘

เด็กชายศุภชัย สุธรรมมา
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๕๙

เด็กชายศุภณัฐ บรรเทา
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๖๐

เด็กหญิงศุภนิดา แซ่ตัน
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๖๑

เด็กชายศุภสิทธิ

์

มุมกลาง
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๖๒

เด็กชายศุภเชษฐ์ นามจันทา
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๖๓

เด็กหญิงสกุลตลา สิทธิสูงเนิน

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๖๔

เด็กชายสนัน

่

สายเสมา
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๖๕

เด็กหญิงสรารัตน์ เพ็งสว่าง

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๖๖

เด็กชายสหรัฐ ธเนศสุนทร
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๖๗

เด็กชายสหรัฐ อำมาตสีดา
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๖๘

เด็กชายสิทธิชัย ทองปุม
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๖๙

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

กาดำดวน

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๗๐

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

รินทระ
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๗๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ วรรณวงษ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๗๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ อรรคศรีวร
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๗๓

เด็กหญิงสุทธิญา ไชยโส
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๗๔

เด็กหญิงสุธิดา ปองดี
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๗๕

เด็กหญิงสุภาพร บุปผาชาติ
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๗๖

เด็กหญิงสุมาลย์ พานิชโช
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๗๗

เด็กหญิงสุมีณา แสงสว่าง
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๗๘

เด็กชายสุรพงษ์ ไชยพรม
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๗๙

เด็กหญิงสุราณี แสงสุวรรณ
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๘๐

เด็กหญิงสุริยาพร นาโสก
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๘๑

เด็กหญิงหญิง นุราช
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๘๒

เด็กชายอนุวัฒน์ ศิริวงษ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๘๓

เด็กหญิงอนุสา ผลผา
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๘๔

เด็กชายอภิชาติ พรหมอารักษ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๕๗ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๑๙๘๕

เด็กชายอภิชิต พรหมอารักษ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๘๖

เด็กชายอภินันท์ พ่อลา
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๘๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

วิริยะอุดมผล
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๘๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เตวิชัย
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๘๙

เด็กชายอภิเชษฐ์ เดชบรรทม
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๙๐

เด็กหญิงอมรรัตน์ มูลผาลา

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๙๑

เด็กชายอมรเทพ ยิมดี

้

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๙๒

เด็กหญิงอรัญญา ติธรรม
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๙๓

เด็กหญิงอริยา ธ.น.เรือง
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๙๔

เด็กหญิงอัจจิมา มิควาฬ
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๙๕

เด็กหญิงอัญดา ใจรัศมี
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๙๖

เด็กชายอัษฎา อนุ
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๙๗

เด็กชายอาทิตย์ พ่อลา
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๙๘

เด็กชายอานนท์ จันอำพร

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๑๙๙๙

นางสาวอาภัสรา พิมชาว

๒๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๐๐
เด็กหญิงอาภัสรา แขไข

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๐๑
เด็กหญิงอาริษา จันทนะ

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๐๒
เด็กหญิงอารียา พรมอารักษ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๐๓
เด็กหญิงอารียา แก้วกำไร

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๐๔
เด็กชายอินทร์นุวัตร กิมะโน

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๐๕
เด็กชายเกริกชัย วิชัยโย

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๐๖
เด็กหญิงเกวลิน จันทะบาน

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๐๗
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สินธนู
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๐๘
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

อนุพรม
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๐๙
เด็กชายเจษฎากร อุ่นเริง

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๑๐
เด็กหญิงเต็มทรัพย์ ลามาตย์

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๑๑

เด็กชายเทพฤทธิ

์

บุญกุศล
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๑๒

เด็กหญิงเบญจพร ผูกจิตร

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๑๓

เด็กหญิงเบญญาภา หมืนมนตรี

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๑๔

เด็กชายเพชรแท้ กระดังงา
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๑๕

เด็กหญิงเสาวณี หลวงพล
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๑๖

เด็กหญิงเหมรัตน์ วัตโส
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๑๗

เด็กชายเอกพันธ์ โหน่งสุรินทร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๑๘

เด็กชายเอกราช เพ็งสอน

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๑๙

เด็กหญิงแกรมแก้ว ประสมทรัพย์
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๕๘ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๒๐๒๐
เด็กหญิงแก้วตา ทิวะกะริน

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๒๑

เด็กหญิงแคทรีน ชัวร์
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๒๒

เด็กหญิงแพรวา ฮวง
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๒๓

เด็กหญิงแพรวา โพธิทอง

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๒๔

เด็กชายโชคธนา สุมนารถ
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๒๕

เด็กหญิงไพลิน เรือนมูล
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๒๖

เด็กชายกฤษนะ หนองทองทา
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๒๗

เด็กหญิงกัญญาภัค ผลเพ็ชร
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๒๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุนโท

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๒๙ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์
แสงฉาย

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๓๐
เด็กหญิงกัณณิกา แซ่เหง่า

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๓๑

เด็กหญิงกันยารัตน์ วงกลม
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๓๒

เด็กหญิงกัลยา นิมเอียด

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๓๓

เด็กหญิงกานดา บุตรวร
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๓๔

เด็กหญิงกานติมา คำมุก
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๓๕
เด็กหญิงกิตติกรานต์ ศิลาอุดม

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๓๖

เด็กชายกิตติพงษ์ โคตวงษ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๓๗

เด็กชายกิตติพนธ์ คำมุงคุณ
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๓๘

เด็กชายกิตติภัทร วาทะวัฒนะ
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๓๙

เด็กชายกิติพงษ์ อินสุภาทร
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๔๐
เด็กหญิงกุลวดี ด้วงลำพันธ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๔๑

เด็กหญิงขนิษฐา คำพิมพ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๔๒

เด็กหญิงขนิษฐา พรหมขุนทอง
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๔๓

เด็กหญิงขวัญฤทัย แสงสุวรรณ

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๔๔

เด็กหญิงขวัญแก้ว สุรา

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๔๕

เด็กชายคงกระพัน จิตรานนท์
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๔๖

เด็กชายคงประพันธ์ สีลาวุธ
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๔๗

เด็กชายคณัสนันท์ แสงสุวรรณ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๔๘

เด็กหญิงจนิสตา เหลือผล
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๔๙

เด็กชายจักรพงศ์ แสนพรหม
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๕๐
เด็กชายจิรายุ ถาวร

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๕๑

เด็กหญิงจิราวรรณ คำกอง
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๕๒

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ มณีนันท์

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๕๓

เด็กชายฉัตรชัย แสงสุวรรณ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๕๔

เด็กชายฉัตรมงคล ไชยมนตรี
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๕๙ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๒๐๕๕

เด็กหญิงชญานิศ แสงอรุณ
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๕๖

เด็กหญิงชนธีชา ต้นสวรรค์
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๕๗

เด็กหญิงชลธิชา แสงสุวรรณ
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๕๘

เด็กชายชัย ดีเนสซี
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๕๙

เด็กชายชัยวัฒน์ คนหมัน

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๖๐
เด็กหญิงชาลิสา บุสพันธ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๖๑

เด็กหญิงญาณัจฉรา ประคำมินทร์
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๖๒

เด็กชายณภัสกร นากรณ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๖๓

เด็กหญิงณัชธิชา พรหมอารักษ์
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๖๔

เด็กหญิงณัฏฐ์นารี รัตนวิจิตร
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๖๕

เด็กหญิงณัฐจิตา พ่อไชย
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๖๖

เด็กหญิงณัฐชลิตา ชะนะเทพา
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๖๗

เด็กชายณัฐดนัย ไชยพร
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๖๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ชลพิมาย
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๖๙

เด็กชายณัฐวุฒิ น่านโพธิศรี

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๗๐
เด็กหญิงณิชาภัทร สีทองเท

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๗๑

นายตุลา ง้าวงาม
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๗๒

เด็กชายต่อตระกูล แก้วดี
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๗๓

เด็กชายทศธรรม ทุมกิจ
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๗๔

เด็กหญิงทัศยา อำพลพงษ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๗๕

เด็กหญิงทิพย์พิมล ทักโลวา
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๗๖

เด็กหญิงทิราภรณ์ คนเล
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๗๗

เด็กชายธนพงษ์ บรรลือทรัพย์
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๗๘

เด็กชายธนพล กวนสี
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๗๙

เด็กชายธนพล ทองสง่า
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๘๐
เด็กชายธนวัฒน์ สุราสา

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๘๑

เด็กชายธนากรณ์ ศิลาอุดม
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๘๒

เด็กหญิงธนาภรณ์ สมิตร
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๘๓

เด็กชายธนเกียรติ กินรา
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๘๔

เด็กชายธวัชชัย ทาสี
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๘๕

เด็กชายธัชชัย วงษ์อินทร์
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๘๖

เด็กหญิงธัญพร ศรีไพร
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๘๗
เด็กหญิงธันยลักษณ์ บุญสิริเกียรติ

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๘๘

เด็กชายธีรภัทร์ เดชสท้าน
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๘๙

เด็กชายธีระศักดิ

์

มนผาลา
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๖๐ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๒๐๙๐
เด็กชายธีรเดช เอกสวรรค์

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๙๑

เด็กชายนนทกร ปุณทวนิช
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๙๒

เด็กชายนภัสรพี โกพล
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๙๓

เด็กหญิงนภัสสร สาลีเพ็ง
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๙๔

เด็กหญิงนฤมล วงษ์มณี
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๙๕

เด็กชายนฤเบศ คำปอง
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๙๖

เด็กหญิงนวพร ลักษณ์ไชยาพร
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๙๗

เด็กชายนัชกฤษ โกศัลวัฒน์

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๙๘

เด็กชายนำโชค มาตย์วังแสง
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๐๙๙

เด็กหญิงนิมิตรนันท์ อินทวงค์
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๐๐
เด็กหญิงบุษยพรรณ วัตตะโส

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๐๑

เด็กชายบูรพา เบ้าทองคำ
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๐๒

เด็กชายบูรพา เมืองสุวรรณ
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๐๓

เด็กชายปฏิภาณ สอนจันทึก
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๐๔

เด็กหญิงปนัดดา สุขวัน
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๐๕

เด็กหญิงปภาวรินท์ สมศักดิ

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๐๖

เด็กชายประสงค์ จันทะนะ
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๐๗

เด็กชายประสิทธิ

์

ดวงมาลัย
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๐๘

เด็กหญิงปรีญาภัทร ทีระฆัง

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๐๙

เด็กชายปฤษฎิ

์

วะชุม
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๑๐

เด็กหญิงปณฑ์ชนิต เพ็ชรกิจ
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๑๑

เด็กหญิงปยะธิดา ศิริผลา
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๑๒

เด็กชายพงศกร ครุฑมณี
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๑๓

เด็กชายพงศ์รวิชญ์ เจนวิชา
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๑๔

เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

บุตรดี
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๑๕

เด็กหญิงพรนภา พรหมขัน
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๑๖

เด็กหญิงพรนิภา พ่อสียา
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๑๗

เด็กหญิงพรพิมล ศิริวงษ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๑๘

เด็กหญิงพรพิมล ไชยวงษ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๑๙
เด็กหญิงพฤษฎาภรณ์

อุทัยวัฒน์
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๒๐ เด็กหญิงพลอยพิลาวรรณ์

สุวรรณเพชร์
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๒๑

เด็กชายพัชร ดวงสูงเนิน

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๒๒

เด็กหญิงพัชรพร แหมสูงเนิน
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๒๓

เด็กชายพัชระ เขียวสอาด
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๒๔

เด็กชายพัณธกรณ์ ยนต์ลอย
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๖๑ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๒๑๒๕

เด็กชายพัธกานต์ ฮาดวิเศษ
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๒๖

เด็กชายพันธกานต์ บุปผาชาติ
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๒๗

เด็กหญิงพันธ์ทิพย์ บุตรดี
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๒๘

เด็กหญิงพัลลภา สลางสิงห์

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๒๙
เด็กหญิงพัสตราภรณ์ ศรีธาตุ

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๓๐

เด็กชายพิจิตร ธรรมจักร์จิตร

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๓๑

เด็กหญิงพิชญ์สินี สีคล้าย
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๓๒

เด็กหญิงพิณอุษา โคตรสุวรรณ
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๓๓

เด็กหญิงพิมพ์มาดา มหาชัย
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๓๔

เด็กหญิงพิมลพรรณ พาลสอน

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๓๕

เด็กหญิงพิมสุดา คำมุงคุณ
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๓๖

เด็กหญิงพิยะดา ภูมี
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๓๗

เด็กชายพีรพัฒน์ เสโนฤทธิ

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๓๘

เด็กหญิงพุธิตา อรรคนิตย์
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๓๙

เด็กหญิงพูลศิริ วงศ์คะสุ่ม
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๔๐

เด็กชายภัทรจักรี ประขุนิงค์
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๔๑

เด็กหญิงภัทรภร ทีระฆัง
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๔๒

เด็กหญิงภัทรรินทร์ เอียมตุ้มรัตน์

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๔๓

เด็กหญิงภัทรลภา คำลุน
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๔๔
เด็กหญิงภัทราวรรณ จำปเรือง

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๔๕

เด็กชายภาณุวัฒน์ ชุ่มพิมาย
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๔๖

เด็กหญิงภาวิณี ไชยพร
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๔๗

เด็กหญิงภาวิภรณ์ สุทธิจักร์
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๔๘

เด็กชายภูมินทร์ มุนตะทุม
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๔๙

เด็กชายมณัฐพงศ์ คำพัน
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๕๐

เด็กหญิงมนัชญา พาอ่อนตา
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๕๑

เด็กชายมานบ กุมลา
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๕๒

เด็กชายมินทดา แก้ววงสา
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๕๓

เด็กหญิงมุทิตา พลโลกา
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๕๔

เด็กชายรชานนท์ มณีรัตน์
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๕๕

เด็กชายรัชพล พลรัตน์
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๕๖
นางสาวรัตนอินทนิล คำวัน

๐๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๕๗

เด็กหญิงรุ่งอรุณ แสงสุวรรณ

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๕๘

เด็กหญิงลลิตา กลางวิชัย
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๕๙

นางสาวลักคนา ผายม

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๖๒ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๒๑๖๐

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ วัตตะโส

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๖๑

เด็กชายวรวุฒิ สอิงรัมย์

้

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๖๒

เด็กหญิงวราภรณ์ ประคำมินทร์
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๖๓

เด็กหญิงวราภรณ์ พุ่มม่วง
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๖๔

เด็กชายวรายุทธ วัตโส
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๖๕

เด็กหญิงวรินดา เจริญมี
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๖๖

เด็กหญิงวลัยพรรณ ไชยมนตรี
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๖๗

เด็กหญิงวิภาดา นุสาจุฬา

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๖๘

เด็กหญิงวิภาวรรณ วงค์คะสุ่ม
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๖๙

เด็กหญิงวิริญญา ดาราคำ
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๗๐

เด็กหญิงวิลาวรรณ งามขำ
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๗๑

เด็กหญิงวิลาวัลย์ เครือเขือนเพชร

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๗๒

เด็กชายวีรพล จันทอน
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๗๓

เด็กชายวีรสิทธิ

์

ศรีจันทร์
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๗๔

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

สมอินอ้อย
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๗๕

เด็กหญิงศตรัศมี ศรีหาตา
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๗๖

เด็กหญิงศรีไพร นุคันทัง
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๗๗

เด็กหญิงศศิกาณน์ อรรคศรีวร
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๗๘

เด็กหญิงศศิกานต์ พ่อธานี

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๗๙

เด็กหญิงศศิกานต์ แสนรักษ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๘๐

เด็กชายศาสตรา กำด้วง

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๘๑

เด็กหญิงศิรินันต์ พ่อบาล
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๘๒

เด็กหญิงศิริประภา บุรีพิพิธ
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๘๓

เด็กหญิงศิริพร อรรคศรีวร
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๘๔

เด็กหญิงศิริรัตน์ คะสา

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๘๕

เด็กชายศิวนาถ กองเมือง
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๘๖

เด็กหญิงศุกัญญา ชนะพจน์

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๘๗

เด็กชายสรายุทธ วรกิจ
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๘๘

เด็กชายสาโรช พลรัตน์
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๘๙

เด็กหญิงสิริยากร สุริย์
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๙๐

เด็กหญิงสิริลักษณ์ ยงโพธิ

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๙๑

เด็กหญิงสุจิตรา พันเสาขวา
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๙๒

เด็กหญิงสุจิตรา สุวงษ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๙๓

เด็กหญิงสุจิตรา เมืองซ้าย
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๙๔

เด็กหญิงสุชาดา สิงห์ทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๖๓ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๒๑๙๕

เด็กหญิงสุชาดา หาญประเสริฐ
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๙๖

เด็กหญิงสุณิสา กินรา
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๙๗

เด็กหญิงสุดาทิพย์ จันทะนะ
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๙๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ สอยโว
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๑๙๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ อุปพงษ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๐๐
เด็กชายสุนทร สุขสุวรรณ

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๐๑

เด็กหญิงสุนิสา ศรีบุญเรือง
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๐๒

เด็กหญิงสุพัฒตา พลนารี
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๐๓

เด็กหญิงสุภัทรษร เหมนนท์

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๐๔

เด็กชายสุรชาติ โคตรชัย
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๐๕

เด็กชายสุริยะ แสงดาว
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๐๖

เด็กชายสุวิจักขณ์ จิตค้า
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๐๗

เด็กหญิงสโรชา ยาหัส
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๐๘

เด็กชายอดิศร ขวาละคร
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๐๙

เด็กชายอดิศักดิ

์

เขียวแก้ว
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๑๐

เด็กชายอนุภัทร พ่อสาร
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๑๑

เด็กชายอภิรักษ์ ศรีสุข
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๑๒

เด็กชายอภิเชษฐ์ ราชวัตร

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๑๓

เด็กหญิงอมรทิพย์ สีหาราช
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๑๔

เด็กหญิงอมรรัตน์ บุปผาชาติ
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๑๕

เด็กหญิงอรทัย คงสมใจ
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๑๖

เด็กชายอรรถพล พลมาตย์
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๑๗

เด็กหญิงอรสา พลนารี

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๑๘

เด็กหญิงอรอนงค์ เลือนไชย

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๑๙

เด็กหญิงอรอนงค์ โคตวงษ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๒๐

เด็กหญิงอรัญรัตน์ กิจสวัสดิ

์

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๒๑

เด็กหญิงอลิษา โมรัตน์
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๒๒

เด็กชายอัครเรศ ลำทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๒๓

เด็กหญิงอัญชลี นาคคำ
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๒๔

เด็กหญิงอัญชลี นาพินิจ
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๒๕
เด็กหญิงอัญชุลีลักษณ์

วิระกูล
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๒๖

เด็กชายอัมรินทร์ ยิมดี

้

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๒๗

เด็กชายอัสนี พลราชม
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๒๘

เด็กชายอากาศ อุบลบาน
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๒๙

เด็กหญิงอาฑิตญา กุมลา
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๖๔ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๒๒๓๐

เด็กชายอานนท์ หาญชัย
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๓๑

เด็กหญิงอารีญา พรหมชาติ
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๓๒

เด็กหญิงอารียา กัติยัง
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๓๓

เด็กหญิงอารียา ครทน
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๓๔

เด็กหญิงอารียา จันทร์ไตรรัตน์
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๓๕

เด็กหญิงอารียา อาสาเนย์
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๓๖

เด็กหญิงอารีรัตน์ บ้งชมโพธิ

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๓๗

เด็กหญิงอาวัชฎา เอียมใส

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๓๘

เด็กหญิงเกศกนก พ่อลา
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๓๙

เด็กหญิงเกษกนก นามเสาร์
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๔๐
เด็กหญิงเจนจิราภรณ์

รินทระ
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๔๑

เด็กชายเจษฎา สุดชารี

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๔๒

เด็กหญิงเบญจพร ยาทองไชย

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๔๓
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ โพธิตะนัง

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๔๔

เด็กหญิงเสาวลักษ์ สุพรม
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๔๕

เด็กหญิงแก้วตา สุระพล

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๔๖

เด็กหญิงโสพิศ ขาวกลาง
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๔๗

เด็กหญิงไตรรัตน์ ปองคำสิงห์
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๔๘

เด็กหญิงกัญชลิกา มะโพธิ

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงปายูง วัดดงปายูง  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๔๙

เด็กหญิงสุกัญญา สิมมาลา
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงปายูง วัดดงปายูง  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๕๐

เด็กหญิงสุวนันท์ อินแสง
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงปายูง วัดดงปายูง  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๕๑

เด็กหญิงกมลชนก คำไพ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงก้อม

วัดปาโนนนำคำทรงธรรม

 

นพ ๔๕๕๙/๒๒๕๒

เด็กหญิงรดา สมศรี
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงก้อม

วัดปาโนนนำคำทรงธรรม

 

นพ ๔๕๕๙/๒๒๕๓

เด็กชายวุฒิชัย สมศรี
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงก้อม

วัดปาโนนนำคำทรงธรรม

 

นพ ๔๕๕๙/๒๒๕๔

เด็กชายธีระพล อุ่นเมือง
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงก้อม

วัดปาโนนนำคำทรงธรรม

 

นพ ๔๕๕๙/๒๒๕๕

เด็กหญิงภัณฑิรา ปุม

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงก้อม

วัดปาโนนนำคำทรงธรรม

 

นพ ๔๕๕๙/๒๒๕๖

เด็กหญิงอารีญา วังวรณ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงก้อม

วัดปาโนนนำคำทรงธรรม

 

นพ ๔๕๕๙/๒๒๕๗

เด็กหญิงดวงหฤทัย จิระพล
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๕๘

เด็กหญิงธดาพรณ์ แสนคำ
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๕๙

เด็กหญิงอริสา สังจอม
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๖๐

เด็กหญิงเปรมนิภา จำลองสอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๖๑
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ ยศประสงค์

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๖๒

เด็กหญิงกุลธิดา จันทะราช
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๖๓

เด็กหญิงชนพิชา แสนเขือน

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๖๔

เด็กหญิงธนภรณ์ ศรีวรมย์
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๖๕ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๒๒๖๕

เด็กหญิงนนิตา แสนเขือน

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๖๖

เด็กหญิงปรีญาภรณ์ หูมแพง
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๖๗

เด็กหญิงภัทรลดา อินาลา
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๖๘

เด็กหญิงวรลักษณ์ ชัยปญญา

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๖๙

เด็กหญิงศรีสุดา พลทะนี
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๗๐

เด็กหญิงศิรประภา อินาลา
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๗๑

เด็กหญิงอนงรัก แสนเขือน

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๗๒

เด็กหญิงอรณิชา บุญเพ็ง
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๗๓

เด็กหญิงชญานิษฐ์ ศรีจันทร์
๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๗๔

นางสาวชนพิชา พนาจันทร์
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๗๕

นางสาวตวงรัตน์ ปุม
๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๗๖

นางสาวธิดารัตน์ อินาลา
๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๗๗

นางสาวนริศรา ขันตี

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๗๘

นางสาวพรชิตา หูมแพง
๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๗๙

นางสาวรัตนวดี แสนคะ
๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๘๐

นางสาวละอองดาว ไชยบุตร
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๘๑

นางสาววิภาดา สุโพธิ

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๘๒

นายสุรันนา สุวอ
๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๘๓

เด็กหญิงอัจฉรา พนาจันทร์
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๘๔

นายการพล ยมราช
๑๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๘๕

นางสาวกุลรัตน์ ทองมา
๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๘๖

นางสาวจันทิมา ด้วงพันลำ
๐๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๘๗

นางสาวจิราพัชร คำคู
๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๘๘

นางสาวชฎาพร เรืองประเสริฐ

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๘๙

นางสาวช่อฟา หูมแพง
๑๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๙๐

นางสาวทิวานันท์ คำลุน
๐๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๙๑

นางสาวพรนภา ประมาคะเต
๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๙๒

นางสาวภัทรสุดา แก้วบัวปด
๐๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๙๓

นางสาวมุทิตา จันทรบุตร
๑๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๙๔

นางสาวศิริประภา ซาหว้า
๑๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๙๕

นางสาวเสาวลักษณ์ พนาจันทร์
๒๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๙๖

นางสาวชนิตา อินาลา
๑๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๙๗

นางสาวรวิวรรณ จิระพล
๐๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๙๘

นางสาวรุ่งนภา ดาสี
๑๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๕๕๙/๒๒๙๙

นายวีระชัย วิรุณพันธ์
๒๕/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๖๖ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๒๓๐๐
นางสาวสุวรรณภา สุริยนต์

๒๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๐๑

เด็กหญิงฉัตรชฎา พาลี
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๐๒

เด็กหญิงชมพูนุช ทองมา
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๐๓

เด็กหญิงชลินญา สุกุล
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๐๔

เด็กหญิงช่อบุปผา งอกวงษ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๐๕

เด็กหญิงณัฐภรณ์ เพียวงค์
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๐๖

เด็กหญิงทิพย์สุดา ลุนชัยภา
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๐๗

เด็กชายธนวัตร มะรุคะ
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๐๘

เด็กหญิงปนัดดา ปลอง
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๐๙

เด็กหญิงปาจรีย์ นันชนะ
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๑๐

เด็กหญิงปยะฉัตร งอกวงษ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๑๑

เด็กหญิงมงคลรัตน์ วงษ์สิงห์
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๑๒

เด็กหญิงมลธิลา แจ้งเจริญ
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๑๓

เด็กหญิงมีนา รอดฮ้อย
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๑๔

เด็กชายวโรดม มีท้วม
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๑๕

นายสหัสวรรษ ยศประสงค์
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๑๖

เด็กหญิงสุภาวดี พรมโล

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๑๗

เด็กชายอดิเทพ บุญศักดิศรี

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๑๘

เด็กหญิงเด่นนภา แก้วคำแจ้ง
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๑๙

นางสาวกัญญาวีร์ คำกรฤาชา
๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๒๐

นางสาวตติยา อินทร์โสม
๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๒๑

นางสาวธิดารัตน์ สุทธนู
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๒๒

นางสาววราพร ชาสอน
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๒๓

นางสาวสุภาภรณ์ พงษ์สิทธิศักดิ

์ ์

๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๒๔

นางสาวอารียา หาญเสนา
๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๒๕

เด็กชายโชติวัฒน์ สัตตะพง
๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๒๖

นายขวัญชัย สิงห์สา
๐๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๒๗

นายจตุภูมิ ศรีธรรม
๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๒๘

นางสาวจริยา วรกิจ
๐๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๒๙

นายชนากร จันทะปญญา
๓๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๓๐

นางสาวชาเรรินทร์ บุญไตรแก้ว
๐๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๓๑

นางสาวธัญนาฏ สิทธิ
๐๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๓๒

นายปฏิพล สามานิตย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๓๓

นางสาวพัชราพร มีสาย
๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๓๔

นายวรวิช ด้วงพันลำ
๐๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๖๗ / ๑๙๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๒๓๓๕

นางสาววราพร เทวะประกาย
๒๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๓๖

นางสาววัลย์นิภา ชาหอม
๐๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๓๗

นางสาวกนกพร สิทธิจักร
๐๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๓๘

นายณัฐพล เทียวกลาง

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๓๙

นายนราธิป สิงห์เงา
๒๘/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๔๐

นายรุ่งชัย ชัยสนาม
๒๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๔๑

นายศักดิสิทธิ

์ ์

สิงห์
๐๘/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๔๒

นายศุภชัย ยะจันโท
๐๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๔๓

เด็กหญิงกนกมาส สำรองพันธ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๔๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ โพพาส
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๔๕
เด็กชายกาญณพัฒน์ โคตรตาแสง

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๔๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ทองสี
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๔๗

เด็กชายดนุเดช บุญมา
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๔๘

เด็กหญิงดลญา เบียนสาย
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๔๙

เด็กชายธนาธิป นวลศรี
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๕๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีนอ
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๕๑

เด็กชายพรเทพ บุญศักดิศรี

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๕๒

เด็กหญิงพลช เบ้าไธสง

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๕๓

เด็กชายพีระชาติ เมาลี
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๕๔

เด็กชายภานุวัฒน์ ภคบดี
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๕๕

เด็กชายมนตรี ทองมา
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๕๖

เด็กหญิงรชณีญากร แสงสว่าง
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๕๗

เด็กชายรัตนพงษ์ คำสอน

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๕๘

เด็กชายวชิรวิทย์ สาวงษ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๕๙

เด็กชายวิทวัส เกษธานี
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๖๐

เด็กหญิงศิริมล ภูริพันธ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๖๑

เด็กหญิงสุภัสสร บ้งชมโพธิ

์

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๖๒
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ โสภาค

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๖๓

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

วรรณชัย
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๖๔

เด็กหญิงทิพย์สุดา ตันมูล
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๖๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ วิทโยปกรณ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๖๖

เด็กชายธเนศ รังษีแก้ว
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๖๗

เด็กชายบูรพา แสงสว่าง
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๖๘

เด็กหญิงพิมพ์วิภา คำกรฤาชา
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๖๙

เด็กชายวิศรุต ฤกษ์ดี
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๖๘ / ๑๙๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๒๓๗๐

เด็กชายอภิรักษ์ บุญศักดิศรี

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๗๑

เด็กชายเลอศักดิ

์

นาหนองตูม
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๗๒

เด็กหญิงกรรณิกา บุญมา
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร วัดศรีสุมังค์  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๗๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ จันทร์นนท์
๐๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)

วัดโคกสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๗๔

เด็กหญิงกัญญาวีร์ พันทะลา
๐๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)

วัดโคกสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๗๕

เด็กหญิงกันยรัตน์ เสนคะ
๒๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)

วัดโคกสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๗๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ คำกรฤาชา
๑๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)

วัดโคกสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๗๗

เด็กชายณัฐพล ยนต์ลอย
๒๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)

วัดโคกสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๗๘

เด็กชายธีรภัทร แสนสุข
๑๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)

วัดโคกสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๗๙

เด็กชายรัฐภูมิ ประทุมจันดี
๐๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)

วัดโคกสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๘๐

เด็กชายวรรธนัย เขียวคำ
๓๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)

วัดโคกสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๘๑

เด็กหญิงวราลี ศรีขว่าง
๑๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)

วัดโคกสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๘๒

เด็กชายวสันต์ อุดมดัน
๑๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)

วัดโคกสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๘๓

เด็กชายอนุชา สุพรมมา
๐๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)

วัดโคกสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๘๔

เด็กชายจีรศักดิ

์

แสนสุข
๒๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)

วัดโคกสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๘๕

เด็กชายชาญพิชัย บัวบาน
๒๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)

วัดโคกสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๘๖

เด็กชายทนุธรรม โพธิน
๐๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)

วัดโคกสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๘๗

เด็กชายวรวุฒิ ไชยะ
๒๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)

วัดโคกสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๘๘

เด็กหญิงกันต์นิษฐ์ วุฒิมาก
๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยา)

วัดดอนนางหงส์  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๘๙

เด็กชายชาคริสต์ ธรรมจันทร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยา)

วัดดอนนางหงส์  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๙๐

เด็กชายชิโนรส รินทะจะกะ
๐๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยา)

วัดดอนนางหงส์  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๙๑

เด็กชายปยพล แก้วเหลือง
๐๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยา)

วัดดอนนางหงส์  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๙๒

เด็กหญิงวรรยา จันทะคาม
๒๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยา)

วัดดอนนางหงส์  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๙๓

เด็กหญิงวันวิสา จันทะคาม
๒๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยา)

วัดดอนนางหงส์  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๙๔

เด็กหญิงสมศิริ น้อยนันตะ
๐๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยา)

วัดดอนนางหงส์  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๙๕

เด็กชายสุรเสกข์ แสนสุข
๒๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยา)

วัดดอนนางหงส์  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๙๖

เด็กชายบุรพัฒน์ ถาคำ
๓๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยา)

วัดดอนนางหงส์  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๙๗

เด็กชายภคินทร์ จันทร์แดง
๐๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยา)

วัดดอนนางหงส์  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๙๘

เด็กชายอติพล มหาวงศ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยา)

วัดดอนนางหงส์  

นพ ๔๕๕๙/๒๓๙๙

เด็กหญิงกันยารักษ์ ศรีมณีรัตน์
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๐๐
เด็กหญิงขวัญจิรา แก้วพิลา

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๐๑

เด็กหญิงจรัสศรี คำไพ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๐๒

เด็กหญิงจิณัฐตา ศรีอร
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๐๓

เด็กหญิงธัญวรัตน์ แสนเสร็จ
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๐๔

เด็กชายประวิทย์ สำรองพันธุ์
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๖๙ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๒๔๐๕

เด็กหญิงภัทรธิดา เมืองศรี
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๐๖

เด็กหญิงภัทรภรณ์ บูรณสรรค์
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๐๗

เด็กหญิงภัทรวดี เหวยไทย
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๐๘

เด็กชายรัฐภูมิ มะรุคะ
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๐๙

เด็กชายวรวุฒิ สมเพชร
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๑๐

เด็กหญิงวิลัยพร ดอนเงิน
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๑๑

เด็กชายศักดิพล

์

คำกรฤาชา
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๑๒

เด็กหญิงศุภลักษณ์ ดีมิตร
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๑๓

เด็กชายสราวุฒิ สอนรมย์
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๑๔

เด็กหญิงสุนันทา พันสารคาม
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๑๕

เด็กหญิงสุพิชญา สมเพชร
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๑๖

เด็กหญิงอลิชา ศรีมณีรัตน์
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๑๗

เด็กชายเมษา ศรีขว่าง
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๑๘

เด็กชายโยธา ไชยมาตย์
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๑๙

เด็กชายจิตติภพ ศรีมณีรัตน์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๒๐

เด็กหญิงจิตรลดา หิรัญวัชนะ
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๒๑

เด็กชายจิระ อิทธิครุนันท์
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๒๒

เด็กหญิงชนาพร ต้นสวรรค์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๒๓

เด็กชายณัฐเดช ทองเภาว์
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๒๔

เด็กชายธันยบูรณ์ ดันงา
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๒๕

เด็กชายประกรวิทย์ เสนคะ
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๒๖

เด็กหญิงวรรณวิศา เสนารัตน์
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๒๗

เด็กชายสันติราช พวงเพ็ชร
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๒๘

เด็กชายอุเทน ตุปนนา
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๒๙

เด็กหญิงเจนจิรา บ้งชมโพธิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๓๐

เด็กหญิงกนกวรรณ พาลี
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๓๑

เด็กชายณัฐวุฒิ เหวยไทย
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๓๒

เด็กหญิงตุลดา กลินดี

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๓๓

เด็กหญิงทิพย์สุดา ชัยสนาม
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๓๔

เด็กหญิงธันยารัตน์ อุปพงษ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๓๕

เด็กชายภูชิต คำผาย
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๓๖

เด็กชายวีรศักดิ

์

แสนวงษ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๓๗

เด็กหญิงสุพัลดา แสงทอง
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๓๘

เด็กหญิงเบญนจิตา คำสว่าง
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๓๙

เด็กหญิงกนกวรรณ ในอินทร์
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๗๐ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๒๔๔๐

เด็กหญิงชลธิชา แสงสว่าง
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๔๑

เด็กชายชาตรี คำลุน
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๔๒

เด็กหญิงณัฐชนก โลกะนัง
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๔๓

เด็กหญิงดวงกมล โสตะภา
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๔๔

เด็กชายธนสาร พันธนู

๑๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๔๕

เด็กหญิงนวลละออ ปูมะรัตน์
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๔๖

เด็กชายนุกูล คันชัย
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๔๗

เด็กชายปกรวิชย์ ศรีขว่าง
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๔๘

เด็กชายพรประทาน แสงใส
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๔๙

เด็กชายพสธร สีกานิล
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๕๐

เด็กชายภาณุพงศ์ จันทคุณ

๑๒/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๕๑

เด็กหญิงวรรณนิสา พรหมณี
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๕๒

เด็กหญิงวรรณษา อินธิเดช
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๕๓

เด็กชายศราวุธ หล้าน้อย

๑๘/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๕๔

เด็กหญิงสุจิวรรณ จาจี
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๕๕

เด็กชายสุรศักดิ

์

ปูมะรัตน์
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๕๖

เด็กชายอนุชิต รัตนวงค์
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๕๗

เด็กชายอิศวรา อินทร์แต้ม
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๕๘

เด็กชายเจษฎา คำกรฤาชา
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๕๙

เด็กหญิงไพลิน พรประทาน
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๖๐

เด็กหญิงกนกวรรณ เมืองโคตร
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๖๑

เด็กหญิงจิราวรรณ จันทร์แดง
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๖๒

เด็กหญิงชลธิชา ภูอาบทอง
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๖๓

เด็กชายชัยมงคล ไชยมาตย์
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๖๔
เด็กหญิงทิพประภาพร

โคตรวงค์
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๖๕

เด็กหญิงนทีทิพย์ นามดี
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๖๖

เด็กชายนพรัตน์ รุ่งศรีรัตน์
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๖๗

เด็กหญิงปรียาภรณ์ นันทรัตน์
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๖๘

เด็กหญิงปยะธิดา เจริญนาม
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๖๙

เด็กหญิงพันทิวา เขือนขันธ์

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๗๐

เด็กชายมินธาดา เลวารี
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๗๑

เด็กชายรัชพล ทิสะเส
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๗๒

นายศตวรรษ จำปาโท

๒๓/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๗๓

เด็กหญิงสรัลพร สำรองพันธุ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๗๔

เด็กชายสิรวิชญ์ แก้ววิรัตน์
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๗๑ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๒๔๗๕

เด็กหญิงสุรีพร ไชยะวงษ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๗๖

เด็กหญิงอริศรา พูลสวัสดิ

์

๓๑/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๗๗

เด็กหญิงอริษา โคตรสุวรรณ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๗๘

นายชวัลวิทย์ ไตรแก้ว
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๗๙
นางสาวพัชราพรรณ มินตรา

๒๔/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๘๐

นางสาววริษลา เสนคะ
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๘๑

นายอนุชา โมรัตน์
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๘๒

นางสาวจัลยาณี ลมรส
๐๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๘๓

นายปราโมทย์ ตุปนนา
๒๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๘๔

นางสาวมณีรัตน์ คำภิโล
๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๘๕

นางสาวมาริสา ชัยบัน
๐๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๘๖

นายวัชรพล มินตรา
๑๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๘๗

นางสาวสุพรรษา ดีพิษ

๒๖/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๘๘

นายเกริกพล ธงยศ
๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๘๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สอนรมย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์

วัดมรุกขนคร  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๙๐

เด็กหญิงกิตตินันท์ กำไรสิน

๑๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์

วัดมรุกขนคร  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๙๑

เด็กหญิงชุติกาญจน์ แสงสว่าง
๐๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์

วัดมรุกขนคร  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๙๒

เด็กชายธนัชชัย พัฒวงษ์ชัย
๑๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์

วัดมรุกขนคร  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๙๓

เด็กชายปณณวัฒน์ นาคพงษ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์

วัดมรุกขนคร  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๙๔

เด็กชายวิษณุ รินทะจะกะ
๓๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์

วัดมรุกขนคร  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๙๕

เด็กชายวีระพล มูลสิงห์
๑๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์

วัดมรุกขนคร  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๙๖

เด็กหญิงอัมพิกา ใจรัศมี
๑๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์

วัดมรุกขนคร  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๙๗

เด็กหญิงชนมล ช้อนบุตร
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะโน วัดหนองสะโน  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๙๘

เด็กชายจักรกฤษ สุขเขียว
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะโน วัดหนองสะโน  

นพ ๔๕๕๙/๒๔๙๙

เด็กชายธนทัต นุสเส
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสะโน วัดหนองสะโน  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๐๐
เด็กชายอรรณพ ศรีสวัสดิ

์

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะโน วัดหนองสะโน  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๐๑

เด็กหญิงอุดมทรัพย์ ฉำตระกูล
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสะโน วัดหนองสะโน  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๐๒

เด็กชายกรรชัย ชนะชน

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๐๓

เด็กชายกฤตพรต อุ่นชัย
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๐๔

เด็กหญิงกานต์กนก ตุ้มอ่อน

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๐๕

เด็กหญิงกุลรดา มันศรีจันทร์

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๐๖

เด็กหญิงคณิตา แก้วดี
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๐๗
เด็กหญิงจันทามาตย์ คำมุงคุณ

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๐๘

เด็กหญิงจินตนา มาตราภักดี

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๐๙

เด็กหญิงฉันทนา อุ่นชัย
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๗๒ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๒๕๑๐

เด็กหญิงชลธิชา พ่อกว้าง
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๑๑

เด็กหญิงชลิตา อุ่นชัย

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๑๒

เด็กหญิงณัฐการณ์ อุ่นชัย
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๑๓

เด็กหญิงณัฐริกา ชาลือเดช
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๑๔

เด็กหญิงตติยา ลีสอนตะ
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๑๕

เด็กหญิงทอฝน สอนโพธิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๑๖

เด็กชายธนาวุฒิ พลมาตร

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๑๗

เด็กหญิงธิดาภา พลมาตย์
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๑๘

เด็กหญิงนภาภรณ์ ดลอารมย์
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๑๙

เด็กหญิงนาฎธิดา อุ่นชัย

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๒๐

เด็กหญิงนาตยา จากผา

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๒๑

เด็กหญิงปนัดดา ลำจะรี
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๒๒

เด็กชายประพันธ์ จาริอุด

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๒๓

เด็กหญิงปรางแก้ว บริบูรณ์
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๒๔

เด็กชายพัชรพล แสงสุวรรณ
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๒๕
เด็กหญิงพัชราพรรณ คำมุงคุณ

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๒๖

เด็กหญิงพัชรินทร์ คำพุก
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๒๗

เด็กหญิงพิยะดา พ่อโพธิ

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๒๘

เด็กหญิงพิษณุมาศ นันทะภา

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๒๙

เด็กหญิงพุทธรักษา สุทธิจักร
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๓๐

เด็กหญิงภัคจีรา ผายม
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๓๑
เด็กหญิงภัทรวรินทร์ ขจัดมลทิน

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๓๒

เด็กหญิงภัสชญาพร พลมาตย์
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๓๓

เด็กชายภานุพงศ์ คนซือ

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๓๔

เด็กชายภานุวัฒน์ สุมามาลย์
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๓๕

เด็กหญิงยุวดี ใจน้อย
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๓๖

เด็กหญิงรัตติกาล ตะวังทัน
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๓๗

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ณรงค์
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๓๘

เด็กหญิงวรรณิษา แสงสุวรรณ
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๓๙

เด็กชายวัฒนา ตุ้มอ่อน
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๔๐

เด็กชายวิทยา สีลา

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๔๑

นายวีระธร สอนสิทธิ

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๔๒

เด็กชายวีระพงษ์ ตุ้มอ่อน
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๔๓

เด็กชายวุฒธิกร ตุ้มอ่อน
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๔๔

เด็กชายศรุติพงศ์ ชินโชตน์ปยะกุล
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๗๓ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๒๕๔๕

เด็กหญิงศศิประภา ยังแสนภู
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๔๖

เด็กหญิงสิริทิพย์ ชาลือ

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๔๗

เด็กหญิงสุพรรษา แสงสุวรรณ
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๔๘

เด็กหญิงสุภาวิตา ไขแดง
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๔๙

เด็กชายสุรนาท อิมปะรุ

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๕๐

เด็กชายสุรเชษฐ์ สุระนนท์
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๕๑

เด็กหญิงสุวัญญา โสภา
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๕๒

เด็กชายอทิติ ผุดผ่อง
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๕๓

เด็กชายอนุชา วรรณประภา
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๕๔

เด็กชายอนุวัฒน์ จักรชุม
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๕๕

เด็กชายอภิชัย มากยอด
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๕๖

เด็กหญิงอมรรัตน์ ปดทาบาล
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๕๗

เด็กหญิงอรรถพร พ่อสาร
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๕๘

เด็กหญิงอุ้มธิดา สุผาวัน
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๕๙

เด็กหญิงเกตุกนก พลมาตย์
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๖๐

เด็กหญิงเกลวริน จักรชุม
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๖๑

เด็กหญิงเกวลิน โอวัง

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๖๒

เด็กชายเทวรักษ์ คำมุงคุณ
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๖๓

เด็กหญิงเมชมพู แสงสุวรรณ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๖๔

เด็กหญิงเสาวนีย์ ซ้ายซา
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๖๕

เด็กชายเอกชัย วินประโคน
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๖๖

เด็กหญิงกนกมาศ แสงสุวรรณ

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๖๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ ทิพัน

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๖๘

เด็กหญิงจุรีรัตน์ ซ้ายชา
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๖๙

เด็กชายณัฐพร พวงจำปา
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๗๐

เด็กหญิงทัตสกุล อุ่นชัย
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๗๑

เด็กชายธนวัฒน์ คนหมัน

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๗๒

เด็กหญิงธิดาพร วรวงษ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๗๓

เด็กหญิงพรรภษา สุขเสม
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๗๔

เด็กชายพีระพล อนุราช
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๗๕

เด็กหญิงมิตรา มาตราช
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๗๖

เด็กชายรังสรรค์ ผุยผล
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๗๗

เด็กหญิงวิยะดา ตุ้มอ่อน
๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๗๘

เด็กหญิงสร้อยสุดา จักรชุม
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๗๙

เด็กชายสันติภาพ ตุ้มอ่อน
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๗๔ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๒๕๘๐

เด็กหญิงสุทธิพร ขวานอก
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๘๑

เด็กชายสุรชัย หล้าสมบัติ
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๘๒

เด็กหญิงอรอารียา มีภาทัศน์
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๘๓

เด็กหญิงขนิษฐา คำมุงคุณ
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๘๔

นางสาวขนิษฐา ตะวังทัน
๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๘๕

เด็กชายชัยวัฒนา คำมุงคุณ
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๘๖

นางสาวทวีพร มาจานิตย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๘๗

นางสาวนริศรา คงขำ
๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๘๘

เด็กหญิงบุญญารัตน์ อุ่นชัย
๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๘๙

เด็กหญิงพวงพกา แปนจันลา
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๙๐

นายภาคินัย นามประมา
๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๙๑

นางสาวภาวิณี คำมุงคุณ
๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๙๒

นายรัชนพงศ์ แสงสุวรรณ
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๙๓

เด็กหญิงวิมลสิริ คำมุงคุณ
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๙๔

นายณัฐวุฒิ แซงดาว
๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๙๕

นายธนวัฒน์ คำมุงคุณ
๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๙๖

นายนัฐพงษ์ ล้านน้อย

๑๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๙๗

นายภุชพงศ์ มะโนรินทร์
๐๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๙๘

นายวัชรินทร์ อุ่นชัย
๒๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๕๙๙

นายวิทยา หล้าสมบัติ
๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๐๐
นายสุรวิทย์ สุโพเนิน

๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๐๑

นายอมร กองหินกลาง

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๐๒

นายอรรถชัย ทัศวงษ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๐๓

นางสาวอุไรวรรณ พ่อศรียา
๒๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๐๔

นางสาวกัลยาณี แสนท้าว
๐๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๐๕

นางสาวจิรารัตน์ แสงสุวรรณ
๑๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๐๖

นางสาวณัฐธิดา ตุ้มอ่อน
๒๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๐๗

นางสาวนิตยา พลมาตย์
๑๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๐๘

นายวัชระ ลำลอง
๑๐/๐๙/๒๕๓๙

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๐๙

เด็กหญิงกัญญาภัค มีศรี
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๑๐

เด็กหญิงกันติชา ชราประทีป
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๑๑

เด็กหญิงชฎาภรณ์ เพียวิเศษ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๑๒

เด็กหญิงณัชชา กุมลา
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๑๓

เด็กหญิงณัฎฐ์นรี ขุนแก้ว
๓๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๑๔

เด็กชายณัฐวุฒิ กุมลา
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๗๕ / ๑๙๒
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๒๖๑๕

เด็กชายถิรศักดิ

์

เจษฎาสิทธิ

์

๒๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๑๖

เด็กชายธณวัฒน์ กุมลา
๒๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๑๗

เด็กชายธนพนธ์ ยองมณี
๑๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๑๘

เด็กหญิงนันทิญา นาครินทร์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๑๙

เด็กชายปรเมษฐ์ สุถานา
๒๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๒๐

เด็กหญิงภัทรธิดา สุนโท
๒๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๒๑

เด็กหญิงรุ้งรัตน์ ธรรมเส็ง

๓๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๒๒

เด็กหญิงวรินธิรา ทันตุรินทร์
๒๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๒๓

เด็กหญิงศรินธร มณีเนตร
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๒๔

เด็กหญิงสุพิชา ผิวเพชร
๒๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๒๕

เด็กหญิงอภิญญา อ้วนโสดา
๐๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๒๖

เด็กชายเอกสิทธิ

์

สลางสิงห์
๒๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๒๗

เด็กชายพันกร โพธิสาราช

๒๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๒๘

เด็กชายภัทรพล พระคุณอำนวย
๑๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๒๙

เด็กชายวุฒิชัย ทัศนวุฒิกุล

๑๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๓๐

เด็กชายศราวุธ กุมลา
๒๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๓๑

เด็กหญิงสุชานาถ เจษฎาสิทธิ

์

๑๐/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๓๒

เด็กชายณัฐวุฒิ รินทระ
๒๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๓๓

เด็กหญิงสิริรัตน์ ทองสิทธิ

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๓๔

เด็กชายอธิวัฒน์ ศรีเครือ
๑๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๓๕

เด็กหญิงกนกวรรณ พ่อยันต์
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๓๖

เด็กชายนนท์ปวิธ พ่อสาร
๒๔/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๓๗

เด็กหญิงศิริยากร ลาดคอมมอม
๒๖/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๓๘

เด็กชายสถาพร พ่อไชยราช
๐๔/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๓๙

เด็กชายสิทธิชัย พรหมวิชัย
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๔๐

เด็กชายสุเมธา ทองออน
๑๕/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๔๑

เด็กหญิงอิรวดี เดชศิริ
๑๗/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๔๒

นายกฤษดา แสงอาสน์

๒๙/๑๑/๒๕๔๑ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๔๓

เด็กหญิงกาญจนา ไม้กลินหอม

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๔๔

เด็กชายจักฤษณ์ สุขถานา
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๔๕

เด็กชายธนากรณ์ แก้วอินทร์
๑๙/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๔๖

เด็กชายธีรภัทร์ พ่อยันต์
๒๖/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๔๗

เด็กชายธีระวัตณ์ จันทระมณี
๑๗/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๔๘

เด็กชายนฤเบศร์ จุลทอง
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๔๙

นางสุพัตรา เจริญศรี
๑๕/๑๐/๒๕๒๖ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๗๖ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๒๖๕๐

นายสุริยันต์ เจียงคำพล
๑๖/๐๓/๒๕๓๓ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๕๑

เด็กชายกิติพงษ์ เจริญศรี
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๕๒

เด็กหญิงจรรจิรา ตะวังทัน
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๕๓

เด็กชายตะวัน พ่อสียา
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๕๔

เด็กชายนนธวัฒน์ จันทร์คำลอย
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๕๕

เด็กชายบุญช่วย ศรีบุญเรือง
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๕๖

นายพญาเฮง แซ่เฮง
๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๕๗

เด็กชายพิชิตชัย กุลมา

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๕๘

เด็กชายภาณุวิชญ์ ดอกพิกุล
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๕๙

เด็กชายวัชระ สัตนันท์
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๖๐

เด็กชายพิทยา พ่อสาร
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๖๑

เด็กหญิงสิริพร วงศ์คะสุ่ม
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๖๒

เด็กชายทัตศรุต ศรีซ้อน
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๖๓

เด็กหญิงภัทรียา เชือตาพระ

้

๒๗/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๖๔

เด็กชายภูริพัฒน์ แก้วเสนา
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๖๕

เด็กชายวีระศักดิ

์

คำมุงคุณ
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๖๖

เด็กชายอนุชา ภาสองชัน

้

๑๕/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๖๗

เด็กหญิงกัลยรัตน์ จันทร์คง
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๖๘

เด็กชายคนองศักดิ

์

นามด้วง
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๖๙

เด็กหญิงชญาดา คำมุลนา
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๗๐

เด็กหญิงชญาดา เชือตาพระ

้

๒๔/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๗๑

เด็กชายทรงยศ แก้วชมภู
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๗๒

เด็กชายธนพล ขันทีท้าว
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๗๓
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ แสนศรี

๒๘/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๗๔

เด็กชายนครินทร์ ลำสัน
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๗๕

เด็กชายนันทศักดิ

์

พรหมพินิจ
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๗๖

เด็กชายปฏิวัติ นวนตา
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๗๗

เด็กหญิงประภัสสร บุตรดี
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๗๘

เด็กชายปุระชัย พรหมคำดี
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๗๙

เด็กหญิงผกาพรรณ บริหาร
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๘๐

เด็กชายพชรวศิน ประเสริฐ
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๘๑

เด็กชายพนมวัน เชือบริหาร

้

๐๑/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๘๒

เด็กชายพัสกร คำภูษา

๓๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๘๓

เด็กชายพิชัยยุทธ เชือตากวัก

้

๑๘/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๘๔

เด็กชายภูวดล ขันทีท้าว
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๗๗ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๒๖๘๕

เด็กหญิงมะลิสา เชือตากวัก

้

๐๓/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๘๖

เด็กหญิงวรัญญา คำพอพ่อ
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๘๗

เด็กหญิงวลัยกร อิมผล

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๘๘

เด็กชายเจนณรงค์ ทัดแก้ว
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๘๙

เด็กชายธนากร นามเกตุ
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๙๐

เด็กชายธวัทชัย แก้วพิกุล
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๙๑

เด็กหญิงนัฐสุดา ประสาวะเท
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๙๒

เด็กหญิงนิภารัตน์ ลำสัน

๑๒/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๙๓

เด็กชายบรรพต คำแหงพล
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๙๔

เด็กชายวิชญะ ไกยะฝาย
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๙๕

เด็กชายศราวุฒิ เชือมอญยาว

้

๑๑/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๙๖

เด็กหญิงกุลธิดา กวานเหียน
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๙๗

เด็กหญิงนันทวัน ไกยะฝาย
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๙๘

เด็กชายปาราเมศ แก้วรักษา
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๖๙๙

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ หอมสมบัติ
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๐๐
เด็กหญิงวรัญญา ทำดำ

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๐๑

เด็กหญิงวิจิตรา ลูกกุลา
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๐๒

เด็กชายวุฒิชัย เพชรดีคาย
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๐๓

เด็กชายสัตยา เชียวชูศักดิ

่ ์

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๐๔

เด็กหญิงกนกวรรณ เกือบกาศ
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๐๕

เด็กหญิงกมลวรรณ ชาดี
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๐๖

เด็กหญิงกรกนก โกศา
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๐๗

เด็กหญิงกรชวัลย์ ปุมเปา
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๐๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ บุญภักดี
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๐๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เพ็ชรดีคาย

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๑๐

เด็กหญิงกัญญ์วรา พ่อบาล
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๑๑

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ศรีโนนม่วง

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๑๒

เด็กหญิงกัลยารัตน์ เมืองโคตร
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๑๓

เด็กหญิงกิติยา มนต์คาถา
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๑๔

เด็กหญิงขนิษฐา ลีพล

้

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๑๕

เด็กหญิงจณิสตา พรหมอารักษ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๑๖

เด็กชายจตุพร เดชรัมย์
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๑๗

เด็กชายจักรรินทร์ บุญพามา
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๑๘

เด็กชายจัตุรพักตร์ จันทะผล
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๑๙

เด็กหญิงจิดาภา คุ้มบุญ
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๗๘ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๒๗๒๐

เด็กหญิงจิรดา หงษาชุม
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๒๑

เด็กหญิงจิรัชยา เชือคำจันทร์

้

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๒๒

เด็กหญิงจิราพร ดุริดี
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๒๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ ลีพล

้

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๒๔

เด็กหญิงชณิตา ชลรินทร์
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๒๕

เด็กชายชนะศักดิ

์

ชาวคนดง
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๒๖

เด็กหญิงชนาพร ราศรีเฟอง
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๒๗

เด็กหญิงชลธิชา แสนสามารถ
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๒๘

เด็กชายชัชชัย ดอกไม้ขาว

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๒๙

เด็กชายชัยนันท์ นาโคกุล
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๓๐

เด็กชายชัยพร ไชยต้นเทือก
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๓๑

เด็กชายชัยวัฒน์ อุ่นพิมพ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๓๒

เด็กชายชาญชัย เชือคำฮด

้

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๓๓

เด็กชายชาญณรงค์ แสนนาม
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๓๔

เด็กหญิงชุติมา ลาสา
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๓๕

เด็กหญิงญานิศา วงค์กระโซ่
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๓๖

เด็กหญิงณัฎฐกานต์ บัณฑิตเสน
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๓๗

เด็กหญิงณัฐจรีย์ พรหมคนซือ

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๓๘

เด็กหญิงณัฐชนก ซอมลำ
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๓๙

เด็กหญิงณัฐชุดา สร้อยสูงเนิน
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๔๐

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ จันทะวงศ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๔๑

เด็กหญิงณัฐธิดา มัชพงศ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๔๒

เด็กชายณัฐนนท์ นารินรักษ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๔๓

เด็กชายณัฐพงษ์ แสนอุบล
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๔๔

เด็กชายณัฐพล คำมุงคุณ
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๔๕

เด็กชายณัฐพล พิละมาตย์
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๔๖

เด็กชายณัฐพล มนต์คาถา
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๔๗

เด็กหญิงณัฐมล ไชยศรี
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๔๘

เด็กหญิงณัฐริกา ยตะโคตร
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๔๙

เด็กหญิงดวงฤทัย พ่อศรีชา
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๕๐

เด็กหญิงดาราวัลย์ พ่อท้าว
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๕๑

เด็กชายตะวัน ลีสงวน

้

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๕๒

เด็กชายติณชาติ นามะ
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๕๓

เด็กชายทนงศักดิ

์

มงคล
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๕๔

เด็กชายทรงสิทธิ

์

วงค์ตาผา
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๗๙ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๒๗๕๕

เด็กหญิงทันยวัล คะยอม
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๕๖

เด็กหญิงทิพวรรณ อันทะชัย
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๕๗

เด็กชายธนพล คำมะลุน

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๕๘

เด็กชายธนวิชญ์ เทือกขันตี
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๕๙

เด็กชายธนาดล น้อยเภา
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๖๐

เด็กชายธนิก พองผลา
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๖๑

เด็กหญิงธนิษฐา ผ่านชมภู
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๖๒

เด็กชายธนโชค ตองมีทอง
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๖๓

เด็กชายธรณ์เทพ หมีเมือง
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๖๔

เด็กชายธราดล พลศรีราช
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๖๕

เด็กหญิงธรเทวี อ่อนสี
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๖๖

เด็กหญิงธัญวรัตน์ เกียรติบุตรชาติ
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๖๗

เด็กหญิงธารารัตน์ แก้วมะ
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๖๘

เด็กหญิงธิดากร ปยะราช
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๖๙

เด็กชายธีรพงษ์ แซ่ตัน

้

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๗๐

เด็กชายธีรพัฒน์ นามเกตุ

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๗๑

เด็กชายธีรภัทร แก้วเสนา
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๗๒

เด็กหญิงนรินทร ใจโชติ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๗๓

เด็กหญิงนริศรา เชือสาทุม

้

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๗๔

เด็กชายนฤเบศ จันโทวาส
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๗๕

เด็กหญิงนวลวรรณ มงคลสุภา
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๗๖

เด็กหญิงนัฐธิชา เหง้าโอสา
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๗๗

เด็กชายนันทวัฒน์ ตัดสืบ
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๗๘

เด็กชายนิธิศ ฉิมน้อย
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๗๙

เด็กหญิงนุชนาถ ศรีอรรคพรหม
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๘๐

เด็กชายปฏิภาณ เชือดวงผูย

้

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๘๑

เด็กหญิงปทุมรัตน์ จันโทนวน
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๘๒

เด็กหญิงปนัดดา คำโสมศรี
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๘๓

เด็กหญิงปนัดดา จันโทนวน
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๘๔

เด็กหญิงปนัดดา เชือคนหมัน

้ ่

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๘๕

เด็กหญิงปนัดดา แรงดี
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๘๖
เด็กหญิงปรางค์ทิพย์ ปุมเปา

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๘๗

เด็กหญิงปรียาภรณ์ กำริสุ
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๘๘

เด็กชายปวิตร ภักดี
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๘๙

เด็กหญิงปาริฉัตร เสนาจันทร์

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๘๐ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๒๗๙๐

เด็กหญิงปาริชาติ โสดา
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๙๑

เด็กหญิงพรชิตา พ่อคนตรง
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๙๒

เด็กหญิงพรณิตรา วงค์ตาผา

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๙๓

เด็กหญิงพรทิพา สูญราช
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๙๔

เด็กหญิงพรธิรา สุวรรณตรัย
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๙๕

เด็กหญิงพรพิมล จันทร์ศรี
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๙๖

เด็กหญิงพรวิมล แสนสุภา

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๙๗

เด็กหญิงพัชราภรณ์ วงค์อุคะ
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๙๘

นายพัฒนพงษ์ อาจบำรุง
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๗๙๙

เด็กชายพันธกานต์ มนต์คาถา
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๐๐
เด็กหญิงพัสตราภรณ์ แสนกษัตริย์

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๐๑

เด็กหญิงพิมมาดา ฤทธิธาดา
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๐๒

เด็กหญิงภคกนก ปูบุตรชา
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๐๓

เด็กชายภควัต หนึงคำมี

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๐๔

เด็กหญิงภัคจิรา เสนาพล
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๐๕

เด็กหญิงภัทรลภา สุคำภา
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๐๖

เด็กชายภานุพงษ์ ชาวคนดง
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๐๗

เด็กชายภาสกร คุ้มรักษ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๐๘

เด็กชายภาสวิชญ์ ศรีพรหม
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๐๙

เด็กชายภูฤทธิ

์

วันนาพ่อ
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๑๐

เด็กหญิงมัทนา พางาม
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๑๑

เด็กชายยิงเจริญ

่

คำชมภู
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๑๒

เด็กชายรชตะ คำมุงคุณ
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๑๓

เด็กชายรถเสน อินทะวงค์
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๑๔

เด็กหญิงรวงข้าว พรหมดี
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๑๕

เด็กหญิงรักษ์สุดา มงคล

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๑๖

เด็กหญิงรัตนาพร สูญราช
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๑๗

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ เทพอาษา
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๑๘

เด็กชายฤทธิชัย วังทะพันธ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๑๙

เด็กหญิงวนิดา วงค์ละคร
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๒๐

เด็กชายวรพรต เชือวงศ์พรหม

้

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๒๑

เด็กหญิงวรรณภรณ์ ทองไชย
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๒๒

เด็กหญิงวรรณภา พวงพันออน

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๒๓

เด็กหญิงวรางคณา วงศ์ตาขี

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๒๔

เด็กหญิงวราภรณ์ น้อยศรีมุม
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๘๑ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๒๘๒๕

เด็กชายวัชรพล บุญพินิจ
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๒๖

เด็กหญิงวันวิสา อามาตรทอง
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๒๗

เด็กหญิงวารีรัตน์ อุบลกาญจน์

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๒๘

เด็กชายวิทวัตร วงค์ตาขี

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๒๙

เด็กชายวิทวัส บุญสิทธิ

์

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๓๐

เด็กหญิงวิราวรรณ คำศิริ
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๓๑

เด็กชายวีระพงษ์ ไตยราช

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๓๒

เด็กชายวีระพล กอมสิน
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๓๓

เด็กชายวุฒิชัย ถามะพันธ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๓๔

เด็กชายวุฒิชัย แสนสามารถ

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๓๕

เด็กชายวโรดม ภูมิประเสริฐ
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๓๖

เด็กหญิงศศิกานต์ สาคร
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๓๗

เด็กหญิงศศิธร ยตะโคตร
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๓๘

เด็กหญิงศสิกา วงศ์ศรีชา
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๓๙

เด็กหญิงศิรินทิพย์ ศิริสานต์

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๔๐

เด็กหญิงศิรินทิพย์ เชือคำเพ็ง

้

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๔๑

เด็กหญิงศิริพรรษา เชือดวงผูย

้

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๔๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ คำภูษา
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๔๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ แก้วพิกุล
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๔๔

เด็กหญิงศิริวัฒนา ตงศิริ
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๔๕

เด็กหญิงศิริวิพา ธนูสา
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๔๖

เด็กชายศิวะ ยตะโคตร
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๔๗

เด็กชายศุภกร วงค์หนายโกด
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๔๘

เด็กหญิงศุภัทธิดา แก้วมะ
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๔๙

เด็กชายสมชาย จิตมาตย์
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๕๐

เด็กชายสรวิชญ์ เรืองฤทธิ

์

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๕๑

เด็กหญิงสายสุรีย์ ตระแก้วจิตร
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๕๒

เด็กชายสิทธิชัย เพชรดีคาย
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๕๓

เด็กหญิงสิราวาวินี ดวงจันทร์
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๕๔

เด็กหญิงสุกัญญา ชาเรืองเดช
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๕๕

เด็กหญิงสุจรรยา ฤทธาพรม
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๕๖

เด็กหญิงสุจิตรา มีเทียง

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๕๗

เด็กหญิงสุชาวดี คำเพชรดี
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๕๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ เชือตายา

้

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๕๙

เด็กชายสุทธิศักดิ

์

ยางเบือก

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๘๒ / ๑๙๒

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๒๘๖๐

เด็กหญิงสุธิตา อุระ

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๖๑

เด็กชายสุพัฒน์ ปานค้า
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๖๒

เด็กหญิงสุพัตรา เสนาคำ
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๖๓

เด็กหญิงสุภารัตน์ ประทุมลี
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๖๔

เด็กหญิงสุภาวดี นรินทร์นอก
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๖๕

เด็กหญิงสุภาวดี ไกยะฝาย
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๖๖

เด็กหญิงสุวิมล คำคนซือ

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๖๗

เด็กชายอดิศร จันทะวงค์
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๖๘

เด็กชายอดิศร วงค์ตาผา
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๖๙

เด็กชายอดิศัย บุตรดี
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๗๐

เด็กหญิงอนิตา นาบุญ
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๗๑

เด็กชายอนุรักษ์ นามเกตุ
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๗๒

เด็กชายอนุรักษ์ ลาดบาศรี

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๗๓

เด็กชายอนุวัติ ทานศิล
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๗๔

เด็กชายอนุสรณ์ วงค์ตาหล้า
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๗๕

เด็กหญิงอนุสสรา ศรีบุญเรือง
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๗๖

เด็กหญิงอภิญญา ทองเนือแปด

้

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๗๗

เด็กหญิงอภิญญา อุติเนตร์
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๗๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ดรุณพันธ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๗๙

เด็กหญิงอรชพร ซุยพิมพ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๘๐

เด็กหญิงอัจฉรา ผูพงษ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๘๑

เด็กหญิงอิงอร ใสสุวรรณ
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๘๒

เด็กชายอิทธิพงษ์ แสนสามารถ
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๘๓

เด็กหญิงอโนชา เฉพาะตรง
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๘๔

เด็กหญิงเกศรินทร์ สมเรือง
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๘๕ เด็กหญิงเกียรตินุชนาถ
กายซิม

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๘๖

เด็กหญิงเจนจิรา วังทะพันธ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๘๗

เด็กหญิงเบญจมาศ คำพิลา
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๘๘

นางสาวเพชรนภา วงค์ศรีชา
๐๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๘๙

เด็กชายเวโรตม์ ทองนู

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๙๐

เด็กชายเอกราช แก้ววังชัย
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๙๑

เด็กหญิงเอวิตรา ลำสัน
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๙๒

เด็กชายไชยชนก รูปเหลียม

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๙๓

เด็กหญิงไอรดา ทองไทย
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๙๔

เด็กหญิงไอรดา เทือกตาถา
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๘๓ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๒๘๙๕

เด็กชายกิตติกร ด้วงคำภา
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๙๖

เด็กชายขจรพรรณ ตรีอินทอง
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๙๗

เด็กชายขวัญชัย สอนพิมพ่อ
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๙๘

เด็กชายจิรายุ ชาเครือ
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๘๙๙

เด็กชายชนะชัย เขียวชอุ่ม
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๐๐
เด็กชายชินวัตร พรหมดี

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๐๑

เด็กหญิงณัฐนิช ไชยสอน
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๐๒

เด็กชายณัฐพล จรุณราช
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๐๓

เด็กชายณัฐวัฒน์ เมืองสุวรรณ
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๐๔

เด็กชายณัฐวุฒิ แสนสามารถ
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๐๕

เด็กชายธนากร คำศิริ
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๐๖

เด็กชายนัทธพงษ์ เตียนพลกรัง
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๐๗

เด็กหญิงบุศณี เพชรฤทธิ

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๐๘

เด็กชายปรมัตถ์ แก้วมณีชัย
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๐๙

เด็กหญิงปวีณา สุคำพุธ
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๑๐

เด็กหญิงปทมาพร ไกยรัตน์
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๑๑

เด็กชายพิเชษฐ์ ยตะโคตร
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๑๒

เด็กหญิงมานิตา ตังวิกรัย

้

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๑๓

เด็กชายยศกร ไกยะสวน
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๑๔

เด็กชายรัชพล กิตติอมรพงศ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๑๕

เด็กหญิงลักขณา แสงดาว
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๑๖

เด็กหญิงวรรณภา คำมุงคุณ
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๑๗

เด็กหญิงวราภรณ์ ธน.เรือง
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๑๘

เด็กชายวัชรพงศ์ ชาติมนตรี
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๑๙

เด็กชายวิทวัส จรรยาวดี
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๒๐

เด็กชายวิทวัส ไก่สะแก้ว
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๒๑

เด็กชายศุภฤกษ์ เชือตากวัก

้

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๒๒

เด็กชายสิธิภูมิ ใจมนต์
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๒๓

เด็กหญิงสุกัญญา ปุมเปา
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๒๔

เด็กหญิงสุดาพร สุขสบาย
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๒๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ พ่อโท
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๒๖

เด็กชายอรุชา หินเธาว์
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๒๗

เด็กหญิงเขมอักษร พ่อชมภู
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๒๘

เด็กชายเจษฎาภรณ์ แก้วป
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๒๙

เด็กชายเรืองศักดิ

์

จันโทวาท
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๘๔ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๒๙๓๐

นางสาวกมลทิพย์ แสนสุภา
๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๓๑

นางสาวกุลสตรี อินทะวงค์
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๓๒

นางสาวจุฑาทิพย์ ใหมคำ
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๓๓

นายชลชาติ มนอิน
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๓๔

นายชาญชัย อินทะรักษ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๓๕

นายณัฐวุฒิ เชือดวงผูย

้

๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๓๖

นายอานนท์ ปูบุตรชา
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๓๗

นางสาวภาวินี เชือขาวพิมพ์

้

๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๓๘

นางสาววรัญญา บุตรดี
๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๓๙

นางสาวสิริขจร งานฉมัง
๒๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๔๐

เด็กหญิงฐานิดา ศรีไพล
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๔๑

เด็กหญิงณัฐนิชา เชือเหิม

้

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๔๒

เด็กหญิงปนิดา จันทะวงค์
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๔๓

เด็กชายภีมวัจน์ สิงนวน
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๔๔

เด็กหญิงรพีพรรณ พรมพินิจ
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๔๕

เด็กหญิงสุปรียา ดอกคำ
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๔๖

เด็กชายสุรชาติ บัวพรม
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๔๗

เด็กหญิงอริสรา น้อยเภา
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๔๘

เด็กหญิงเยาวเรศ แสนบุราณ
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๔๙

เด็กชายกฤษนัย ตาหมืน

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๕๐

เด็กชายขจรศักดิ

์

แผงฤทธิ

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๕๑
เด็กหญิงจิตตราภรณ์ พรหมพินิจ

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๕๒

เด็กชายถิรวัฒน์ อวนวัง
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๕๓

เด็กหญิงทักษพร พรมพินิจ
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๕๔

เด็กชายธนาธร น้อยเภา
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๕๕

เด็กชายธนาวุฒิ ตาโอด
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๕๖

เด็กหญิงนัดสุดา อุทัยวัฒน์
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๕๗

เด็กชายนันทวัฒน์ นามเกตุ
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๕๘

เด็กชายนันทวัฒน์ พรมพินิจ
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๕๙

เด็กชายปริชาญ สุมังคเศษ
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๖๐

เด็กหญิงปวีณา บุตรชา
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๖๑

เด็กหญิงปานตะวัน โสมแผ้ว

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๖๒

เด็กหญิงปยะดา ปาคะ
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๖๓

เด็กชายพรณรงค์ วงค์ตาแพง
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๖๔

เด็กชายภูวมินทร์ กงแก่นทา
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๘๕ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๒๙๖๕

เด็กหญิงมณีรัตน์ พรหมพินิจ
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๖๖

เด็กหญิงรัชนก วงค์ละคร
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๖๗

เด็กหญิงรุ่งทิวา หลาบโพธิ

์

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๖๘

เด็กหญิงวรินญา อุปชาคำ
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๖๙

เด็กหญิงวันนิสา พรมพินิจ
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๗๐

เด็กชายวิชัย หารธงไชย

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๗๑

เด็กชายวุฒินันท์ นามเรือง
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๗๒

เด็กหญิงศรีสุดา พรหมพินิจ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๗๓

เด็กหญิงศิราณี เนียมแดง
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๗๔

เด็กหญิงศิริรัตน์ บริหาร
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๗๕

เด็กชายสรอรรถ เลือนลอย

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๗๖

เด็กชายสิทธิชัย คุณทรัพย์
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๗๗

เด็กหญิงสินิทธา พรหมพินิจ
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๗๘

เด็กชายอภิรักษ์ พรมพินิจ
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๗๙

เด็กชายอภิวัตร ลีลา

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๘๐

เด็กหญิงอริสา สังขคีรี
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๘๑

เด็กหญิงเกศรินทร์ บุตรชา
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๘๒

เด็กหญิงเกศสิรี พรหมพินิจ
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๘๓

เด็กหญิงเกศสุดา ฤทธิสะการ
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๘๔

เด็กชายเจษฏา พรมพินิจ
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๘๕

เด็กหญิงขวัญจิรา นวนคำวงค์
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๘๖

เด็กชายจันทบุรี ตลาดเงิน
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๘๗

เด็กชายณัฐนนท์ พรมพินิจ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๘๘

เด็กหญิงทิราภรณ์ นามเกตุ
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๘๙

เด็กชายธนภัทร นามเกตุ
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๙๐

เด็กหญิงธรีรัตน์ สมสาลี
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๙๑

เด็กหญิงนริศรา ธิแก้ว

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๙๒

เด็กหญิงนิภาพร บุตรชา

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๙๓

เด็กหญิงปณิตา อรัญรัตน์
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๙๔

เด็กหญิงพัชริดา พรหมพินิจ
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๙๕

เด็กหญิงพัชรี อวนวัง
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๙๖

เด็กหญิงพิยดา พรมพินิจ
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๙๗

เด็กชายภานุวัฒน์ สีสวัสดิ

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๙๘

เด็กหญิงรุ่งธิวา รักความซือ

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๒๙๙๙

เด็กหญิงวรารัตน์ แพงดี
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๘๖ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๓๐๐๐
เด็กหญิงวลีรัตน์ ชิลชาคำ

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๐๑
เด็กหญิงวิชชุฎา พรหมพินิจ

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๐๒
เด็กหญิงศุภิสรา พรมพินิจ

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๐๓
เด็กชายสิทธิกรณ์ สูญราช

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๐๔
เด็กชายสิทธิพร กลันปรุง

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๐๕
เด็กหญิงสุวนันท์ ศิลพรหม

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๐๖
เด็กชายอรรถธิสิทธุ์ เนียมแดง

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๐๗
เด็กหญิงอินทิรา พรหมพินิจ

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๐๘
เด็กชายอุเทน เลิศพีระพงศ์

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๐๙
เด็กชายเทพพิทักษ์ ภากุดเลาะ

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๑๐
เด็กชายเอกพัฒน์ ลำสัน

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๑๑

เด็กชายจิรายุ ลำสัน
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๑๒

เด็กหญิงชลธิดา สิงนวน
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๑๓

เด็กหญิงณัฐชนก เชือตาพระ

้

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๑๔

เด็กชายณัฐพงษ์ สุพร
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๑๕

เด็กหญิงณัฐริกา คุ้มบุญ
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๑๖

เด็กชายดำริ ตอจับต้น

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๑๗

เด็กชายธนาชัย เชือตาพระ

้

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๑๘

เด็กชายธวัชชัย เนียมแดง
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๑๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ กุลศรี
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๒๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ น้อยเภา

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๒๑

เด็กชายนันทวัฒน์ บริหาร
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๒๒

เด็กหญิงนำฝน พรหมพินิจ
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๒๓

เด็กชายปติภัทร์ พรหมพินิจ
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๒๔

เด็กชายพชร เชือตาต้อง

้

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๒๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ บุตรชา
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๒๖

เด็กหญิงพิมพ์อัปสร มาจอมศรี
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๒๗

เด็กชายภานุเดช พรมพินิจ
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๒๘

เด็กหญิงภาวิณี กุลศรี
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๒๙

เด็กหญิงรินดา พรมพินิจ
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๓๐
เด็กหญิงวณิชชา พรมสุภา

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๓๑

เด็กหญิงวริษฐา เมฆพัฒน์
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๓๒

เด็กชายวาคิม ปูบุตรชา
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๓๓

เด็กหญิงสายธาร บริบูรณ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๓๔

เด็กหญิงสาริตา สิงนวน
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๘๗ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๓๐๓๕

เด็กหญิงสุภัสสรา วงค์ตาทำ

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๓๖

เด็กหญิงอภิชญา ขันทีท้าว

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๓๗

เด็กชายอรรถพล พรหมพินิจ
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๓๘

เด็กหญิงอลิชา น้อยเภา
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๓๙

เด็กชายเฉลิมวัฒน์ สำเภา
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๔๐
เด็กหญิงแพรวนภา เชือตาโคตร

้

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๔๑

เด็กชายณัฐพงษ์ เชือตาทอง

้

๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๔๒

นายธนชัย เชือคนหมัน

้ ่

๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๔๓

เด็กหญิงปริมาศ นามเกตุ
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๔๔

เด็กหญิงรัตนา แสนศรี
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๔๕

เด็กหญิงศิริตา อินทะวงค์
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๔๖

เด็กชายเอกราช โสมแผ้ว

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๔๗

เด็กชายคติศักดิ

์

นามาจอมศรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๔๘

เด็กหญิงจันทิมา เพชรดีคาย
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๔๙

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ไชยสัตย์
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๕๐
เด็กหญิงฐาปนา แสนสามารถ

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๕๑

เด็กหญิงณัฐกมล มาจอมศรี
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๕๒

เด็กชายธีรนันท์ ลังโคตร
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๕๓

เด็กหญิงนริศรา ปูบุตรชา
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๕๔

เด็กหญิงปรารถนา ช่วยเอือ

้

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๕๕

เด็กหญิงรัตนมณี รวมพร
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๕๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศิริกุล
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๕๗

เด็กชายศิริวัฒน์ เพชรดีคาย
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๕๘

เด็กหญิงสกุลทิพย์ ฤทธิสาร

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๕๙

เด็กชายสมพงษ์ สุคำพุธ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๖๐
เด็กชายสุทธี พ่อค้าช้าง

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๖๑

เด็กหญิงสุภาพร มาระนอ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๖๒

เด็กหญิงอารียา พ่อศรีชา
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๖๓

เด็กหญิงอินทิรา โคตรโยธา
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๖๔

เด็กชายจิรทิปต์ บัวเกิด
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๖๕

เด็กชายจิรายุ แสนสามารถ
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๖๖

เด็กชายชัยวิวัฒน์ แสนสามารถ
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๖๗

เด็กหญิงชุติมา สังชาดี
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๖๘

เด็กชายณัฐพงษ์ ศรีสุธรรม
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๖๙

เด็กชายณัฐวุฒิ แสนสามารถ
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๘๘ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๓๐๗๐
เด็กหญิงดวงกมล เพ็ชรสูงเนิน

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๗๑

เด็กหญิงทิพย์สุดา ด้วงคำภา
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๗๒

เด็กหญิงปยะดา กำริสุ
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๗๓

เด็กชายภานุพงษ์ เพชรดีคาย
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๗๔

เด็กชายมินธาดา วงษ์สวัสดิ

์

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๗๕

เด็กหญิงมุขรินทร์ เพชรดีคาย
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๗๖

เด็กชายวุฒินันต์ พรามดิง

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๗๗

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

มาระนอ
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๗๘

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

แสนสามารถ
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๗๙

เด็กชายสุชาครีย์ มาตวังแสง
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๘๐
เด็กหญิงอรรัมภา วงค์ละคร

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๘๑

เด็กชายเมตไตย ผมหอม
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๘๒

เด็กชายจักรธร จักรานุจร
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๘๓

เด็กหญิงจิราวรรณ แสนสามารถ
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๘๔

เด็กชายฉัตรเพชร ใหญ่สิงห์บุญ
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๘๕

เด็กหญิงฐิติมา แสนสามารถ
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๘๖

เด็กหญิงณัฐนรี เพชรดีคาย
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๘๗

เด็กชายตันติกร แสงนำรัก
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๘๘

เด็กชายธนพงษ์ มุมทอง
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๘๙

เด็กหญิงธาริณี กำริสุ
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๙๐
เด็กหญิงธิดาพร แก้วหนองสังข์

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๙๑

เด็กชายนภัสกร ปูบุตรชา

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๙๒

เด็กหญิงประภาศิริ รุ่งเรือง
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๙๓

เด็กหญิงพัชรินทร์ แสนสามารถ
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๙๔

เด็กหญิงภัทรนันท์ เพ็ชรดีคาย
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๙๕

เด็กหญิงลักษิการ เหล่าสุนา
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๙๖

เด็กหญิงวรารัตน์ นามวงศา
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๙๗

เด็กหญิงสลิตา มาระนอ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๙๘

เด็กชายสุพจน์ ปูบุตรชา
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๐๙๙

เด็กหญิงอาภัสรา ลังโคตร
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๐๐
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ หนึงคำมี

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๐๑

เด็กชายกฤติมุข ทิพวัจนา
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๐๒

เด็กหญิงกุลธิดา พลนาคู
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๐๓

เด็กหญิงจารุวรรณ นามาจอมศรี
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๐๔

เด็กหญิงจิตวดี พ่อทอง
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๘๙ / ๑๙๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๓๑๐๕

เด็กหญิงชมพูนุช เพชรดีคาย
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๐๖

เด็กชายทินภัทร จันทะวงค์
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๐๗

เด็กหญิงนพมาศ มาจอมศรี
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๐๘

เด็กหญิงปนัดดา สังข์ชาดี
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๐๙

เด็กหญิงปนัดดา แสนสามารถ
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๑๐
เด็กหญิงประกายแก้ว

แสนสามารถ
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๑๑

เด็กชายพลพล ด้วงคำภา
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๑๒
เด็กหญิงพลอยไพลิน เชือกุณะ

้

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๑๓

เด็กหญิงพาริณี พรมนิล
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๑๔

เด็กชายพิชิตพงษ์ ลาดบาศรี
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๑๕

เด็กชายพิชิตพงษ์ สุภาพรม
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๑๖

เด็กชายวรวุฒิ พ่อหาร
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๑๗

เด็กชายวิทวัส หงษาชุม
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๑๘

เด็กชายวินัย วังทะพันธ์
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๑๙

เด็กชายวิสุทธิวงศ์ จำปาศรี
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๒๐

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

แสนสามารถ
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๒๑

เด็กหญิงอรศยา หงษาชุม
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๒๒

เด็กหญิงอริสา แก้วป
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๒๓

เด็กหญิงเมธิกา สังชาดี
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๒๔

เด็กชายเอกพล หนึงคำมี

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๒๕

เด็กชายขรรค์ชัย พ่อชมภู
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๒๖

เด็กหญิงจันทิมา นามาจอมศรี
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๒๗

เด็กชายจารุวัฒน์ ทิพกระโทก
๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๒๘

เด็กหญิงจิตรดา สุคำพุธ
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๒๙

เด็กชายจีระศักดิ

์

แก้วหนองสังข์
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๓๐

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ลาดบาศรี

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๓๑

เด็กหญิงจุรีพร สร้างไธสง

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๓๒

เด็กชายธีระพงษ์ เชือคำเพ็ง

้

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๓๓

เด็กชายบวรศักดิ

์

พ่อศรีชา
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๓๔

เด็กหญิงประภัสสร แก้วพิลา
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๓๕

เด็กหญิงปยะนุช ฝาระมี
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๓๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก พลสว่าง
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๓๗

เด็กชายภาราดล ปูบุตรชา
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๓๘

เด็กชายวชิราวุธ วังทะพันธ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๓๙

เด็กหญิงสมฤดี พ่อชมภู
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๙๐ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๓๑๔๐

เด็กชายสหพล นามาจอมศรี
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๔๑

เด็กหญิงสุธิดา นามเรือง
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๔๒

เด็กชายอดุลวิทย์ วงค์แก้ว
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๔๓

เด็กชายอนันตศักดิ

์

แสนสามารถ
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๔๔

เด็กหญิงอรสา สอนสูญ

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๔๕

เด็กหญิงอาทิยา ตรีโพธิ

์

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๔๖

เด็กชายกิตติพงศ์ พรมชัย
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๔๗

เด็กหญิงจิราพร วงค์แสงน้อย
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๔๘

เด็กหญิงจิรารัตน์ อินทวงค์
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๔๙

เด็กหญิงดวงจันทร์ ลอยเลือน

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๕๐

เด็กชายธนวัฒน์ แสนกง
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๕๑

เด็กชายธีรภัทร วงค์ตาขี

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๕๒

เด็กชายธีรภัทร โคตรหลักเพชร
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๕๓

เด็กหญิงนรากร แสนสุภา
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๕๔

เด็กหญิงประภัสสร โคตรนาแก
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๕๕

เด็กหญิงปรียาภรณ์ รินยุวะพรม
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๕๖

เด็กชายปารเมศ ชิณะแขว
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๕๗

เด็กชายพงศธร ภาวงศ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๕๘
เด็กหญิงพลอยไพริน เชือคำเพ็ง

้

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๕๙

เด็กชายพันทิพย์ มุนทาเย็น
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๖๐

เด็กหญิงฟาสุดา เชือคำเพ็ง

้

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๖๑

เด็กหญิงภัคจิรา แสงน้อย
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๖๒

เด็กหญิงลักษ์คณา สูญราช

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๖๓

เด็กชายวิชัย เชือกุณะ

้

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๖๔

เด็กชายศุภวิชญ์ ใช้ความเพียร
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๖๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ ทีราช
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๖๖

เด็กหญิงสุพรรษา ไตยราช
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๖๗

เด็กหญิงสุริษา ใจสุข
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๖๘

เด็กหญิงหทัยชนก จันทร์หล่น
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๖๙

เด็กหญิงหฤทัย ทิพย์จะวังโส
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๗๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พ่อค้าช้าง
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๗๑

เด็กหญิงอลิสา วงค์คำแพง
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๗๒

เด็กชายอิทธิกร วงศ์กระโซ่
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๗๓

เด็กหญิงเขมิกา ปูคะธรรม
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๗๔
เด็กหญิงเจติกาญจน์ บุญบุรี

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๙๑ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๓๑๗๕

เด็กหญิงเนตรนภา คำคนซือ

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๗๖

เด็กหญิงเบญจมาศ วงค์กระโซ่
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๗๗

เด็กหญิงเบญญาภา ชาดี
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๗๘

เด็กชายเมธาวุฒิ ถนอมจิตร

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๗๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ นันทะพรม

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๘๐

เด็กชายชนะชัย แก้วหนองสังข์
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๘๑

เด็กหญิงชนัญธิดา ไชยรา
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๘๒

นายทวีศักดิ

์

ปูบุตรชา
๐๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๘๓

เด็กหญิงธัญญะพร วันนาพ่อ
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๘๔

เด็กชายธีรศักดิ

์

นุพพล
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๘๕

เด็กชายนัฐวุฒิ วงค์ชาชม

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๘๖

เด็กหญิงนิรัชชา ยะตะโคตร
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๘๗

เด็กหญิงประณีตา บุตรดี
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๘๘

เด็กหญิงประภาพร สมดี
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๘๙

เด็กหญิงผกามาศ แสนสุภา
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๙๐

เด็กหญิงพนมวรรณ ชาเรืองเดช
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๙๑

เด็กหญิงพรพิมล วงค์ตาโสม
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๙๒

เด็กชายพีรพงษ์ วงศ์ศรีชา
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๙๓

เด็กชายพีละพัฒน์ เชือกุณะ

้

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๙๔

เด็กหญิงรัชนี มีระหงษ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๙๕

เด็กชายศุภกิต ศรีแสน
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๙๖

เด็กหญิงสาวิตรี คำคนซือ

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๙๗

เด็กหญิงสิริมา วงค์ดวงผา
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๙๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ ไกยะฝาย

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๑๙๙

เด็กชายอนุวัฒน์ กันทะธง
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๐๐
เด็กชายอัครพล นันทะพรม

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๐๑

เด็กหญิงเกวลิน ชาดี
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๐๒

เด็กชายไกรวิทย์ แสนบุญมี
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๐๓

เด็กหญิงกมลชนก ไตยคำ
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๐๔

นางสาวจุฑารัตน์ เพ็งศรี
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๐๕

นายณัฐพงศ์ วงศ์ผาบุตร
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๐๖

นายณัฐวุฒิ แสนสุภา
๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๐๗

นางสาวทรรศน์มน มันศักดิ

่ ์

๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๐๘

นายนัฐพล แสนรังค์
๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๐๙

นางสาวปนัดดา วงค์แสงน้อย
๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๙๒ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๓๒๑๐

นางสาวปนัดดา ศรีบุญเรือง
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๑๑

นายปยะชัย จันทร์ศรี
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๑๒

นางสาวพรพิมล แสนสามารถ

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๑๓

นายพิทวัส สีเลา
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๑๔

นางสาวพิมพ์ลภัทร บัวชุม

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๑๕

เด็กหญิงฟาใหม่ ศรีแสน
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๑๖

เด็กหญิงมาลีวัลย์ ตันสมรส
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๑๗

นายวรรณชาย พ่อสียา
๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๑๘

นางสาววัชราภรณ์ ไตรยราช
๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๑๙

นางสาวศรัญญ่า ปติทานัง
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๒๐

เด็กหญิงศิริรัตน์ วงค์ศรีไส
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๒๑

นางสาวสุจิตรา สุวรรณศรี
๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๒๒

นางสาวสุดาวรรณ์ คำศิริ

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๒๓

นายอรรถชัย พรหมโสม
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๒๔

นางสาวอลิสา อุตรัง
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๒๕

นายอุทิศ พลนำ
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๒๖

เด็กหญิงกณิตา เปลียนสี

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๒๗

นางสาวสุภาพร แก้วปญญา
๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๒๘

นางสาวอรวรรณ ตันสมรส
๑๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๒๙

นายชัยเพชร วงค์แสงน้อย
๐๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๓๐

เด็กหญิงภานุรัตน์ เชือตาหมืน

้ ่

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๕๕๙/๓๒๓๑

เด็กหญิงพิมพร ศรีบุญเรือง
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๕๕๙/๓๒๓๒

เด็กชายอนันตชัย ศรีพระลาน
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๕๕๙/๓๒๓๓

นางสาวนัทยา วงศ์คะสุ่ม
๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๕๕๙/๓๒๓๔

นายยุทธพงษ์ คำมุงคุณ
๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๕๕๙/๓๒๓๕

นายสิทธิศักดิ

์

วงค์ชาชม
๐๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๕๕๙/๓๒๓๖

เด็กหญิงนริศรา สังข์แก้ว

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๓๗

เด็กหญิงอภิญญา เผียงสูงเนิน
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๓๘

เด็กชายอโณทัย บัวทองจันทร์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๓๙

เด็กหญิงกนกวรรณ พ่อแง่เขา
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๔๐

เด็กชายกิตติพัทธ์ หล้าเพ็ง

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๔๑

เด็กชายกิษฎา ไกยะฝาย
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๔๒

เด็กหญิงจันทนา ศรีสมคราม
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๔๓

เด็กหญิงจิฬาภรณ์ พ่อลีละ
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๔๔

เด็กหญิงจุฑามาศ รุณธาตุ
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๙๓ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๓๒๔๕

เด็กหญิงชญาภา โกพลรัตน์
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๔๖

เด็กชายชิตติชัย ไชยสิม
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๔๗

เด็กหญิงณัฐชนก เรณู
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๔๘

เด็กชายณัฐพล เขตนคร

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๔๙

เด็กชายณัฐวุฒิ คำซาว

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๕๐

เด็กชายธีรนันท์ อินกอง
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๕๑

เด็กชายธีรพงศ์ ไชยสิม
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๕๒

เด็กชายธีรภัทร ไชยต้นเทือก
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๕๓

เด็กชายธเนตร มาตย์เถือน

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๕๔

เด็กชายนนทวัฒน์ วงค์คำจันทร์
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๕๕

เด็กหญิงนันทิดา สุขเต
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๕๖

เด็กหญิงนุชดา เชือคำเพ็ง

้

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๕๗

เด็กหญิงบุญญารัตน์ ละมุด
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๕๘

เด็กหญิงปรีชญา พรพา
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๕๙

เด็กหญิงปาณิศา ไชยต้นเทือก

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๖๐

เด็กชายพงศกร หาญเสนา
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๖๑

เด็กชายพงศธร จันทร์สองดวง
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๖๒

เด็กหญิงพรทิพย์ จันทร์อังคาร
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๖๓

เด็กหญิงพรรพษา เชือคำเพ็ง

้

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๖๔

เด็กหญิงพรวลัย นครประเทศ
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๖๕

เด็กหญิงพัชรวีร์ โสะขาว
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๖๖

เด็กชายพีระพัฒน์ อุทธิโย
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๖๗

เด็กชายภานุมาศ สังข์แก้ว
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๖๘

เด็กชายภูมินทร์ พรมลัง
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๖๙

เด็กหญิงมณทิตา ธ.นะกุล
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๗๐

เด็กหญิงมะริกา บัวละคร
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๗๑

เด็กหญิงรสสุคนธ์ พรมลัง
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๗๒

เด็กหญิงศิรินันท์ ขวัญหีด
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๗๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ชัยราช
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๗๔

เด็กหญิงสิริวิมล พรหมคนซือ

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๗๕

เด็กหญิงสีสุดา มีพรหม
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๗๖

เด็กหญิงสุภาพร ศรีสาวรรณ
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๗๗

เด็กหญิงหทัยชนก อินธิราช
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๗๘

เด็กหญิงอรปรียา เชือตาเคน

้

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๗๙

เด็กหญิงอรพินย์ อินปากดี
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๙๔ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๓๒๘๐

เด็กหญิงอริสา โสภาพรม
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๘๑

เด็กหญิงเกตุสินีดา สร้อยสักคำ

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๘๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ อินทร์กอง
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๘๓

เด็กหญิงจรุวรรณ โกพลรัตน์
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๘๔

เด็กชายจักรเพชร ศรีสงคราม
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๘๕

เด็กหญิงจิราพร คำดี
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๘๖

เด็กหญิงชนิดาพร คำมุงคุณ
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๘๗

เด็กชายณัชพล ธ.น.ดี
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๘๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ธิตะปน
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๘๙

เด็กหญิงทิพวัลย์ บัวทองจันทร์
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๙๐

เด็กหญิงทิพสุดา พ่อโคตร
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๙๑

เด็กหญิงธนัชพร สร้อยฟาง
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๙๒

เด็กหญิงนารีนุช เทศแท้
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๙๓

เด็กหญิงนิชาดา ทิพย์วงค์
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๙๔

เด็กหญิงประภัสสร เสนาคำ
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๙๕

เด็กหญิงพัทธินันท์ ธน.กุล
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๙๖

เด็กชายพีรภัทร อินกอง
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๙๗

เด็กหญิงภาวดี พ่อเสือ
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๙๘

เด็กหญิงมนัสชนก อินโสม
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๒๙๙

เด็กหญิงมัลลิกา อินกอง
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๐๐
เด็กหญิงฤทัยรัตน์ ราชบัญดิษฐ์

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๐๑

เด็กชายวุฒิชัย เชือคำเพ็ง

้

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๐๒

เด็กชายวุฒิพงษ์ วงค์ศรีชา
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๐๓

เด็กชายศุภกรณ์ คณาบุตร
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๐๔

เด็กชายสถาพร เชือสาทุม

้

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๐๕

เด็กหญิงสาวิตรี โสภาพรหม
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๐๖

เด็กชายสุภกิต สุขศิริ

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๐๗

เด็กหญิงอวัชดา พ่อจันดา
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๐๘

เด็กหญิงอักษร เสนาจันทร์
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๐๙

เด็กหญิงอารีญา พ่อเกษ

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๑๐

เด็กชายอำพล ทองวิสิทธิ

์

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๑๑

นางสาวกาญจนา เชือคำเพ็ง

้

๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๑๒

นางสาวกุลสตรี สุวรรณใจ
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๑๓

นางสาวจิตรกัญญา ไชยต้นเทือก
๐๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๑๔

นางสาวชลิดา เชือพระซอง

้

๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๙๕ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๓๓๑๕

นางสาวดาวยุณี พ่อสิงห์
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๑๖

นายทีปกร ชุมปลา
๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๑๗

นายธนพล พ่อลีละ
๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๑๘

นายธีรภัทร ชุมปลา

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๑๙

นางสาวนัทธิดา คนครอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๒๐

นางสาวนิรันรัตน์ หมันคนเทียง

่ ่

๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๒๑

นางสาวภาวิณี มีพรหม
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๒๒

นายภูมิรัตน์ หงษ์สาชุม
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๒๓

นายศราวุธ ธนะปน
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๒๔

นายสรศักดิ

์

เชือพระซอง

้

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๒๕

นายสุนทร พ่อกุล

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๒๖

นางสาวอริยา เพิงกุณา
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๒๗

นางสาวอารียา ชุมปลา
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๒๘

นายกษิภูมิ สีดา
๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๒๙

นางสาวกาญจนา พรมลัง
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๓๐

นายกิตติภพ นิวรณ์การณ์
๑๓/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๓๑

นางสาวจาฤดี พ่อเกตุ
๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๓๒

นางสาวฐิติมา โคตรสุวรรณ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๓๓

นายธนพล เสนาคำ
๓๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๓๔

นายปณชัย งวงกระโทก
๒๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๓๕

นางสาวปยธิดา แก้วมะ

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๓๖

นางสาวพรธิภา คำจันทร์
๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๓๗

นางสาวรัตน์มณี พระสังคร
๒๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๓๘

นางสาวสุจิตรา เชือสาทุม

้

๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๓๙

นางสาวสุดธิดา เสนาคำ
๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๔๐

นางสาวสุภาวินี อรรคฮาด
๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๔๑

นางสาวอาทิตญา เผียงสูงเนิน
๑๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๔๒

นางสาวอินทิรา วงศ์ศรีชา
๒๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๔๓

นายธีระศักดิ

์

ไกยะฝาย
๑๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๔๔

นายธีระเทพ คงสูงเนิน
๐๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๔๕

นางสาวปาริชาติ อินนระ
๒๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๔๖

นางสาวมัณฑนา ธ.น.เฮือง
๑๘/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๔๗

นายวัชรกร ไชยศรี
๐๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๔๘

นายอติชาติ เชือใหญ่

้

๒๖/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๔๙

เด็กชายกิตกำธร ไชยศรี
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา วัดพระซอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๙๖ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๓๓๕๐

เด็กหญิงจิรานันทร์ ลีทาหาร
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา วัดพระซอง  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๕๑

เด็กหญิงณัฐภัทร เชือดวงผูย

้

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา วัดพระซอง  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๕๒

เด็กหญิงดิศพร เสนาคำ
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา วัดพระซอง  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๕๓

เด็กหญิงธนพร อินธิแสง

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา วัดพระซอง  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๕๔

เด็กชายธีรภัทร มีบุญ
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา วัดพระซอง  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๕๕

เด็กชายนรินทร์ อัคฮาด
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา วัดพระซอง  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๕๖

เด็กหญิงนริศรา โสมชิน
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา วัดพระซอง  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๕๗

เด็กชายนิติพล ยาทองไชย
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา วัดพระซอง  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๕๘

เด็กชายบรรยวัสถ์ เตโช
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา วัดพระซอง  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๕๙

เด็กชายอรรถพล สีสังข์
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา วัดพระซอง  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๖๐

เด็กชายอิทธิพล ศรีแสน
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา วัดพระซอง  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๖๑

เด็กหญิงอุทุมพร พ่อลีละ
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา วัดพระซอง  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๖๒

เด็กชายเสฏฐวุฒิ พ่อลีละ
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา วัดพระซอง  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๖๓

เด็กหญิงกนกทิพย์ ศรีสุธรรม
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด วัดพระซอง  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๖๔

เด็กหญิงชุลีพร หนึงคำมี

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด วัดพระซอง  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๖๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ อินทร์โสม
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด วัดพระซอง  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๖๖

เด็กหญิงภัตทรียา พ่อวงค์
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด วัดพระซอง  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๖๗

เด็กชายวิศวะ นวนแดง
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด วัดพระซอง  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๖๘

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ บุญมี
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด วัดพระซอง  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๖๙

เด็กหญิงสิธาริณี วงค์นคร
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด วัดพระซอง  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๗๐

เด็กหญิงสุกาญดา วงค์แก้ว
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด วัดพระซอง  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๗๑

เด็กหญิงกนกพร ตาริชัย
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๗๒

เด็กหญิงจินตพร พิมพ์สอน
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๗๓

เด็กหญิงจิรัฐิติกาล ศรีเครือ
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๗๔

เด็กชายณัฐฐวุฒิ อุที
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๗๕

เด็กชายธรรมรัตน์ วงศ์ดวงผา
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๗๖

เด็กชายนครรัตน์ มณีสาย
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๗๗

เด็กชายพงค์พันธ์ สมภักดี
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๗๘

เด็กชายพชร พิละมาตย์
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๗๙

เด็กหญิงพลอย ไกรยา
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๘๐

เด็กหญิงอริสฬา ทวนทอง
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๘๑

เด็กหญิงกุลธิดา โคตะทัน
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๘๒

เด็กหญิงขวัญแก้ว ฉลาดธัญญกิจ
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๘๓

เด็กหญิงจันทนา วงศ์ศรีชา
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๘๔

เด็กชายธเนศ มหาโคตร
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๙๗ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๓๓๘๕

เด็กหญิงนันทิกานต์ บุตรงาม
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๘๖

เด็กชายประทีป สมภักดี
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๘๗
เด็กหญิงประภาภรณ์ วงค์คำจันทร์

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๘๘

เด็กหญิงปรียารัตน์ วงศ์ศรีชา
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๘๙

เด็กหญิงปยธิดา วงค์ศรีชา
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๙๐

เด็กชายมงคล จวนกระจ่าง
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๙๑

เด็กชายวัชระ วงศ์ศรีชา
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๙๒

นางสาววินิภา วงศ์คำจันทร์
๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๙๓

เด็กหญิงสุกัญญา พลหาญ
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๙๔

เด็กชายสุรนันท์ ประเมินชัย
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๙๕

เด็กชายอภิรักษ์ วงค์ศรีชา
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๙๖

เด็กหญิงทัศนียา ทองมา
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพระซองวิทยาคาร วัดพระซอง  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๙๗

เด็กชายธนากร ธ.น.ดี
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพระซองวิทยาคาร วัดพระซอง  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๙๘

เด็กหญิงพรชิตา รังกลาง
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพระซองวิทยาคาร วัดพระซอง  

นพ ๔๕๕๙/๓๓๙๙

เด็กหญิงรุ่งนภา อุ่นลุม
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพระซองวิทยาคาร วัดพระซอง  

นพ ๔๕๕๙/๓๔๐๐
เด็กหญิงศศิธร คนครอง

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพระซองวิทยาคาร วัดพระซอง  

นพ ๔๕๕๙/๓๔๐๑

เด็กหญิงวรนุช อินปากดี
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพระซองวิทยาคาร วัดพระซอง  

นพ ๔๕๕๙/๓๔๐๒

นายกฤษณะ ช่วยรักษา
๒๙/๐๑/๒๕๓๔

โรงเรียนพระซองวิทยาคาร วัดพระซอง  

นพ ๔๕๕๙/๓๔๐๓

นายศักดิสิทธิ

์

คามิค
๑๗/๐๔/๒๕๓๖

โรงเรียนพระซองวิทยาคาร วัดพระซอง  

นพ ๔๕๕๙/๓๔๐๔

เด็กชายจิรศักดิ

์

สังชาดี
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๔๐๕

เด็กชายณัฐพล มะลิสา
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๔๐๖

เด็กหญิงปรีญารัตน์ กวานหลวง
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๔๐๗

เด็กหญิงปณฑิตา เพชรดีคาย

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๔๐๘

เด็กหญิงพรรณพิษา คนหมัน

้

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๔๐๙

เด็กหญิงพรรัมภา เหล่าทะนนท์
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๔๑๐

เด็กหญิงพัชราภา อินปากดี
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๔๑๑

เด็กชายพายุ เชือคำเพ็ง

้

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๔๑๒

เด็กชายรัชภูมิ เสนาคำ
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๔๑๓

เด็กหญิงลลิตา นามบุตรดี
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๔๑๔

เด็กหญิงวนิดา พ่อสิงห์
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๔๑๕

เด็กหญิงวริศรา พวงมาลา
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๔๑๖

เด็กหญิงศศิตา ออสันเทียะ
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๔๑๗

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

สุขศิริ
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๔๑๘

เด็กหญิงสุภัสสร พ่อตาแสง
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๔๑๙

เด็กชายสุรศักดิ

์

พูลสวัสดิ

์

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์
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นพ ๔๕๕๙/๓๔๒๐

เด็กหญิงเมทิตา วงค์ศรีชา
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๔๒๑

เด็กหญิงแพรพัชร์ ศิริวัชรโรจน์
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๔๒๒

เด็กชายโกมล พ่อคำจ่า
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๔๒๓

เด็กชายคนิศร เพชรดีคาย
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๔๒๔

เด็กหญิงชมพูนุช พ่อชมพู
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๔๒๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ปานหมอ
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๔๒๖

เด็กหญิงธิดาพร พ่อชมภู
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๔๒๗

เด็กชายนันธวุฒิ เสนาคำ

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๔๒๘

เด็กหญิงภัทริยา ผาลัง
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๔๒๙

เด็กหญิงรัตณพร เสนาคำ
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๔๓๐

เด็กหญิงสุพิตรา แก้วพิลา
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๔๓๑

เด็กหญิงสุภาวดี พ่อพิลา
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๔๓๒

เด็กชายอนันต์ พ่อสิงห์
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๔๓๓

เด็กหญิงอาทิตยา พรมสา
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๔๓๔

เด็กหญิงเพชรลดา ผาลัง

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๔๓๕

เด็กชายนันทภพ คำคนข้อง
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๔๓๖
เด็กหญิงอมรลักคณา ลือแก้วมา

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๔๓๗

เด็กหญิงศศิตรา เชือคำเพ็ง

้

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๔๓๘

เด็กชายคณิน สุ่ยหนู
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๔๓๙

เด็กหญิงชัญญานุช เพริศแก้ว
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๔๔๐

เด็กหญิงญาณิศา ศรีนาทม
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๔๔๑

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

จันดามี
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๔๔๒

เด็กหญิงณริญ ประจิมนอก
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๔๔๓

เด็กชายณัฐวุฒิ แหสมุทร
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๔๔๔

เด็กหญิงตรีทิพย์ แก้วมณีชัย
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๔๔๕

เด็กชายต้นหลิว ภูดีทิพย์

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๔๔๖

เด็กชายธนกร ศรีสุภา
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๔๔๗

เด็กหญิงธนิษฐา ประเสริฐผล
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๔๔๘

เด็กชายธัชชัย ทมถา
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๔๔๙

เด็กหญิงนัฐพร ไทรงาม
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๔๕๐

เด็กชายประณพ เมฆเสน
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๔๕๑

เด็กชายประวันวิทย์ อินทะชัย
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๔๕๒

เด็กหญิงปาริฉัตร นันทะวงศ์
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๔๕๓

เด็กชายปยวัฒน์ น้อยภูธร
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๔๕๔

เด็กชายปยะนัน สมดีตี
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๙๙ / ๑๙๒
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นพ ๔๕๕๙/๓๔๕๕

เด็กหญิงพัชรี กองสำลี
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๔๕๖

เด็กชายพัฒธนพงษ์ แสนอุบล
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๔๕๗

เด็กหญิงพิมพิกา จิตกุล
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๔๕๘

เด็กหญิงฟาใส กองมณี

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๔๕๙

เด็กหญิงภิญญดา ดารภา
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๔๖๐

เด็กชายฤทธิพร วัจวาทิน
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๔๖๑

เด็กชายวุฒินันท์ บุตรสอน
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๔๖๒

เด็กชายศตวรรษ พานวงษ์
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๔๖๓

เด็กหญิงศศิธร ยมะโคตร
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๔๖๔

เด็กหญิงศิรินทรา โจ่ยสา
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๔๖๕

เด็กหญิงสิรินันท์ เหมพลชม
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๔๖๖

เด็กหญิงอรทัย แสงวาโอ

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๔๖๗

เด็กชายเทวา ดีระหาญ
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๔๖๘

เด็กหญิงกนกพร ภูดีทิพย์
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๔๖๙

เด็กชายคมเพชร กัณหา
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๔๗๐

เด็กหญิงจันจิรา เพ็งพิศ
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๔๗๑

เด็กชายฉัตรมงคล วงศ์มีแก้ว
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๔๗๒

เด็กชายณพวุฒิ แก้วเชือม

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๔๗๓

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ภูดีทิพย์
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๔๗๔

เด็กหญิงณัฐชนก คิตตุโคตร
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๔๗๕

เด็กหญิงทิพดาหวัน วงค์คำจันทร์
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๔๗๖

เด็กหญิงธีรพร ละเลิง
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๔๗๗

เด็กชายธีรภัทร ทมถา
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๔๗๘

เด็กหญิงนิธิยา ภูดีทิพย์
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๔๗๙

เด็กหญิงบุหลัน บุตรสอน

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๔๘๐

เด็กชายพงศธร แสงยิม

้

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๔๘๑

เด็กชายพลวัต รัตนอนุชาติกมล
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๔๘๒

เด็กหญิงภานิตา นามสุโพธิ

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๔๘๓

เด็กชายภูมิบดี ภูดีทิพย์
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๔๘๔

เด็กชายภูริวัฒน์ ทมถา
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๔๘๕

เด็กหญิงมัลลิกา ดึงประโคน
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๔๘๖

เด็กหญิงรวิวรรณ ละเลิง
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๔๘๗

เด็กหญิงรัตติกร ว่องไว
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๔๘๘

เด็กชายวัชริศ ชมสีสด
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๔๘๙

เด็กหญิงวิภาพร แพงกันยา

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๐๐ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๓๔๙๐

เด็กหญิงศศิวิมล แก้ววงษา
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๔๙๑

เด็กชายศักดิดา

์

สมสิทธิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๔๙๒

เด็กหญิงสุพรรษา ลีพรม
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๔๙๓

เด็กหญิงสุภาพร เกษี
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๔๙๔

เด็กหญิงอภิญญา ระเริง
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๔๙๕

เด็กชายอภินันท์ นาศรีทม
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๔๙๖

นางสาวจิตรดา แสนเสิก
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๔๙๗

เด็กชายธีรเดช ศรีเพ็ญไชย
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๔๙๘

นายประกาศิต เสนานาม

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๔๙๙

นายพุฒิสรรค์ ช่วยรักษา

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๐๐
นายภังคินทร์ ขอบไชยแสง

๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๐๑

เด็กหญิงภาณุมาศ พลยศ
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๐๒

เด็กหญิงวรัญญา สุวรรณโพธิศรี

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๐๓

นางสาวสุนิสา วงมีแก้ว
๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๐๔

เด็กหญิงสุนิสา แก้วเชือม

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๐๕

เด็กชายสุวิทย์ แก้วเชือม

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๐๖

นายกัมพล ยาลัย
๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๐๗

นางสาวจิรัชญา ผงพิลา
๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๐๘

นางสาวฐิติรัตน์ สีสาร
๑๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๐๙

นางสาวดุจฤดี ไชยะสิงห์

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๑๐

นายนฤพนธ์ พลสิงห์
๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๑๑

นายนิติกร สมานชาติ
๒๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๑๒

นายพัฒนพงษ์ ลีพรม
๒๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๑๓

นางสาวละมัย เหมพลชม
๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๑๔

นางสาววฤดา นันทะวงค์
๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๑๕

นายสุทธิชัย ว่องไว
๒๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๑๖

นางสาวสุพรรณษา แก้วคำสอน
๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๑๗

นางสาวอัญชลี กำแพงแก้ว
๐๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๑๘

นายกิตติพงษ์ วงษา
๐๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๑๙

นางสาวชลธิชา ภูมิแสง
๐๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๒๐

นางสาวทิพยาภรณ์ ผุยลี
๓๑/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๒๑

นายธนพล เขืองเชียงขวาง
๒๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๒๒

นายธนาวุฒิ ไชยสุโพธิ

์

๐๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๒๓

นางสาวนุจลินทร์ เหมพลชม
๐๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๒๔

นางสาวปยาพร ศรีภูมี
๑๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๐๑ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๓๕๒๕

นางสาวพัชรี อะทะขันธ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๒๖

นางสาวภัสราพร มีใจ
๑๓/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๒๗

นายศราวุธ บุญมี

๒๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๒๘

นางสาวศศิวิมล สมพารเพียง
๒๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๒๙

นายอดิศักดิ

์

ศรศิริ
๒๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๓๐

เด็กหญิงจุฬารัตน์ ยามวัน
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๓๑

เด็กชายทินกร หยงโสภา
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๓๒

เด็กชายธนพล วังญาติ
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๓๓

เด็กชายธีรภัทร ชุมชะ
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๓๔

เด็กหญิงนภาวรรณ ศรีโสภา
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๓๕

เด็กหญิงนำทิพย์ พินิจมนตรี
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๓๖

เด็กหญิงปาริชาติ นนยะโส
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๓๗

เด็กหญิงพลอยชมพู พลสุวรรณ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๓๘

เด็กชายสุภโชค สายสินท์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๓๙

เด็กหญิงอรปรียา หยงโสภา
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๔๐ เด็กหญิงอฤทัยนาคกนก

แขพิมพันธ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๔๑

เด็กชายจักรี จุฬาลม
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกศรี วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๔๒

เด็กหญิงวนิดา พิลาอาพิษ
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกศรี วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๔๓

เด็กชายสรวิชณ์ รัตนเสน
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกศรี วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๔๔

เด็กหญิงสุภัสรา ฝายทะแสง
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกศรี วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๔๕

เด็กชายจักรกฤษณ์ ใจกลำ
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๔๖

เด็กหญิงฐิตาภา หลานเศรษฐา
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๔๗

เด็กหญิงธนัชญา เหมพลชม
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๔๘

เด็กชายธีรภัทร ไชยหาทัพ
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๔๙

เด็กหญิงน้อมบุญ ภูดีทิพย์
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๕๐

เด็กหญิงพนิดา ระวิชัย
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๕๑

เด็กชายศราวุธ สุขสัย
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๕๒

เด็กหญิงสุพิชชา บัณฑิต
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๕๓

เด็กชายสุริยา ลาชม
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๕๔

เด็กชายอมรเทพ เหมพลชม
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๕๕

เด็กหญิงเบญญาภา ทองใคร่

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๕๖

เด็กชายธนวัฒน์ ผาอินดี
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๕๗

เด็กชายพิชิตชัย เหมพลชม
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๕๘

เด็กหญิงภัทราวดี เหมพลชม
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๕๙

เด็กหญิงสุภานิดา คึมยะราช

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๐๒ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๓๕๖๐

เด็กชายอนุชิต เดชทรงศิลป
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๖๑

เด็กหญิงกมลรัตน์ สมตน
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๖๒

เด็กหญิงกานต์ธิดา ธิธรรมมา
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๖๓

เด็กหญิงณัฐฑธิดา วงษา
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๖๔

เด็กชายธีรศักดิ

์

วงษา
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๖๕

เด็กชายธเนศ ศรีขาว
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๖๖

เด็กหญิงนราทิป วงษา
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๖๗

เด็กหญิงปทิตตา วงษา
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๖๘

เด็กหญิงปนัดดา วงษา
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๖๙

เด็กชายปณณวัฒน์ วงษา

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๗๐

เด็กชายพันธ์ลบ เทียนทอง
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๗๑

เด็กหญิงพิมพกานต์ วงษา
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๗๒

เด็กหญิงภวิษย์พร สร้อยสน
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๗๓

เด็กหญิงลสิตา วงษา
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๗๔

เด็กหญิงวิไลวัลย์ วงษาศรี
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๗๕

เด็กชายวุฒิชัย วงษา
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๗๖

เด็กชายสิทธิโชค เนินนาน
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๗๗

เด็กชายสุชานันท์ แก้วมณีชัย

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๗๘

เด็กหญิงสุนิสา ศรีโสภา
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๗๙

เด็กหญิงสุภนิดา วงษา

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๘๐

เด็กหญิงสุริตา โพธโสม
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๘๑

เด็กชายอนุรักษ์ วงษา
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๘๒

เด็กหญิงอมินตรา วงษา
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๘๓

เด็กหญิงเกตุวลิน วงษา

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๘๔

เด็กชายเพชรรัตน์ ชมชืน

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๘๕

เด็กหญิงแพรวา พุ่มกล่อม
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๘๖

เด็กชายธวัลพร วงษา
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๘๗

เด็กหญิงนำทิพย์ นพรัตน์
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๘๘

เด็กหญิงลักคณา โทแก้ว
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๘๙

เด็กชายวรัญู บุญชู
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๙๐
เด็กหญิงกัญญาพัชร พรมคำบุตร

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๙๑

เด็กหญิงกรรณิกา โมธรรม
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๙๒

เด็กหญิงจรินญา โมธรรม

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๙๓

เด็กหญิงชนิกานต์ โมธรรม
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๙๔

เด็กหญิงณัฐนิชา โมธรรม
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๐๓ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๓๕๙๕

เด็กหญิงปนัดดา โมธรรม
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๙๖

เด็กหญิงยุพา โมธรรม
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๙๗

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

ศรีวงรักษา
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๙๘

เด็กหญิงเกสรา บุญมานะ
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๕๙๙

เด็กชายกฤษณะ โมธรรม
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๖๐๐
เด็กชายชิติพัทธ์ สอนดงบัง

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๖๐๑

เด็กหญิงทัศนีวรรณ ผาลม
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๖๐๒

เด็กชายธนากร เกษี

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๖๐๓

เด็กชายธีระเดช ศรีรักษา
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๖๐๔

เด็กชายนพนันท์ โมธรรม
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๖๐๕

เด็กหญิงปวีณา โมธรรม
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๖๐๖

เด็กหญิงภัทรินทร์ ยือรัมย์
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๖๐๗

เด็กหญิงมัทวรรณ เกษียร
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๖๐๘

เด็กหญิงวรรณษา โมธรรม

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๖๐๙

เด็กชายศุภกร โมธรรม
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๖๑๐

เด็กหญิงสุนารี สุวรรณใจ

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๖๑๑

เด็กชายกิตติภพ ภูดีทิพย์
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๖๑๒

เด็กชายขจรศักดิ

์

แก้วเชือม

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๖๑๓

เด็กหญิงจันทกานต์ ศรีนาทม
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๖๑๔

เด็กหญิงจิรวรรณ สุวรรณโพธิศรี

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๖๑๕

เด็กชายจิรายุ คล้ายทอง
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๖๑๖

เด็กชายชัยนันท์ เวินชุม
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๖๑๗

เด็กชายณัฐพงษ์ ศรีนาทม
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๖๑๘

เด็กหญิงธมนวรรณ สอนสติ
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๖๑๙

เด็กหญิงธันยพร อยู่ดี
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๖๒๐

เด็กหญิงนิจวิภา ไทธะนุ
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๖๒๑

เด็กหญิงประภัสรา บุญจวง
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๖๒๒

เด็กชายปติศักดิ

์

โพธิสว่าง

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๖๒๓

เด็กหญิงปุณยาพร วาภูธร
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๖๒๔

เด็กหญิงภัทรนันท์ สิมนา
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๖๒๕

เด็กชายระพีพัฒน์ บิลโภชน์
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๖๒๖

เด็กชายรัฐฟล์ม ภูคำ
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๖๒๗

เด็กหญิงวรินทร์ วงษา

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๖๒๘

เด็กหญิงวิสา เกตุแย้ม
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๖๒๙

เด็กหญิงศิริพร สมพงษ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๐๔ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๓๖๓๐

เด็กชายสินธนา ภูขมร
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๖๓๑

เด็กชายอภินันท์ ภูดีทิพย์
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๖๓๒

เด็กชายอภิรักษ์ โคตรภูมี
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๖๓๓

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เชือดี

้

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๖๓๔

เด็กชายพีรพัฒน์ ภูดีทิพย์
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๖๓๕

เด็กชายสนธยา สมดีตี
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๖๓๖
เด็กหญิงอรัญญาภรณ์

ขัดแก้ว
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๖๓๗

เด็กหญิงกุลธิดา แก้วเคนนา
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๖๓๘

เด็กชายจักรพงษ์ พามี
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๖๓๙

เด็กหญิงชญาดา อะทะขันธ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๖๔๐

เด็กชายธีรภัทร อินนาง
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๖๔๑

เด็กชายพงศกร เหมพลชม
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๖๔๒

เด็กหญิงภัณฑิรา อินนาง
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๖๔๓

เด็กหญิงมาริษา มาตโสภา
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๖๔๔

เด็กชายวสิษฐ์พล อะทะขันธ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๖๔๕

เด็กหญิงกมลรัตน์ วินสน
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๖๔๖

เด็กชายณัฐวุฒิ จงใจ
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๖๔๗

เด็กชายธีรพล จะโนรัตน์
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๖๔๘

เด็กชายพูลสวัสดิ

์

ไชยะสิงห์
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๖๔๙

เด็กชายสุภชา รวดเร็ว
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๖๕๐

เด็กชายเจษฎา เวียงวัง
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๖๕๑

เด็กชายกฤษณชัย ขุนปองซ้าย
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๖๕๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เสาแก้ว
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๖๕๓

เด็กหญิงณิชกุล ไชยะสิงห์

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๖๕๔

เด็กชายมนต์สิทธิ

์

วินสน
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๖๕๕

เด็กชายวัชรานนท์ อะทะขันธ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๖๕๖

เด็กหญิงดารุณี อ.ท.เบาะ
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๖๕๗

เด็กหญิงพรพรรณ กันภัย

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๖๕๘

เด็กหญิงรัตนาวดี ภูดีทิพย์
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๖๕๙

เด็กชายเอกรัตน์ ยาลัย
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๖๖๐

เด็กชายณัฐชนน น้อยคำมูล
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๖๖๑

เด็กชายวันเฉลิม ใชยทา
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๖๖๒

เด็กหญิงวารุณี กิจวิทยี
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๖๖๓

เด็กชายสุรียา สมคะเณย์
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๖๖๔

เด็กชายฉัตรชัย ขันธ์วงศ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๐๕ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๓๖๖๕

เด็กชายธนากิจ แดงรักษา

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๖๖๖

เด็กชายวัฒนชัย บัวเคน
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๖๖๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ แสนเสิก

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๖๖๘

เด็กชายศิวกร วิบรรณ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๓๖๖๙

นางเตือนใจ วะสาร ๓/๗/๒๔๙๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดธาตุประสิทธิ

์

ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๖๗๐

นางแตง นาขะมิน
๑๒/๑๐/๒๔๙๔

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดธาตุประสิทธิ

์

ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๖๗๑

นางวัลลภา แสนสุข
๓/๑๑/๒๔๙๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดธาตุประสิทธิ

์

ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๖๗๒

นางพวงเพชร อินอุเทน
๑๙/๖/๒๔๙๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดธาตุประสิทธิ

์

ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๖๗๓

นางที วะเศษสร้อย
๑/๑๒/๒๔๙๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดธาตุประสิทธิ

์

ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๖๗๔

นางนิลวรรณ แสนสุข

๑๑/๑๑/๒๔๙๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดธาตุประสิทธิ

์

ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๖๗๕

นางสุพร วะชุม
๑๙/๙/๒๕๐๒

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดธาตุประสิทธิ

์

ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๖๗๖

นางนวนจันทร์ บัวนา ๓๐/๙/๒๕๐๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดธาตุประสิทธิ

์

ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๖๗๗

นายสุธี รอบรู้
๒/๑๒/๒๕๐๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดธาตุประสิทธิ

์

ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๖๗๘

นางอรภา วะชุม ๓/๒/๒๕๐๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดธาตุประสิทธิ

์

ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๖๗๙

นางชลาพร วะเกิดเปม ๘/๖/๒๕๑๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดธาตุประสิทธิ

์

ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๖๘๐

นางนิยม พูลเกษม
๑๗/๗/๒๕๑๒

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดธาตุประสิทธิ

์

ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๖๘๑

นางกองเงิน นาสิงเตา ๒/๓/๒๕๑๓

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดธาตุประสิทธิ

์

ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๖๘๒

นางประทุมมา วะชุม

๑๗/๑๑/๒๕๑๖
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดธาตุประสิทธิ

์

ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๖๘๓

นางประภาพร อินอุเทน

๒๗/๑๒/๒๕๑๗
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดธาตุประสิทธิ

์

ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๖๘๔

นายวีระยุทธ ชุมพล
๓๐/๑๒/๒๕๓๔

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดธาตุประสิทธิ

์

ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๖๘๕

นางนิภาพร พิมพ์บุตร ๑/๙/๒๕๓๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดธาตุประสิทธิ

์

ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๖๘๖

เด็กหญิงกนกพร วะลับ
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๖๘๗

เด็กชายกฤษฎา สิทธิยา
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๖๘๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ แดงธาตุ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๖๘๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ อินอุเทน
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๖๙๐

เด็กหญิงกุลธิดา ดีแสง
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๖๙๑

เด็กหญิงขวัญจิรา โคตพรม
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๖๙๒

เด็กชายคณิติน มูลตีเสาร์
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๖๙๓

เด็กชายคุณาวัจน์ ไชยต้นเทือก
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๖๙๔

เด็กชายจักรชัย ประกิง

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๖๙๕

เด็กชายจิรทีปต์ อินอุเทน
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๖๙๖

เด็กชายจิระศักดิ

์

ประกิง

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๖๙๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ ภารสำเร็จ
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๖๙๘

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ปะวะโค
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๖๙๙

เด็กหญิงชลธิชา นาโควงค์
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๐๖ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๓๗๐๐
เด็กชายณรงค์ชัย โคตบิน

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๐๑

เด็กชายธนพล วะชุม
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๐๒

เด็กชายธนวัฒน์ วงษาเนาว์
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๐๓

เด็กชายนพรัตน์ บัวนา
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๐๔

เด็กหญิงนฤมล บุญหาน
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๐๕

เด็กชายนัฐพงษ์ พลตรี
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๐๖

เด็กหญิงนารีรัตน์ หม่อมบ่าว
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๐๗

เด็กหญิงนุชจรินทร์ โคตพรม
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๐๘

เด็กหญิงปพิชญา โกยธา
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๐๙

เด็กหญิงปรางวลัย นาโควงค์
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๑๐

เด็กชายปวรุตม์ ประกิง

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๑๑

เด็กชายปติภัทร์ เพริศแก้ว
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๑๒

เด็กหญิงพรทิพย์ ไชยมงค์
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๑๓

เด็กหญิงพรนภา ชืนยัง

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๑๔
เด็กหญิงพรรณนารา ไชยบิน

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๑๕

เด็กหญิงพรรวษา ไชยบิน
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๑๖

เด็กหญิงพัชรลดา สงเคน
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๑๗

เด็กหญิงพัชรี นาลาผาย
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๑๘

เด็กชายพันพินิจ ลิภา
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๑๙

เด็กชายพิทยา ปลอง
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๒๐

เด็กหญิงฟาติมา ศรีสุทัศน์
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๒๑

เด็กหญิงมัลลิกา ไชยมงค์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๒๒

เด็กชายรัชชานนท์ วะเศษสร้อย

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๒๓

เด็กหญิงรัตติกาล เกิดคำ
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๒๔

เด็กหญิงรุ่งนภา เหง้าน้อย
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๒๕

เด็กหญิงวราภรณ์ ยอดสุบรรณ
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๒๖

เด็กหญิงวริศรา คำภูเงิน
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๒๗

เด็กหญิงวันเพ็ญ อุสาพรหม
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๒๘

เด็กหญิงวิภาวินี คำสวัสดิ

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๒๙

เด็กชายวิรัตน์ ปุงคำน้อย
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๓๐

เด็กชายวิวัฒน์ ฟองอ่อน
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๓๑

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ วะลับ
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๓๒

เด็กหญิงศุภมาศ ชัยบิน
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๓๓

เด็กชายศุภวัฒน์ ยะภักดี
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๓๔

เด็กชายศุภวัฒน์ อินอุเทน
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๐๗ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๓๗๓๕

เด็กหญิงศุภาลัย อมูลราษฎร์
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๓๖

เด็กหญิงศุมินตรา ซุยพล
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๓๗

เด็กหญิงสิริยา
สุขสายไทยชะนะ

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๓๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ อุสาพรหม
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๓๙

เด็กชายสุธินันท์ เห็นนนท์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๔๐ เด็กหญิงสุพรรณนิการ์
จันทร์หาญ

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๔๑

เด็กหญิงสุภัทรา ลิภา
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๔๒

เด็กหญิงสุวรรณา ยางขันธ์
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๔๓

เด็กชายอนันต์สิทธิ

์

จักรบุตร

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๔๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

วะเศษสร้อย
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๔๕

เด็กหญิงอรกัญญา ศักดิจำปา

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๔๖

เด็กหญิงอริษา ปุงคำน้อย
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๔๗

เด็กชายออมทรัพย์ วะชุม
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๔๘

เด็กหญิงอัยรดา ลิภา

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๔๙

เด็กหญิงอัยลดา อุบัวบล

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๕๐

เด็กหญิงอารดา ก้อนกัน

้

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๕๑

เด็กหญิงอารียา บุรานะผาย
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๕๒

เด็กหญิงเพ็ญนภา สกุลโชคสุรัตน์
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๕๓

เด็กหญิงเมขลา เนินทราย
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๕๔

เด็กหญิงเสาวภาคย์ บัวแก้ว
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๕๕

เด็กชายโสภณ โคตบิน
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๕๖

เด็กหญิงกฤติยา มารศิริ
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๕๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ โตสุวรรณ์
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๕๘

เด็กหญิงกิตติมา ไชยชมภู

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๕๙

เด็กหญิงจันทร์จิรา โคตรมิตร

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๖๐

เด็กหญิงชนิตาพร น้อยศรี
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๖๑

เด็กหญิงชลธิชา วงศรีชู
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๖๒

เด็กหญิงชลธิชา วะเศษสร้อย

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๖๓

เด็กหญิงชุติมา นาโควงค์
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๖๔

เด็กหญิงณัฐชา ทาเทพ
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๖๕

เด็กหญิงณัฐริกา น้อยนาง
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๖๖

เด็กหญิงณัฐวรา เดชโฮม
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๖๗

เด็กชายณัฐวัตร ศรีวะโสภา
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๖๘

เด็กหญิงทิพาวรรณ นาโควงค์
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๖๙

เด็กชายธนากร วงษาเนาว์
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๐๘ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๓๗๗๐

เด็กชายธนาดล อุสาพรหม

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๗๑

เด็กหญิงธัญจิรา วะชุม
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๗๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ ปาทา
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๗๓

เด็กชายธีรพงษ์ เพ็ชรสมบัติ
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๗๔

เด็กหญิงนภาพร อินอุเทน
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๗๕

เด็กชายนัทธพงศ์ ลิภา
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๗๖

เด็กหญิงปนัดดา น้อยนาง
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๗๗

เด็กชายประภากร วะเศษสร้อย

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๗๘

เด็กหญิงปยะนุช หาทำ
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๗๙

เด็กชายพงศกร ทาหลง
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๘๐

เด็กชายพงษ์พัฒน์ จักรพิมพ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๘๑

เด็กหญิงพัชรินทร์ ร่มเย็น
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๘๒

เด็กชายพัฒนะ ราชชมภู
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๘๓

เด็กหญิงพิชญ์สินี ศรีภู
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๘๔

เด็กหญิงพิมพิไลย แดงธาตุ
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๘๕

เด็กหญิงพิมพ์วิภา อุสาพรหม
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๘๖

เด็กหญิงพิมลรัตน์ ปาทา
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๘๗

เด็กหญิงพิรธิดา ปญญาสาร
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๘๘

เด็กหญิงพิไลยพร แดงธาตุ
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๘๙

เด็กชายพีรพงษ์ ยอดไม้
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๙๐

เด็กชายภานุวัฒน์ โทหัด
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๙๑

เด็กหญิงรพีพรรณ วะไพลุน
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๙๒

เด็กชายฤทธิโรจน์ คำหอม

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๙๓

เด็กหญิงวิภารัตน์ วะลับ
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๙๔

เด็กหญิงวิมลพร ชาสงวน
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๙๕
เด็กหญิงศรินทร์ทิพย์ นาโควงค์

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๙๖

เด็กหญิงศรินทร์ธร นาโควงค์
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๙๗

เด็กหญิงศิรินรัตน์ ขาวจิก
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๙๘

เด็กหญิงศิริพร ใจหมัน

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๗๙๙

เด็กชายศุภากร อุสาพรหม
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๐๐
เด็กชายสมัชชา วะสาร

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๐๑

เด็กหญิงสุกัญยา ประกิง

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๐๒

เด็กหญิงสุชาดา กำมะณี
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๐๓

เด็กหญิงสุพินญา อินอุเทน

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๐๔

เด็กชายอนพัทย์ พรรณวงศ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๐๙ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๓๘๐๕

เด็กชายอรรถพงศ์ ประกิง

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๐๖

เด็กหญิงอันดาร์ ชินคำ
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๐๗

เด็กหญิงอาริยา กว้างบัวนา
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๐๘

เด็กชายอิทธิพล ชาสงวน
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๐๙

เด็กหญิงเฟองลดา อุสาพรหม

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๑๐

เด็กหญิงเมขลา เกษกิงวรรณ์

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๑๑

เด็กชายเริงฤทธิ

์

แซ่ลี

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๑๒

เด็กชายกฤตยชญ์ บัวแยง
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๑๓

เด็กชายกฤษฎา ลาสุด
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๑๔

เด็กหญิงกัลยรัตน์ คะปญญา
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๑๕

เด็กหญิงกิติญาพร อุตมะ
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๑๖

เด็กชายจักรี ทิพย์สุวรรณ
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๑๗

เด็กหญิงจิราพร อ้อยรักษา
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๑๘

เด็กหญิงชุดาภา ปญญาสาร
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๑๙

เด็กหญิงณิรชา น้อยรังษี
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๒๐

เด็กชายดนิรุจณ์ นาสิงเตา
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๒๑

เด็กชายทวีวัฒน์ ลำมะสะ
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๒๒

เด็กหญิงธนภรณ์ บัวนา
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๒๓

เด็กชายธนวัฒน์ เคนพะนาน
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๒๔

เด็กหญิงธีรนารถ ศรีทัดธิ
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๒๕

เด็กชายธีรวัฒน์ สิทธิ
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๒๖

เด็กหญิงนิชาภา บุญดาษา
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๒๗

เด็กหญิงนุชนาถ ไชยมงค์
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๒๘

เด็กชายบันทึก เปาวะนา
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๒๙

เด็กชายบูรพา นาโควงค์
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๓๐

เด็กหญิงปยพร วันทอง
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๓๑

เด็กหญิงพรทิพย์ วงศรีชู
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๓๒

เด็กชายพิพัฒน์ คะสุดใจ
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๓๓

เด็กหญิงมณฑิรา ลิภา
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๓๔

เด็กหญิงลลิตา อุบัวบล
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๓๕

เด็กหญิงวารีรัตน์ อุปพงษ์
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๓๖

เด็กชายวิทยา บัวลี
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๓๗

เด็กหญิงวิภาวี วงศรีชู

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๓๘

เด็กชายวิรวัฒน์ อุติลา
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๓๙

เด็กชายวิษรุจน์ อุปพรม
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๑๐ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๓๘๔๐

เด็กหญิงศิริยา สาดี
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๔๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ คะสุดใจ

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๔๒

เด็กหญิงสุพัฒตรา ปลอง
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๔๓

เด็กหญิงสุมณฑา สิทธิ
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๔๔

เด็กชายสุริเยนทร์ ราชสุภา
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๔๕

เด็กชายอดิศร ระวัตร
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๔๖

เด็กชายอนันต์ วะลับ

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๔๗

เด็กชายอนันท์ ขันตี
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๔๘

เด็กหญิงอรจีรา อุทำกา
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๔๙

เด็กชายเจษฎาภรณ์ อินอุเทน
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๕๐

เด็กชายเฉลิมชัย ประชาเพิม

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๕๑

เด็กชายเทวฤทธิ

์

วะลับ
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๕๒

เด็กหญิงเนตรชนก เหง้าน้อย
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๕๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ดิษฐบรรจง

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๕๔

นางสาวกนกวรรณ น้อยนาง
๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๕๕

นายกิตติภณ ศักดิจำปา

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๕๖

นางสาวกิตติยา คะสุดใจ

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๕๗

นางสาวกุลนิดา วะลับ
๑๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๕๘

นางสาวชนัญชิดา โกษาแสง

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๕๙

นางสาวชนัญธิดา ชัยมุงคุณ
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๖๐

นางสาวชมพูนุช นาโควงค์
๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๖๑

นางสาวชลธิชา วะเศษสร้อย
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๖๒

นางสาวชุลิดา มาลาน้อย
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๖๓

นางสาวช่อทิพย์ ทองหล้า
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๖๔

นางสาวฐิตติพร มีนาม
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๖๕

นายฐิติศักดิ

์

เพชรฤทธิ

์

๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๖๖

นางสาวธิมิตรา โกพลรัตน์
๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๖๗

นายธีรพงษ์ ตุพิลา
๒๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๖๘

นางสาวประภัสสร เสนสุข
๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๖๙

นางสาวพรพิมล การิก
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๗๐

นางสาวพักตร์วิภา มูลศรีนวล
๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๗๑

นางสาวพิญาดา ชัยปญหา
๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๗๒

นายพิพัท ทวีวัย
๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๗๓

นายพีระภัทร ลือรินทร์
๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๗๔

นายพุทธิพงษ์ สุทธิสาร
๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๑๑ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๓๘๗๕

นายมังกร วะชุม
๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๗๖

นางสาวมินทร์ตา มันแก่น

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๗๗

นางสาวยลดา ดอนวิสัย
๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๗๘

เด็กชายวรรณชิต ชาสงวน
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๗๙

นางสาวศิริรัตน์ โคตพรม

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๘๐
นางสาวศิริสงกรานต์ กาพย์ไกรแก้ว

๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๘๑

นางสาวสามินี อินทร์ตา
๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๘๒

นายสิทธิศักดิ

์

บัวนา
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๘๓

นางสาวสุกัญญา แมดมิงเหง้า

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๘๔

นายสุรสิทธิ

์

สุขสายไทยชะนะ
๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๘๕

นางสาวอรสา ปญญาสาร
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๘๖

นางสาวอารียา มันแก่น

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๘๗

นางสาวอิสราภรณ์ ชีแพง
๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๘๘

นายโชคชัย ทรงเล็กสิงห์
๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๘๙

นางสาวกรรณิการ์ คะสุดใจ
๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๙๐

นางสาวจรัญยา บินศรี
๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๙๑

นางสาวจิตราภรณ์ ไชยมงค์
๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๙๒

นางสาวจิรารัตน์ ก้อนกัน

้

๒๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๙๓

นางสาวชนิกา ทะทำมัง
๑๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๙๔

นางสาวทัศนี บุญแสนสี
๓๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๙๕

นางสาวทิพากร ศรีพรม

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๙๖

นายธนวัฒน์ ลาสุด
๒๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๙๗

นางสาวธนาภรณ์ วงศ์จันทร์เจริญ
๐๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๙๘

นางสาวธิดารักษ์ วะชุม
๑๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๘๙๙

นางสาวนนทวรรณ สาดี
๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๐๐
นายนพพล อันประสิทธิ

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๐๑

นางสาวนพรัตน์ วะเศษสร้อย
๒๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๐๒

นางสาวนรินทร์ ชัยหมาน
๑๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๐๓

นางสาวนิตยา รูปคำ
๐๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๐๔

นางสาวพรสุดา สิงห์โคตร
๑๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๐๕

นายพิพัฒน์ชัย วิริยะพันธ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๐๖

นางสาวพุธิตา วะชุม
๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๐๗

นางสาวภาวดี อินอุเทน
๒๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๐๘

นางสาวภาวิณี แสงหล้า
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๐๙

นายมงคลทอง ลิภา
๑๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๑๒ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๓๙๑๐

นางสาวมัลลิกา จักรบุตร

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๑๑

นางสาวมินตรา โกษาแสง
๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๑๒

นายรักษ์พงษ์ กรรตุณรงค์
๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๑๓

นางสาวรัตนา ลาสุด
๐๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๑๔

นายวรเชษฐ์ ทัดสา
๑๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๑๕

นางสาวศิริลักษณ์ บินศรี
๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๑๖

นางสาวสาวิตรี วะชุม
๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๑๗

นางสาวสิริยากร นาโควงค์
๓๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๑๘

นางสาวสุฎาภรณ์ เคนดง
๒๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๑๙

นางสาวสุดารัตน์ ไชยแพทย์
๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๒๐

นางสาวสุทธิดา วะดีศิริศักดิ

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๒๑

นายอดิศักดิ

์

วะชุม
๒๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๒๒

นายอภิวัฒน์ วงษาเนาว์
๒๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๒๓

นางสาวอมรรัตน์ เสนสุข
๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๒๔

นางสาวอรอุมา โคตรพรม
๑๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๒๕

นางสาวอาทิตยา วะชุม
๐๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๒๖

นางสาวอุไรรักษ์ มุ่งหมาย

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๒๗

นายเกียรติศักดิ

์

วะชุม

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๒๘

นางสาวเบญจมาศ วะลับ
๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๒๙

นางสาวกนกวรรณ สุวรรณชัยรบ
๒๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๓๐

นางสาวกนิษฐา กันพา
๒๐/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๓๑

นายกฤตนัย ปลอง
๓๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๓๒

นางสาวกิตติยา ชาทิพฮด
๑๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๓๓

นางสาวขวัญฤดี สุทธิโสกเชือก

๑๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๓๔

นางสาวขวัญฤทัย สุทธิโสกเชือก

๑๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๓๕

นายจตุพร วะชุม
๑๔/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๓๖

นางสาวจันทรรัตน์ คำภูแสน
๐๓/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๓๗

นางสาวจันทวรรณ คะสุดใจ
๒๕/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๓๘

นางสาวจันทิมา วงศรีชู

๑๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๓๙

นางสาวจิราธิป มาตชัยเคน

๒๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๔๐

นางสาวฐิติรัตน์ บุญกอ
๑๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๔๑

นางสาวณัฐวดี วะชุม

๒๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๔๒

นายทรงชัย ชัยมาโย
๒๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๔๓

นางสาวธิดารัตน์ ขรรค์ศร
๐๙/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๔๔

นายธีรพล นาขะมิน
๒๓/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๑๓ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๓๙๔๕

นางสาวนงนุช นาโควงค์
๐๔/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๔๖

นางสาวนพรัตน์ เจริญธรรม

๑๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๔๗

นางสาวนิภาพร โคตรมิตร

๑๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๔๘

นางสาวบุปผชาติ นาโควงค์
๐๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๔๙

นางสาวปทมา นาสิงเตา
๐๗/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๕๐

นายพงษ์ศกร วะดีศิริศักดิ

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๕๑

นางสาวพรสวรรค์ วะชุม
๑๙/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๕๒

นายรัฐพล วะเกิดเปม
๑๐/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๕๓

นางสาวรัตนาภร บุนนท์
๑๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๕๔

นางสาวรามาวดี มีอยู่
๑๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๕๕

นางสาวรุ่งทิวา นาขะมิน
๑๕/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๕๖

นายรุ่งโรจน์ คะมุง

๑๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๕๗

นางสาววราภรณ์ ลิภา
๑๘/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๕๘

นางสาวศิรินันท์ มันธง

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๕๙

นายสานิตย์ โกษาแสง
๐๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๖๐

นางสาวสุทธิดา ชัยมาโย
๐๒/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๖๑

นางสาวอรัญญา ลิภา
๐๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๖๒

นางสาวอริยา ลิภา
๐๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๖๓

นางสาวเมริญา ประกิง

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๖๔

นางสาวไอลดา ศรียาวงค์
๒๖/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๖๕

เด็กหญิงกมลเนตร สิทธิ
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๖๖

เด็กหญิงกรกนก เดชโฮม
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๖๗

เด็กชายกรดนัย กาวมณี
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๖๘

เด็กชายกวินท์ ลิภา
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๖๙

เด็กหญิงขนิษฐา นาโควงค์
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๗๐

เด็กชายจักรพรรดิ โคตรมิตร
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๗๑

เด็กชายจักริน ศรีภู
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๗๒

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ชินโคตร
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๗๓

เด็กหญิงชลธิชา อะโรคา

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๗๔

เด็กชายณัฐกิจ วะสาร
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๗๕

เด็กชายตรีทเศศ จันทะโสม
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๗๖

เด็กชายทนงศักดิ

์

วะชุม
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๗๗

เด็กหญิงทักษพร โคตบิน
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๗๘

เด็กชายธนวัฒน์ บุญกอง
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๗๙
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ ภูทะราช

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๑๔ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๓๙๘๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ ราชพงษ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๘๑

เด็กหญิงนันทพร โคตพรม
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๘๒

เด็กชายบุณกันต์ วะสาร
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๘๓

เด็กหญิงปณิตตรา จันดาพืช
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๘๔ เด็กหญิงประกายกาญจน์

คูลิน
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๘๕

เด็กหญิงปทมาภรณ์ วะลับ
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๘๖

เด็กชายพัชรมัย โยธาภักดี
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๘๗

เด็กชายพัฒพงษ์ ทวีวัย
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๘๘

เด็กชายภัทรดนัย น้อยนาง
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๘๙

เด็กชายภาณุวัฒน์ อังคะมาตย์
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๙๐

เด็กชายภูมิพัฒน์ ไชยมงค์
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๙๑

เด็กชายภูวไนย ปญจันทร์สิงห์
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๙๒

เด็กชายวีระพัฒน์ วะชุม
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๙๓

เด็กหญิงวีรินยากร งามพักตร์ละออ
๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๙๔

เด็กหญิงศรัณย์พร วะชุม
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๙๕

เด็กหญิงสุจิรา วะชุม
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๙๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ น้อยสี
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๙๗

เด็กหญิงสุภักดิ

์

ไชยมงค์
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๙๘

เด็กชายอดินันท์ รักษาเคน
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๓๙๙๙

เด็กชายอัครเดช ทรัพย์นาค
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๐๐
เด็กหญิงเบญญาภา ก้ออาษา

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๐๑
เด็กหญิงเยาวเรศ วะเกิดเปม

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๐๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ วะชุม

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๐๓
เด็กชายกิตติกร โคตมิตร

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๐๔
เด็กชายกิตติภัฎ ชำนาญกิจ

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๐๕
เด็กหญิงชลธิชา รักษาเคน

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๐๖
เด็กหญิงชลธิชา วะเกิดเปม

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๐๗
เด็กชายชิตชัย ประกิง

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๐๘
เด็กหญิงณัฐชา น้อยรังษี

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๐๙
เด็กชายณัฐพล นิลทะราช

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๑๐
เด็กชายณัฐวุฒิ นะรินทร์

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๑๑

เด็กหญิงดีริณี บุญเพ็ง
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๑๒

เด็กหญิงธนภรณ์ แก่นจันทร์
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๑๓

เด็กชายธนวัต โคตะบิน
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๑๔

เด็กชายธนารักษ์ ยอดยิง

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๑๕ / ๑๙๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๔๐๑๕

เด็กชายธีรนัย วะเกิดเปม
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๑๖

เด็กชายนนทวัฒน์ ลิภา
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๑๗

เด็กชายนราธิป ศักดิจำปา

์

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๑๘

เด็กหญิงบาราณี จิตโต
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๑๙

เด็กหญิงปนัดดา วะชุม
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๒๐
เด็กหญิงปภัสรา ศักดิจำปา

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๒๑

เด็กหญิงประภัสสร ราชพงษ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๒๒

เด็กชายประเสริฐ อุสาพรหม

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๒๓

เด็กชายปาราเมศ ไชยมงค์
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๒๔

เด็กหญิงปยาภรณ์ ปนตังเกีย

๋

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๒๕

เด็กหญิงปยาภัทร์ ปนตังเกีย

๋

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๒๖

เด็กชายพงศกร เครือเพชร
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๒๗

เด็กหญิงพลอยชมพู วะเศษสร้อย
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๒๘

เด็กหญิงพัชรพร ลือรินทร์
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๒๙

เด็กชายพัชรพันธ์ จันทร์ลือชัย
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๓๐
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ศักดิจำปา

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๓๑

เด็กชายภูวดล นาขะมิน
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๓๒

เด็กชายภูวดล ไชยมงค์
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๓๓

เด็กชายภูเบศ ผานคำ

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๓๔

เด็กชายรัฐภูมิ อุตโรกุล
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๓๕

เด็กหญิงรัตนากร ตระกูลวาง
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๓๖

เด็กหญิงรุ่งอรุณ วะชุม
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๓๗

เด็กหญิงวนันยา วะชุม
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๓๘

เด็กชายวรชัย ขันธ์พันธ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๓๙

เด็กหญิงวรัทยา เพชรฤทธิ

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๔๐
เด็กหญิงวิไลพร วะชุม

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๔๑

เด็กชายวีรภัทร อินอุเทน
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๔๒

เด็กหญิงศศิกานต์ ญาณปญญา
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๔๓

เด็กหญิงศศินิภา ศรีวะโสภา
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๔๔

เด็กชายศักดิโชติ วะชุม
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๔๕

เด็กหญิงสกาวเดือน วะชุม
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๔๖

เด็กหญิงสุภาวดี วรรณธุ
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๔๗

เด็กหญิงสุวิมล วะชุม
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๔๘

เด็กชายอภิลักษณ์ นาขะมิน
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๔๙

เด็กชายอมรเทพ แสนสุข
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๑๖ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๔๐๕๐
เด็กหญิงอรทัย มาตชัยเคน

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๕๑

เด็กหญิงอรทัย ไชยมงค์
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๕๒

เด็กหญิงอรปรียา รักษาเคน
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๕๓

เด็กชายอัครพงษ์ วะเกิดเปม
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๕๔

เด็กหญิงอัจฉราพร ลิภา
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๕๕

เด็กชายอัฒพงศ์ ไชยเพ็ชร
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๕๖

เด็กหญิงอารยา พรมกระบิล
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๕๗

เด็กหญิงเกวลิน มนัสศิลา
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๕๘

เด็กชายเทลอ์ ริวิแอร์
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๕๙

เด็กหญิงเพชรนภา ปานแก้ว
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๖๐
เด็กชายโชติเทพ วันนา

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๖๑

เด็กหญิงโพธิลดา

์

โพธิละคร

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๖๒

เด็กหญิงกนกพร ทองนนท์
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๖๓

เด็กหญิงช่อแก้ว คำหล้า
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๖๔

เด็กชายณัฐพงศ์ หันโพธิ

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๖๕

เด็กหญิงพรลภัส ชัยปญหา

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๖๖

เด็กหญิงพันทิวา กลินธูป

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๖๗

เด็กหญิงพิชญธิดา โพธิสาร

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๖๘

เด็กหญิงพิมญาดา เนินแสง
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๖๙

เด็กหญิงมนัสนันท์ ชัยบิน
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๗๐
เด็กหญิงมุทิตา คะแก้ว

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๗๑

เด็กชายรัตนพล อาษาวัง
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๗๒

เด็กหญิงวนัสนัน ผิวเหลือง
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๗๓

เด็กหญิงศิริมล ปาสิโล
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๗๔

เด็กหญิงศุภรัตน์ ภารสำเร็จ
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๗๕

เด็กหญิงสรัณย์รัตน์ เนยคำ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๗๖

เด็กหญิงสุชานันท์ วะเกิดเปม
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๗๗

เด็กหญิงหงษ์สุดา แสนสุริยวงศ์
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๗๘

เด็กชายอนันต์ยศ แมดมิงเหง้า

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๗๙

เด็กหญิงกนกพร แสนสุริยวงศ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๘๐
เด็กหญิงจริญญา ชาสงวน

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๘๑

เด็กหญิงชฏาภรณ์ พรมบุตร
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๘๒

เด็กหญิงชนิดา โสภี
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๘๓

เด็กหญิงชลดา แก้วอินธิ
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๘๔

เด็กหญิงชุติกาญจน์ อินธิราช
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๑๗ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๔๐๘๕

เด็กชายณัฐชานันท์ คุณขยัน
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๘๖

เด็กชายดลนภา ก้อนกัน

้

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๘๗

เด็กชายธนากร บินศรี
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๘๘

เด็กชายนพรัตน์ ประกิง

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๘๙

เด็กชายนรินทร์ธร เพ็ชรสอน

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๙๐
เด็กหญิงปนัดดา ลืออำนาจ

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๙๑

เด็กชายพิทักษ์พล สลักคำ
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๙๒

เด็กหญิงพิยะดา ชัยปญหา
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๙๓

เด็กชายภานุวัฒน์ ปติโยพันธ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๙๔

เด็กชายรพีภัทร ชาสงวน
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๙๕

เด็กหญิงวันวิภา แมดมิงเหง้า

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๙๖

เด็กหญิงศิรประภา ถาวรพัตร
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๙๗

เด็กหญิงสุจิตตรา ชาสงวน
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๙๘

เด็กหญิงอรจิรา ทะทำมัง
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๐๙๙

เด็กหญิงอรปรียา แมดมิงเหง้า

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๑๐๐
เด็กหญิงอัญชลี ปามุทา

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๑๐๑

เด็กหญิงเขมิกา ดวงดารา

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๑๐๒

เด็กหญิงเนตรชนก แมดมิงเหง้า

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๑๐๓

เด็กชายเอราวัณ อะคะสีวร
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๑๐๔
เด็กหญิงกัญญาพัชร เปาวะนา

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๑๐๕

เด็กชายชีระโชคชัย ชาสงวน
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๑๐๖

เด็กหญิงฐิติกัลยา ระทะนาม
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๑๐๗

เด็กหญิงณฐิกา แก้วอินธิ
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๑๐๘

เด็กหญิงณิธิตา ศิริมานพ

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๑๐๙

เด็กชายธนภัทร เปาวะนา
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๑๑๐

เด็กชายธนาธร ปลืมสติ

้

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๑๑๑

เด็กหญิงนวพร วะชุม
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๑๑๒

เด็กชายนัทธพงศ์ จีนกระจัน
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๑๑๓

เด็กหญิงนุชวรา แมดมิงเหง้า

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๑๑๔

เด็กหญิงปนัดดา วงษาเนาว์
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๑๑๕

เด็กหญิงปณฑาวีย์ วะลับ

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๑๑๖

เด็กหญิงปานชนก มาตชัยเคน
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๑๑๗

เด็กหญิงพรนภา ก้อนกัน

้

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๑๑๘

เด็กหญิงยุพารัตน์ ไชยหมาน
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๑๑๙

เด็กหญิงลลิตา ประกิง

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๑๘ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๔๑๒๐

เด็กหญิงวนัสนัน ทะทำมัง
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๑๒๑

เด็กชายวิเศษศักดิ

์

เดิมสันเทียะ

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๑๒๒

เด็กชายศิริวัฒน์ พรมลี
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๑๒๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ แง่นาเหนือ
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๑๒๔

เด็กหญิงอมรรัตน์ เปาวะนา
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๑๒๕

เด็กหญิงกรกมล เบียงกลาง

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๑๒๖

เด็กหญิงกรรณิกา วะชุม
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๑๒๗

เด็กหญิงจันจิรา แมดมิงเหง้า

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๑๒๘

เด็กหญิงชฎาภรณ์ จองบุดดี
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๑๒๙

เด็กชายนพนันต์ วิณโรจน์
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๑๓๐

เด็กชายนัฐพงษ์ แมดมิงเหง้า

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๑๓๑

เด็กชายนันทวัฒน์ ก้อนกัน

้

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๑๓๒

เด็กหญิงนิรมล ไชยปญหา

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๑๓๓ เด็กหญิงบุญญาลักษณ์
ธรรมโน

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๑๓๔

เด็กหญิงปวันรัตน์ ศิริเมธางกูร

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๑๓๕

เด็กหญิงพัชรีญา ศักดิจำปา

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๑๓๖

เด็กหญิงพิณธิรา แก้วอินธิ
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๑๓๗

เด็กชายภาณุวัฒน์ ปองสมบัติ
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๑๓๘

เด็กชายมนศักดิ

์

วะสาร
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๑๓๙

เด็กหญิงมุกตา ลิภา
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๑๔๐

เด็กชายราชัน ลิภา
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๑๔๑

เด็กชายวาคิม บุนนท์
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๑๔๒

เด็กหญิงวิรัญญา คำภูเงิน
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๑๔๓

เด็กหญิงศิริยา วะนานาม
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๑๔๔

เด็กชายศุวัชชัย มาตชัยเคน
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๑๔๕

เด็กชายสามารถ ศรีบุญห่ม
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๑๔๖

เด็กหญิงสุชาดา แก้วอินธิ
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๑๔๗

เด็กหญิงสุพัตรา ทะทำมัง
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๑๔๘

เด็กหญิงสุภาดา ชาสงวน
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๑๔๙

เด็กหญิงสุภาภรณ์ แสงหล้า
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๑๕๐

เด็กชายหัสดิน อมรินทร์
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๑๕๑

เด็กหญิงอมลวรรณ คำชนะ
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๑๕๒

เด็กหญิงอาริศา วะชุม
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๑๕๓

เด็กชายอำนวย นาโควงค์
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๑๕๔

เด็กชายอิทธิพล แก้วอินธิ
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๑๙ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๔๑๕๕

เด็กหญิงแพรวนภา ลืออำนาจ
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๑๕๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

แก้วอินธิ
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๑๕๗

เด็กชายชนะพล ทะทำมัง
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๑๕๘

เด็กชายพลวัฒน์ บุตรวงศ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๑๕๙

เด็กชายพิชิตชัย วะนานาม
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๑๖๐

เด็กชายโชคอนันต์ ชัยปญหา
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๑๖๑

เด็กหญิงกรกนก คำชนะ
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๔๑๖๒

เด็กหญิงกุลนิดา ยติโยพันธ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๔๑๖๓

เด็กหญิงชุติมา ชนะการี

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๔๑๖๔

เด็กชายณัฐวัฒ บรรเทาทุกข์
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๔๑๖๕

เด็กชายติณณภพ บุพศิริ
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๔๑๖๖

เด็กชายทวีศักดิ

์

พันธ์กาง

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๔๑๖๗

เด็กชายธนกร บุพศิริ
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๔๑๖๘

เด็กชายธนกร เดชขันธ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๔๑๖๙

เด็กหญิงนัฐริกา บุพศิริ
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๔๑๗๐

เด็กชายวรพล ไตรวงศ์ย้อย
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๔๑๗๑

เด็กหญิงวราภรณ์ บุพศิริ
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๔๑๗๒

เด็กหญิงสุพิชชา บุพศิริ
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๔๑๗๓

เด็กหญิงอนันตญา บุพศิริ
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๔๑๗๔

เด็กชายอนันตศักดิ

์

วรยศ
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๔๑๗๕

เด็กชายอนันต์ นามตาแสง

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๔๑๗๖

เด็กหญิงอภิภาวดี ติยะบุตร
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๔๑๗๗

เด็กหญิงอริสา แซ่กิม
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๔๑๗๘

เด็กหญิงอัจฉรา พัดเปยมา
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๔๑๗๙

เด็กชายเขมทัต เดชขันธ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๔๑๘๐

เด็กชายธวัชชัย สุวรรณไชยรบ
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๔๑๘๑

เด็กหญิงบัวชมพู คำชนะ
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๔๑๘๒

เด็กหญิงมาริสา บุพศิริ
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๔๑๘๓

เด็กชายไตรภพ บุพศิริ
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๔๑๘๔

เด็กหญิงกมลรัตน์ บุพศิริ
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๔๑๘๕

เด็กชายตะวัน ทันบุญ
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๔๑๘๖

เด็กชายศรพิชัย บุพศิริ
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๔๑๘๗

เด็กชายอำมรินทร์ บุพศิริ
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๔๑๘๘

เด็กชายไมค์นที บุพศิริ

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๔๑๘๙

เด็กหญิงมยุรี คำชนะ
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง วัดศรีชมภู  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๒๐ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๔๑๙๐

เด็กชายศักดิชัย

์

สวนดอกไม้
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๔๑๙๑

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

บุพศิริ
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๔๑๙๒

เด็กหญิงประภัสสร บุพศิริ
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๔๑๙๓

เด็กหญิงชญาณี ชัยภูมี
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๕๕๙/๔๑๙๔

เด็กชายทรงพล จันทะขันธ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๕๕๙/๔๑๙๕

เด็กชายทรงพล ชาสงวน
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๕๕๙/๔๑๙๖

เด็กชายธนพล พลสันติ
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๕๕๙/๔๑๙๗

เด็กหญิงธิญาดา จันทร์สว่าง
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๕๕๙/๔๑๙๘

เด็กชายนราวิชญ์ ทองนู
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๕๕๙/๔๑๙๙

เด็กหญิงพรพรรณ ประสวนศรี
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๐๐
เด็กหญิงวิภาดา แสนโย

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๐๑

เด็กชายสถาพร แก้วกล้า
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๐๒

นางสาวกมลชนก คำชนะ
๐๘/๐๖/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๐๓

นางกรรจนา เดชโฮม
๐๘/๐๓/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๐๔

นางจริญรัตน์ อมรพุทธิกุล
๑๘/๐๔/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๐๕

นางสาวสิรินภา คำชนะ
๒๙/๐๑/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๐๖

เด็กชายบรรณศักดิ

์

จันทร์วิทิตย์
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๐๗

เด็กชายชนะศึก นามตาแสง
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๐๘

เด็กชายณรงค์ชัย วงษาเนาว์
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๐๙

เด็กชายดนุพร คำชนะ
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๑๐

เด็กชายธนพิพัฒน์ คำชนะ
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๑๑

เด็กหญิงนัทธภรณ์ บุสะอาด

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๑๒

เด็กหญิงพรทิพา จงหมัน

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๑๓

เด็กชายโชคชัย ภูมิชัย
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๑๔

เด็กชายจรัลชัย อำนวยโคกศรี

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๑๕

เด็กหญิงจุฑามาศ แก้วอินธิ
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๑๖

เด็กชายชัยชนะ วงษาเนาว์
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๑๗

เด็กชายชินวัตร คะสุดใจ
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๑๘

เด็กหญิงพรลิภา ปองดู่
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๑๙

เด็กชายพิรุณ วงเวียน
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๒๐

เด็กหญิงมุกธิดา มัจสาทอง
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๒๑

เด็กหญิงวรนุช ยังประถัมภ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๒๒

เด็กหญิงอรุณรัตน์ บุสะอาด
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๒๓

เด็กชายโชคชัย คำชนะ
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๒๔

นางสาวจรัญญา ถาน้อย
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๒๑ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๔๒๒๕

นายธนวัฒน์ พวงพัว

้

๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๒๖

นางสาวนฤมล อุ่นขาว
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๒๗

นางสาวสุกัญญา ศรีปญญา
๐๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๒๘

นายสุภัทร พวงพัว

้

๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๒๙

นายธีระพงษ์ คะสุดใจ

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๓๐

นางสาวปวีณา ทันบุญ
๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๓๑

นายพิทวัส คะสุดใจ
๑๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๓๒

นายภูมิรัตน์ สิงห์งอย
๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๓๓

นางสาวเปรมจิตร สุขสำราญ
๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๓๔

เด็กชายจักรี เสนสุข
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๓๕

เด็กหญิงณัฐติญา วะลับ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๓๖

เด็กหญิงนภิสา อันประสิทธิ

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๓๗

เด็กชายนวพล ปญญาสาร
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๓๘

เด็กชายนิธาน โคตรพรม
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๓๙

เด็กหญิงพัณณิตา จันต๊ะนาเขต
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๔๐

เด็กชายพิเชษฐ์ชัย คะสุดใจ
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๔๑

เด็กหญิงรัชนีกร เสนสุข

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๔๒

เด็กหญิงลลิตา คะสุดใจ
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๔๓

เด็กหญิงวริศรา เสนสุข
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๔๔

เด็กหญิงศลิษา หลอดเหลา
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๔๕

เด็กหญิงสุธาวัลย์ คะสุดใจ
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๔๖

เด็กชายอมรเทพ ศรีปญญา
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๔๗

เด็กหญิงอริยา แคว้นพรมทอง
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๔๘

เด็กหญิงเนตรปรียา สุวรรณมาโจ
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๔๙

เด็กชายกันต์ธร เสนสุข

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๕๐

เด็กชายดนัย นามตาแสง
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๕๑

เด็กชายธีรภัทร ธวัชวะชุม
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๕๒

เด็กชายนาวิน ทะทำมัง

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๕๓

เด็กหญิงมนัลญา ปญญาสาร
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๕๔

เด็กชายมินรวัต นิตสุภาพ
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๕๕ เด็กหญิงสุพิชยกาญจน์
คำชนะ

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๕๖
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ สุวอ

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๕๗
เด็กหญิงแพรวตะวัน ท้าวนาง

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๕๘

เด็กชายชลสิทธ์ เกตุจันทร์
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๕๙

เด็กหญิงณัฐนันท์ คำภูเงิน
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน วัดอรุณวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๒๒ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๔๒๖๐

เด็กหญิงธิวารัตน์ วะชุม
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๖๑

เด็กชายนนทพัทธ์ จีนกระจัน
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๖๒

เด็กชายนนทวัฒน์ บัวนา
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๖๓

เด็กหญิงพนิดา วะชุม
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๖๔

เด็กชายรัชพล ลิภา
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๖๕

เด็กชายวรพจน์ โพธิบา
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๖๖

เด็กหญิงวราภรณ์ ลิภา

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๖๗

เด็กชายอชิระ โทแก้ว

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๖๘

เด็กหญิงอินทิรา นาสิงเตา
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๖๙

เด็กหญิงจุฑาพร ดาซีไหล
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๗๐

เด็กชายชนะชัย วะชุม
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๗๑

เด็กชายธนากร โพธิบา
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๗๒

เด็กชายปยะพงษ์ สิทธิ
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๗๓

เด็กหญิงวรัญญา อินอุเทน
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๗๔

เด็กชายพีรภัทร ขันโท
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๗๕

เด็กหญิงกมลฉัตร ประกิง

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูนนา วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๗๖

เด็กหญิงกรรณิกา ทิพม่อม
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูนนา วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๗๗

เด็กหญิงกันติยา ประกิง

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูนนา วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๗๘

เด็กชายชาญยุทธ ประกิง

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูนนา วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๗๙

เด็กชายธนวัฒน์ ประกิง

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูนนา วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๘๐

เด็กชายภูวริณ ประกิง

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูนนา วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๘๑

เด็กชายรพีภัทร แพงสา
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูนนา วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๘๒

เด็กชายวรพล ประกิง

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูนนา วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๘๓

เด็กหญิงวราภรณ์ โพนสวนทีป
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูนนา วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๘๔

เด็กชายศิริชัย ประกิง

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูนนา วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๘๕

เด็กชายอดิศักดิ

์

ประกิง

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูนนา วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๘๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ประกิง

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูนนา วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๘๗

เด็กชายเมธา ประกิง

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูนนา วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๘๘

เด็กชายธัชพล สมพร
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูนนา วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๘๙

เด็กหญิงปวีณ์สุดา ท้าวจันทร์
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูนนา วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๙๐

เด็กหญิงมณฑิตา ริพลทา
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูนนา วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๙๑
เด็กหญิงวันสงกรานต์

แก้วมุกดา
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูนนา วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๙๒

เด็กชายศรราม ประกิง

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูนนา วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๙๓

เด็กชายอารักษ์ ประกิง

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูนนา วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๙๔

เด็กชายสุภสิทธิ

์

สมประเสริฐ
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอูนนา วัดศรีชมภู  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๒๓ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๔๒๙๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ ประกิง

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอูนนา วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๙๖

เด็กหญิงสุนารี ประกิง

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอูนนา วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๙๗

เด็กชายกมลชัย แดงธาตุ
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๙๘

เด็กหญิงกานติมา นาโควงค์
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๕๙/๔๒๙๙

เด็กหญิงกุลณัฐ เมาขุนทด

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๐๐
เด็กหญิงขวัญข้าว ยะภักดี

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๐๑

เด็กหญิงคัทลียา ลอยพิมาย
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๐๒

เด็กชายจรูญ ประกิง

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๐๓

เด็กชายชัยวัฒน์ แสงจันทร์
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๐๔

เด็กชายณัฐพงศ์ โกษาแสง
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๐๕

เด็กชายณัฐภัทร รุ่งเจริญ
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๐๖

เด็กหญิงทิพรดา โกษาแสง

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๐๗

เด็กชายธนากร นาโควงค์
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๐๘

เด็กชายธวัชชัย วงศรีชู
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๐๙

เด็กหญิงธิวา แสนหอม
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๑๐

เด็กชายนนทวัฒน์ อุปพงษ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๑๑

เด็กหญิงพัทธวรรณ อุสาพรหม
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๑๒

เด็กชายพีรพล เพชรนัน
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๑๓

เด็กชายพีรภัทร นาโควงค์
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๑๔

เด็กชายภูธเนศ สถิตชัย
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๑๕

เด็กหญิงมัลลิกา วงศรีชู
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๑๖

เด็กหญิงยลธิดา นะราช

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๑๗

เด็กชายวรวุฒิ โคตพรม
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๑๘

เด็กหญิงวรัญญา นาโควงค์
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๑๙

เด็กหญิงวราภร ศรีจิวังษา

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๒๐

เด็กหญิงวิลาสินี อุสาพรหม
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๒๑

เด็กชายศราวุฒิ วะเกิดเปม
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๒๒

เด็กหญิงศิโรรัตน์ นิวงษา
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๒๓

เด็กชายสิรวิชญ์ พาแก้ว
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๒๔

เด็กหญิงสุนิดดา นาโควงค์
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๒๕

เด็กหญิงสุวรรณี วะเกิดเปม
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๒๖

เด็กชายสุวิทย์ เหง้าธรรม
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๒๗

เด็กหญิงสุวิมล นาโควงค์
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๒๘

เด็กชายอดิศักดิ

์

นาโควงค์
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๒๙

เด็กชายอภิวัฒน์ นาโควงค์
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๒๔ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๔๓๓๐

เด็กชายอัครพนธ์ นาโควงค์
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๓๑

เด็กหญิงอาริสษา พวงพัว

้

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๓๒

เด็กหญิงเจนจิรา กำลังแรง
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๓๓

เด็กหญิงเจนจิรา อุสาพรหม
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๓๔

เด็กชายเจษฎาภรณ์ นาโควงค์
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๓๕

เด็กหญิงจิราภรณ์ วงศรีชู
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๓๖

เด็กหญิงประวีนา นาโควงค์

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๓๗

เด็กหญิงสุธารา แซ่อึง

้

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๓๘

เด็กชายเนติพงษ์ อุสาพรหม
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๓๙

เด็กหญิงกรกนก อุ่มอาษา

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๔๐

เด็กหญิงชุติมาพร ขุนเณร
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๔๑

เด็กชายธนศักดิ

์

เจริญธรรม
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๔๒

เด็กหญิงนิศารัตน์ วงศรีชู
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๔๓

เด็กหญิงมณฑิตา เด็จทับทัย
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๔๔

เด็กชายเสกสิทธิ

์

อุสาพรหม
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๔๕

เด็กหญิงจินตนา วงษาเนาว์
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๔๖

เด็กหญิงฐิติมา โคตพรม
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๔๗

เด็กหญิงดารยา บุนนท์
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๔๘

เด็กชายนลธชัย บุตรราช
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๔๙

เด็กชายนลธวัฒน์ บุตรราช
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๕๐

เด็กชายนัฐพงษ์ เศรษฐาไชย
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๕๑

เด็กหญิงภัทรชุอร นาโควงค์
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๕๒

เด็กชายภานุวัฒน์ เหยียบประโคน
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๕๓

เด็กชายภูมินทร์ โคตพรม
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๕๔

เด็กชายสิริภัท ทิธรรมมา
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๕๕

เด็กชายสุดทีรัก

่

วงศรีชู
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๕๖

เด็กหญิงสุวิษา นาโควงค์
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๕๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แดนรักษ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๕๘

เด็กชายเจษฎา มีคล้าย
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๕๙

เด็กชายเจษฎา โคตพรม
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๖๐

เด็กหญิงชลฎา อุดมกัน
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๖๑

เด็กชายณัฐวุฒิ แซงขุนทด

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๖๒

เด็กชายธีรพล ดีโคตร
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๖๓

เด็กชายพลวัต ตะลาด
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๖๔

เด็กชายภาคิณ แพงโสม
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม วัดปทุมาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๒๕ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๔๓๖๕

เด็กชายภานุ ดีโคตร
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๖๖

เด็กชายมรรคนันท์ จันทร์เพ็ง
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๖๗

เด็กหญิงยลธิดา จู่มา
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๖๘

เด็กชายศตวรรษ ปอกตือ

้

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๖๙

เด็กชายสมรักษ์ สาสอน
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๗๐

เด็กหญิงสุทามาศ สุรมรรคา
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๗๑

เด็กชายอภิวัฒน์ อภัยโส
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๗๒

เด็กหญิงอารยาณี สายเหล็ก
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๗๓

เด็กชายโชคเจริญ บุตรเพ็ง
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๗๔

เด็กหญิงจุฑามาศ แพงโท
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๗๕

เด็กหญิงชนิตา สาสอน
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๗๖

เด็กชายชัยณรงค์ สีดามาตร

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๗๗

เด็กชายชินาธิป นาโควงค์
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๗๘

เด็กชายดวงตะวัน เหล่าหว้าน
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๗๙

เด็กชายตะวัน แพงมาพรม
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๘๐

เด็กชายธนพงษ์ ผลกอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๘๑

เด็กหญิงปยะธิดา ดีโคตร
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๘๒

เด็กหญิงพิมพ์นิยม บุพศิริ
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๘๓

เด็กหญิงศิริรัตน์ ภัทรเศรษฐา
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๘๔

เด็กหญิงอาราญา แพงโท
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๘๕

เด็กหญิงไอลดา อุดมกัน
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๘๖

เด็กหญิงกาญจนา วงค์หมอก
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๘๗

เด็กชายพงศกร ทามี
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๘๘

เด็กชายศราวุธ อ่อนคำ
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๘๙

เด็กหญิงอารีรัตน์ ดีโคตร
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๙๐

เด็กหญิงดวงนิษา เนียมคล้าย
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๙๑

เด็กหญิงสุกัญญา คำสงวน
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๙๒

เด็กหญิงนวนันท์ บุพศิริ
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๙๓

เด็กชายพัชระ ละกังถา
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๙๔

เด็กหญิงมัณฑนา ละกังถา
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๙๕

เด็กหญิงสายชล วะสาร
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๙๖

เด็กชายธนโชติ ทวีศิล
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขาม ธาตุมหาชัย  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๙๗

เด็กชายเกียรติยศ บุตรวงค์
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขาม ธาตุมหาชัย  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๙๘

นายธวัชชัย นามโคตร
๑๗/๐๓/๒๕๒๘

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม ธาตุมหาชัย  

นพ ๔๕๕๙/๔๓๙๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ วรคันทักษ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม ธาตุมหาชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๒๖ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๔๔๐๐
เด็กหญิงจีรนันท์ แหลมกีกำ

่

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม ธาตุมหาชัย  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๐๑

เด็กชายณัฐพล ปากม่วง
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม ธาตุมหาชัย  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๐๒

เด็กชายทิวกร ไชยสุระ
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม ธาตุมหาชัย  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๐๓

เด็กหญิงธารทิพย์ พรมมุงคุณ
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม ธาตุมหาชัย  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๐๔

เด็กชายธีระศักดิ

์

บัวบาน
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม ธาตุมหาชัย  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๐๕

เด็กหญิงพิศมัย ธรรมโม

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม ธาตุมหาชัย  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๐๖

เด็กหญิงมินตรา แสงจันทร์
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม ธาตุมหาชัย  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๐๗

เด็กหญิงรัตติกานต์ ชากิจดี
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม ธาตุมหาชัย  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๐๘

เด็กหญิงลลิตตา กุลศิริ
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม ธาตุมหาชัย  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๐๙

เด็กหญิงสุชาดา ไชยต้นเทือก
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม ธาตุมหาชัย  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๑๐

เด็กหญิงสุทธิดา รุณวงค์
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม ธาตุมหาชัย  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๑๑

เด็กหญิงสุรพัศ สมจี
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม ธาตุมหาชัย  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๑๒

เด็กชายสุริยา แสนสุภา
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม ธาตุมหาชัย  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๑๓

เด็กหญิงสุรีลักษณ์ แพงคำฮัก
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม ธาตุมหาชัย  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๑๔

เด็กชายไชยวัฒน์ จินดาบัด
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม ธาตุมหาชัย  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๑๕

เด็กชายไพรพนา พ่อชมภู
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม ธาตุมหาชัย  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๑๖

เด็กชายเจตน์ษฏา วิผาลา
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม ธาตุมหาชัย  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๑๗

นายนทีธร ภูนาโคก
๐๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม ธาตุมหาชัย  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๑๘

นายพันธกรณ์ อุดมเลิศ
๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม ธาตุมหาชัย  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๑๙

นายอภิวัฒน์ สอนคำ
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม ธาตุมหาชัย  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๒๐

นายเอกชัย ทัศคร
๐๘/๑๐/๒๕๓๓

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา อรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๒๑

เด็กหญิงกันยารัตน์ เทพชะนะ
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา อรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๒๒

เด็กหญิงฐิติรัตน์ คำมุข
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา อรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๒๓

เด็กหญิงทับทิม กำไรเงิน
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา อรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๒๔
เด็กชายประพัฒน์พล คำหารพล

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา อรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๒๕

เด็กหญิงพิจิตรา อุดมเลิศ
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา อรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๒๖

เด็กหญิงมลฤดี วงษ์แก้ว
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา อรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๒๗

เด็กชายรณชัย แพงแสน
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา อรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๒๘

เด็กหญิงรัชฎา กดนอก

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา อรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๒๙

เด็กหญิงวรดา แก้วโยธา
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา อรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๓๐

เด็กหญิงวราวรรณ ลาทา
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา อรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๓๑

เด็กชายวัฒนา วาระกุล
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา อรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๓๒

เด็กชายสนัน

่

ธรรมโม
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา อรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๓๓

เด็กหญิงสุชาวลี โพธิราช

์

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา อรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๓๔

เด็กหญิงเปยทิพย์ ธรรมวงค์
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา อรุณศรีวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๒๗ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๔๔๓๕

นายคัมภีร์ ปารีพันธ์
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา อรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๓๖

นายจารึก ปารีพันธ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา อรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๓๗

นายชัยวัฒน์ ไชยราช

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา อรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๓๘

นายณัฐพล โฮมสอน
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา อรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๓๙

นายธนกร กันยะ
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา อรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๔๐

นายปรากร ไชยมาตย์
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา อรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๔๑

นายพีระศักดิ

์

บุญกุศล
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา อรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๔๒

นายอภิสิทธิ

์

ยอดชาย
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา อรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๔๓

นายอัมรินทร์ ดอนหล้า
๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา อรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๔๔

นายชัยศิริ แพงคำฮัก
๑๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา อรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๔๕

นายณัฐวัตร ทศราช
๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา อรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๔๖

นายสุทธิพงษ์ ธนโพธิ

์

๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา อรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๔๗

นายไกรทิพย์ ปวงศรี
๑๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา อรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๔๘

เด็กชายณัฐนนท์ มูลเมือง
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
ไทยงาม  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๔๙

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ศรศรี

๑๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี

ไทยงาม  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๕๐

เด็กชายนที หนึงคำมี

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี

ไทยงาม  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๕๑

เด็กหญิงนิตติยา โพนพิมพ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี

ไทยงาม  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๕๒

เด็กหญิงปวีณา พ่อครวงค์
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
ไทยงาม  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๕๓

เด็กหญิงมลตกาล คำวงค์
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
ไทยงาม  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๕๔

เด็กหญิงมลิวรรณ นกชัยภูมิ
๑๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี

ไทยงาม  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๕๕

เด็กชายรพีภัทร พ่อครวงค์
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
ไทยงาม  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๕๖

เด็กหญิงวรรณภา เชือพระซอง

้

๒๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี

ไทยงาม  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๕๗

เด็กหญิงวราภรณ์ แสนสา
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
ไทยงาม  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๕๘

เด็กชายเทพนคร ศรีจันทร์แก้ว
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
ไทยงาม  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๕๙

เด็กชายชัยณรงค์ ราชบัญดิษฐ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
ไทยงาม  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๖๐

เด็กชายทยากร ธนนา
๐๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี

ไทยงาม  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๖๑

เด็กชายธนชัย พรมเมือง
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
ไทยงาม  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๖๒

เด็กชายธนพร คำวงษ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี

ไทยงาม  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๖๓

เด็กหญิงพรพิมล เนียงไธสงค์
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
ไทยงาม  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๖๔

เด็กชายภูริภัทร ล่อนตรง
๐๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี

ไทยงาม  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๖๕

เด็กชายรัตนชัย เขียวแก่
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
ไทยงาม  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๖๖

เด็กชายรัตพล มีพรม
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
ไทยงาม  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๖๗

เด็กหญิงศิริรัตน์ พ่อครวงค์
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
ไทยงาม  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๖๘

เด็กหญิงชลนัฐฌา จิตมาตย์
๐๖/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี

ไทยงาม  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๖๙

เด็กหญิงนิชนันท์ เทพคำราม
๐๓/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี

ไทยงาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๒๘ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๔๔๗๐

เด็กหญิงอริสา อ้วนดวงดี
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
ไทยงาม  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๗๑

เด็กหญิงเปมิกา ไทธานี
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
ไทยงาม  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๗๒

นายกฤษณชัย คนเก่า
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
ไทยงาม  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๗๓

นายกิตติพศ เสนจันตะ
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
ไทยงาม  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๗๔

นายณัฐวุฒิ เมษา
๒๐/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี

ไทยงาม  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๗๕

นายดนุพร ปดสาคำ
๓๐/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี

ไทยงาม  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๗๖

นายนันทชัย ทองคำ
๐๒/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี

ไทยงาม  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๗๗

นายอนุวัฒน์ เคนนาดี
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
ไทยงาม  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๗๘

เด็กหญิงกนกพร พาเพ็ง
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๗๙

เด็กหญิงชนม์นิภา คำหุ่ง
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๘๐

เด็กชายธนทัศน์ ละสีจันทร์
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๘๑

เด็กหญิงพัชฎาภรณ์ วงค์ญาพ่อ
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๘๒

เด็กชายพีรภัทร เพียรสันเทียะ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๘๓

เด็กหญิงภัคจิรา วงศ์ศรีชา
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๘๔

เด็กชายภูรินทร์ วรกา
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๘๕

เด็กหญิงมลชนก แสนสุริยวงค์
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๘๖

เด็กชายยุทธนา อินธิราช
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๘๗

เด็กหญิงวรรณชนก โพธิสุวรรณ

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๘๘

เด็กชายวิกโยธิน จันผะกา
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๘๙

เด็กชายสรวิศ อรรถโกวิทวิทยา
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๙๐

เด็กชายสายันต์ น้อยสีมุม
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๙๑

เด็กหญิงสุรีรัตน์ อุดม
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๙๒

เด็กชายอัครเรศ โคตราช
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๙๓

เด็กหญิงอาธิษา ศรีบุญเรือง
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๙๔

เด็กชายเทพทัต เทพนานนท์
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๙๕

เด็กชายกิตติภพ โกพล
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๙๖

เด็กชายณัฐพงษ์ ดีปาน
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๙๗

เด็กหญิงปทมาลิน บุตรวงษ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๙๘

เด็กหญิงพิมพกานต์ วงค์ตาปอง
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๕๕๙/๔๔๙๙

เด็กชายวรรณชนะ แก้วบัวสา
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๐๐
เด็กชายวรรณศิลป นามเพราะ

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๐๑

เด็กชายวีระชาติ เบ้าบาง
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๐๒

เด็กชายสิทธิโชค ลวดทอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๐๓

เด็กชายสิริวัตร พ่อชมภู
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๐๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ สว่างใจ
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๒๙ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๔๕๐๕

เด็กชายสุวรรณภูมิ มาลาทอง
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๐๖

เด็กหญิงอรัญญา วงค์สีใส
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๐๗

เด็กชายทวีศักดิ

์

นวนแดง
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๐๘

เด็กชายภูวนัย พ่อไชยราช
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๐๙

เด็กหญิงสุภัทรา ผุยคำ
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๑๐

เด็กชายอาทิตย์ ตันสมรส
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๑๑

นายบวรทัต มนต์มี
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๑๒

นายผดุงศักดิ

์

คำวัน
๐๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๑๓

นายศราวุธ มณีคะ
๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๑๔

นางสาวโสรญา สร้อยคำ
๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๑๕

นางสาวชวัลลักษณ์ นามเพราะ
๒๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๑๖

นายทิวา พ่อสมคาม
๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๑๗

นายธีรวัฒน์ เจนวิถี
๓๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๑๘

นางสาวภาวิณี จันทร์ไตรรัตน์
๐๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๑๙

นายโชคชัย แสนจันตะ
๑๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๒๐
นางสาวกรจนาวรรณ แสงจันทร์

๒๐/๐๗/๒๕๓๔

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๒๑

นางสาวรัศมี ริสา
๐๗/๑๐/๒๕๒๗

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๒๒

นางสาววาสนา ไกยะฝาย
๒๖/๐๔/๒๕๑๙

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๒๓

นายอภิสิทธิ

์

นามเพราะ
๑๒/๐๒/๒๕๓๓

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๒๔

เด็กหญิงกรรภิรมย์ คำกิจ
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังกะเบา วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๒๕

เด็กหญิงณัฐมน หนึงคำมี

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังกะเบา วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๒๖

เด็กชายนพวิชญ์ สร้างดี
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังกะเบา วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๒๗

เด็กชายมงคล เขียวมา
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังกะเบา วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๒๘

เด็กชายสรายุทธ รัตนวัน

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังกะเบา วัดสามัคคีธรรม  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๒๙

นายภิญโย วงค์สีไส
๒๕/๔/๒๕๒๔

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ สามัคคีธรรม  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๓๐

เด็กหญิงสุชาดา นาคคงคำ
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๓๑

เด็กชายเอกชัย มีลา
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๓๒

เด็กหญิงกฤษชนก ไทยพ่วง
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๓๓
เด็กหญิงกัญญาลักษณ์

เห็มหา
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๓๔

เด็กหญิงกุลรัตน์ ดวงสิม
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๓๕

เด็กหญิงกุลวดี ชาวหมู่
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๓๖

เด็กชายชญานิน เห็มหา
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๓๗

เด็กชายชนะวรรณ ดุจจานุทัศน์
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๓๘

เด็กหญิงชลธิชา บุผา
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๓๙

เด็กหญิงชลธิชา เทศกาล
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๓๐ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๔๕๔๐

เด็กหญิงชลิตา ลมบัวลอด
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๔๑

เด็กชายชวิน เห็มหา
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๔๒

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ หมันนันท์

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๔๓

เด็กชายดุษดี คุณพันธ์
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๔๔

เด็กชายทรงภพ ดวงตา
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๔๕

เด็กชายทวีทรัพย์ ขันวัง
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๔๖

เด็กชายธนวัฒน์ ศรีบัว

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๔๗

เด็กชายธิเบศ อินที
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๔๘

เด็กหญิงนภสินธุ์ มหาวงศ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๔๙

เด็กหญิงนภากร ดีนัก
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๕๐

เด็กหญิงนฤภัทร ปจจัน
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๕๑

เด็กหญิงนิภาพร สมดวน
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๕๒

เด็กชายปรมินทร์ แสนบุญศิริ
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๕๓

เด็กชายปาระวี ศรีวรรณ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๕๔

เด็กหญิงปติมา อ่อนอัวะ

้

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๕๕

เด็กชายปยศักดิ

์

สิมลี
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๕๖

เด็กหญิงผกาวัลย์ สิมลี
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๕๗

เด็กหญิงพนิดา มันที

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๕๘

เด็กหญิงพรนภา บาษี
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๕๙

เด็กหญิงพรนภา สิมลี
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๖๐

เด็กหญิงพรรณฑิกา เมหิ
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๖๑
เด็กหญิงพลอยเพชร กิมะโน

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๖๒

เด็กหญิงพัชริกา ปากดี
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๖๓

เด็กชายพิพัฒน์ เหมกุล
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๖๔

เด็กหญิงพิมพิดา ดาสุข
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๖๕

เด็กหญิงพิมพิศา ดาสุข
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๖๖

เด็กหญิงพีรยา ลำเลิศ
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๖๗

เด็กชายภราดร สายคำเรือง
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๖๘

เด็กชายภัทรพล เพชรฤทธิ

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๖๙

เด็กหญิงภัทราพร จันทะผล
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๗๐

เด็กชายภาคม ภูสีเงิน
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๗๑

เด็กหญิงภานุมาศ อินจารย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๗๒

เด็กชายภารดร หมันนันท์

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๗๓

เด็กหญิงวนัฐดา วะกะกัณฑ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๗๔

เด็กหญิงวลาสินี ผาแดง
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๓๑ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๔๕๗๕

เด็กชายวัชรไกร ไทยพานิช
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๗๖

เด็กหญิงวิภาดา แสนพรหม

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๗๗

เด็กชายสมเดช ขันวัง
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๗๘

เด็กหญิงสิทธินี ไชยเลิศ
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๗๙

เด็กหญิงสุกัญญา ปลา
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๘๐

เด็กชายสุทธิรักษ์ ครโสภา
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๘๑

เด็กหญิงสุพรรษา สาระรมย์

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๘๒

เด็กหญิงสุภัสสร แพทย์มด

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๘๓

เด็กหญิงสุภาพร โคตรวัน
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๘๔

เด็กหญิงสุภาวดี ชาวหมู่

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๘๕

เด็กชายสุรบดินทร์ อุสันสาห์
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๘๖

เด็กหญิงอชิรญา คูจนา
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๘๗

เด็กหญิงอภิสรา วงษ์อดุลฤทธิ

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๘๘

เด็กหญิงอรดี อุสันสาห์
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๘๙

เด็กหญิงอรฤดี ชาลี
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๙๐

เด็กชายอักษร หมันนันท์

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๙๑

เด็กหญิงอารียา คำศรี

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๙๒

เด็กชายอิทธิกร ลำเหลือ
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๙๓

เด็กหญิงอินทิรา อินแสงแวง
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๙๔

เด็กหญิงเกสรา นันชนะ
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๙๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

คำสอน
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๙๖

เด็กหญิงเนตรนภา ศรีชาลี
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๙๗
เด็กหญิงเนตรศิริโฉม ผาท้าย

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๙๘

เด็กหญิงเปรมกมล ชัยคำมี
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๕๙๙
เด็กชายเพชรสุวรรณ เห็มหา

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๐๐
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เจริญสุข

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๐๑

เด็กหญิงไอริณ ลุนลา
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๐๒

เด็กหญิงกัญญาภัค ชาดา

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๐๓

เด็กหญิงกาญจนา นันทะแสง
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๐๔

เด็กหญิงขนิษฐา ตาหมืน

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๐๕

เด็กหญิงจินดารัตน์ สอนสูญ
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๐๖

เด็กหญิงจิรภรณ์ อุสาหะ
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๐๗

เด็กหญิงจิราวรรณ สอนวงค์

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๐๘

เด็กชายชนาธิป ปราบวิชัย
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๐๙

เด็กหญิงชนิตา ส่งศรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๓๒ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๔๖๑๐

เด็กหญิงชลธิชา สุนันทนาม

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๑๑

เด็กหญิงช่อผกา อุทาสี
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๑๒

เด็กหญิงฑัณฑิกา ผงชานัน
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๑๓

เด็กชายณัฐพล พิลาพอง
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๑๔

เด็กหญิงณิชากร สิมลี
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๑๕

เด็กหญิงธนัฐดา ศิริสุข

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๑๖

เด็กหญิงประภัสสร เทียงตรง

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๑๗

เด็กชายปรัชญา สิมลี
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๑๘

เด็กหญิงปยวรรณ นวนแดง

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๑๙

เด็กหญิงปยะนุช เสนนันท์
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๒๐

เด็กหญิงพรนภา ทะนีดวง
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๒๑

เด็กหญิงพรพรรณ เทียงตรง

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๒๒

เด็กชายพลพล เห็มหา
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๒๓

เด็กชายพิชิตชัย วรคันทักษ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๒๔

เด็กหญิงฟาฤดี โสมี
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๒๕

เด็กหญิงภัทรียา ยาหัส
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๒๖

เด็กหญิงมณฑิตา ดีนัก

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๒๗

เด็กหญิงรัฐธิดา ทองมี
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๒๘

เด็กหญิงรัตติยา มีลา
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๒๙

เด็กหญิงวิภาวี จิตไชโย
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๓๐

เด็กหญิงศศินาทิพย์ เกาะรัมย์
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๓๑

เด็กหญิงสรินดา คำศรี
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๓๒

เด็กหญิงสุจิตรา สาระสิน
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๓๓

เด็กหญิงสุภาพร ปุนากรณ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๓๔

เด็กชายสุรชาติ ทะนีดวง

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๓๕

เด็กหญิงสุวิชาดา อ่อนอัวะ

๊

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๓๖

เด็กหญิงสโรชา พูดดี
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๓๗

เด็กหญิงอริษา ขันแก้ว

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๓๘

เด็กหญิงอัญชิษฐา มูลโสม
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๓๙

เด็กหญิงอาทิตยา ชามนตรี
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๔๐

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

พระแสง
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๔๑

เด็กหญิงเบญจมาศ วรคันทักษ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๔๒

เด็กหญิงเมธิณี ดีสะอาด
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๔๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ชมภูทีป

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๔๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ มูลชะนาม

๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๓๓ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๔๖๔๕

เด็กหญิงโชติกา บุญกลำ
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๔๖

เด็กหญิงกิตติยา แสงดี
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๔๗

นางสาวจิตรา ปากดี
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๔๘

เด็กหญิงจินดา มูลชะนาม
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๔๙

นายจิรายุทธ สิมดา
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๕๐

นายจีรศักดิ

์

สุนีกร
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๕๑

นายชาญชัย ดวงดีแก้ว
๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๕๒

เด็กชายณรงค์กรณ์ ศรีวรรณ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๕๓

นางสาวณัฐธิดา หมันนัน

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๕๔

เด็กชายดวงดี ดีนัก
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๕๕

เด็กหญิงดาวใจ ปองปาน
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๕๖

เด็กชายธนสร น้อยชาลี
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๕๗

นายธนา ชาวหมู่
๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๕๘

นายธีรพัฒน์ อินสรณ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๕๙

นางสาวนฤมล หนองแบก
๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๖๐

นางสาวนัตติยา สีหาโคตร

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๖๑

นายนันธวัฒน์ คำสุข
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๖๒

นางสาวปริยดา ผาแดง

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๖๓

นางสาวพรนภา ภูวราช
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๖๔

นายพิพัฒน์ มันที

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๖๕

นายวิชัย คุณขยัน
๐๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๖๖

นางสาววิไลลักษณ์ หาได้
๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๖๗

นางสาวศศิธร หอมสกุล
๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๖๘

เด็กชายศักดิชัย

์

ดวงดีแก้ว
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๖๙

นางสาวสิรีธร มูลชะนาม
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๗๐

นางสาวสุชาดา สิมลี
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๗๑

เด็กหญิงสุพัตรา สิมลี
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๗๒

นางสาวสุภาวดี รัตนะ
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๗๓

นางสาวอนุศรา นวนแดง

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๗๔

นายอภิสิทธิ

์

ผานลาพัง
๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๗๕

นางสาวอรณิช ผานลาพัง
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๗๖

นางสาวอรอุมา อุยสาห์
๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๗๗

นางสาวอักษราภัค วงราชา
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๗๘

เด็กหญิงเอมอร สุขโสม
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๗๙

นางสาววิลัยลักษณ์ มาลาศรี
๒๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๓๔ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๔๖๘๐

นางสาวสุภาวินี สีสุธรรม

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๘๑

นางสาวอรทัย อุทำกา
๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๘๒

นางสาวจุฬารัตน์ ปราบวิชัย
๐๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๘๓

นางสาวชลธิชา ลินทะ
๑๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๘๔

นางสาวอรปรียา ปลา
๑๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๘๕

นางสาวแคทรียา จะรีศรี
๑๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ธรรมขันจันศรี  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๘๖

เด็กหญิงกชกร ดวงดูสัน
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๘๗

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ โยลัย
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๘๘

เด็กชายชโยดม ถินศรี

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๘๙

เด็กหญิงฐิติวรดา คุตะโค
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๙๐

เด็กชายณัฐภัทร อุ่นเทียมโสม
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๙๑

เด็กชายธนธรณ์ นนท์เหล่าพล
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๙๒

เด็กชายธนวินท์ กลินขำ

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๙๓
เด็กหญิงพรรณชนิดา กานนท์

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๙๔

เด็กชายพันกร ทองกลม
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๙๕

เด็กหญิงยุพรัตน์ นนเลาพล
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๙๖

เด็กหญิงวรวรรณี นนท์เหล่าพล
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๙๗

เด็กหญิงวริศรา ทาคิละ
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๙๘

เด็กชายวันชัย ไตรินทร์
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๔๖๙๙

เด็กหญิงศดานันท์ ปากดี
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๔๗๐๐
เด็กหญิงศตนันทน์ สุขแจ่ม

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๔๗๐๑

เด็กชายอดิเทพ แก้วอ่อนขวา
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๔๗๐๒

เด็กชายไกรวิชญ์ สนมศรี
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๔๗๐๓

เด็กชายไพศาล อุ่นเทียมโสม
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๔๗๐๔

เด็กหญิงไอศิยา ดวงดูสัน
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๔๗๐๕

เด็กชายกฤตวิทย์ ฮาดทักวงค์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๔๗๐๖

เด็กหญิงวันวิสาข์ ระแสนพรหม
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๔๗๐๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ยังภาย
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๔๗๐๘

เด็กหญิงพนิดา อบอุ่น

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๔๗๐๙

เด็กหญิงพิชญา โยธาตรี
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๔๗๑๐

เด็กหญิงสุดาลักษณ์ นาสุมาร
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๔๗๑๑

เด็กหญิงอารีรัตน์ ยังภาย
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๔๗๑๒

เด็กหญิงขวัญนภา นิจคำ
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๔๗๑๓

เด็กหญิงธิวาพร ยังภาย
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๔๗๑๔

เด็กหญิงพิมพ์ใจ ยังภาย
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๓๕ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๔๗๑๕

เด็กหญิงวนิดา มะสุใส
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๔๗๑๖

เด็กหญิงอารีรัตน์ ยังภาย

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๔๗๑๗

เด็กหญิงเพชรลดา ยาวิเศษ
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๔๗๑๘

เด็กหญิงเลิศจรินทร์ แนววิเศษ
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๔๗๑๙

เด็กหญิงกุลนัส ระพันธ์คำ
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๕๙/๔๗๒๐

เด็กชายธนัตย์ มากอง
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๕๙/๔๗๒๑

เด็กชายนนทกร โยลัย
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๕๙/๔๗๒๒

เด็กหญิงนภัสสร โยลัย
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๕๙/๔๗๒๓

เด็กชายบดินทร์ สมฤทธิ

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๕๙/๔๗๒๔

เด็กชายภูวดล โยลัย
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๕๙/๔๗๒๕

เด็กหญิงศิริยากร โยลัย
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๕๙/๔๗๒๖

เด็กหญิงสุชาดา โยลัย

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๕๙/๔๗๒๗

เด็กหญิงอัญธิรา วังสุขี
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๕๙/๔๗๒๘

เด็กชายเจษฎา พุฒเพ็ง
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๕๙/๔๗๒๙

เด็กชายกรกฤษ กะพีโสม

้

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๕๙/๔๗๓๐

เด็กชายครินทร์ เขียวโป
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๕๙/๔๗๓๑

เด็กชายจักรพงศ์ โยลัย
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๕๙/๔๗๓๒

เด็กชายณรงค์ แก่นทอง
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๕๙/๔๗๓๓

เด็กชายนนธวัฒน์ มณีรัตน์
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๕๙/๔๗๓๔

เด็กหญิงวรรณภา โยลัย
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๕๙/๔๗๓๕

เด็กชายอัศนี โผดนอก
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๕๙/๔๗๓๖

เด็กชายไกรสวัสดิ

์

โยลัย
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๕๙/๔๗๓๗
เด็กหญิงรัตติญากรณ์ บุรีขันธ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๕๙/๔๗๓๘

เด็กชายวัยยุทธ เงินลุนปา
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๕๙/๔๗๓๙

เด็กชายวัยวิทย์ โยลัย
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๕๙/๔๗๔๐

เด็กชายอดิเทพ จริตรัมย์
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๕๙/๔๗๔๑

เด็กชายอนุชา โยลัย
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๕๙/๔๗๔๒

เด็กหญิงอาทิตยา นครวงค์
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๕๙/๔๗๔๓

เด็กหญิงกัลยาณี สายละวงศ์
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๗๔๔

เด็กหญิงฑิสิญา ฝงซ้าย
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๗๔๕

เด็กหญิงดอกรัก ยางเบือก
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๗๔๖

เด็กหญิงบุษบา กิงรุ่งเรือง

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๗๔๗

เด็กชายปญญา สุวรรณมาโจ
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๗๔๘

เด็กหญิงปาริชาติ เดชบุรัมย์
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๗๔๙

เด็กชายพันธกานต์ อุเทนจันทร์
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๓๖ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๔๗๕๐

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ดานหา
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๗๕๑

เด็กหญิงสินใจ ดีทุ่งน้อย
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๗๕๒

เด็กชายอนุสรณ์ ไชยวงค์
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๗๕๓

เด็กหญิงอิสศิริยา ข้ามมา
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๗๕๔

นางสาวเขมณิกา จันทะผล

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๗๕๕

เด็กชายเนรมิตร ห้วยจันทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๗๕๖

เด็กหญิงคัชรินทร์ณี อินแกบ
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๗๕๗

เด็กหญิงจิตรลดา ปญหาไชย
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๗๕๘

เด็กหญิงจินดารัตน์ ตามขมิน

้

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๗๕๙

เด็กหญิงชนัญธิดา ชุ่มผักแว่น

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๗๖๐

เด็กหญิงณัฐสิมา เสนีราช

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๗๖๑

เด็กชายธนพล ยางธิสาร
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๗๖๒

เด็กชายธนาพร ตามขมิน

้

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๗๖๓

เด็กหญิงนุษบา เกษหอม
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๗๖๔
เด็กหญิงประกายดาว อินทสา

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๗๖๕

เด็กหญิงประพิณ ดีทุ่งน้อย
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๗๖๖

เด็กชายพนมรักษ์ ยัพราช
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๗๖๗

เด็กหญิงพรเจริญ ไตรพระ
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๗๖๘

เด็กหญิงพัชริดา นนทะศรี
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๗๖๙

นายสุรศักดิ

์

จันทะผล
๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๗๗๐

เด็กชายอภิชัย แซ่จัง
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๗๗๑

เด็กหญิงอรยา ไชยวงค์
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๗๗๒

เด็กชายเอกราช อาจวิชัย
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๗๗๓

เด็กชายโชคชัย บุราย

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๗๗๔

เด็กชายกันยา พระสุริยะทุ่ง
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๗๗๕

เด็กชายขจรเกียรติ ประมาณ
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๗๗๖

เด็กหญิงฉันทนา ซาเส็ง
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๗๗๗

นางสาวชไมพร บุญตาท้าว
๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๗๗๘

เด็กชายธนวัฒน์ พันจี
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๗๗๙

เด็กชายธีระศักดิ

์

อัครวงศ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๗๘๐

เด็กหญิงนันทิดา ข้ามมา
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๗๘๑

เด็กหญิงน้องใหม่ ตามขมิน

้

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๗๘๒

เด็กหญิงพาริดา สานเกียว

้

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๗๘๓

นางสาวรัตนา อุปคิ
๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๗๘๔

นางสาวรุ่งรัตน์ ปญหาไชย
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๓๗ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๔๗๘๕

เด็กหญิงวราภรณ์ นนทะสี
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๗๘๖

เด็กหญิงสุชาดา ฟองแก้ว
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๗๘๗

เด็กหญิงอรปรียา ไชยวงษ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๗๘๘

เด็กหญิงออระพิน ตามขมิน

้

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๗๘๙

เด็กชายศุทธวัฒน์ บุพศิริ
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๕๕๙/๔๗๙๐

เด็กชายกันต์กวี ศรีแสน

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ วัดโพนแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๔๗๙๑

เด็กชายกิตตินันท์ บุรีขันธ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ วัดโพนแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๔๗๙๒

เด็กชายกิติพงษ์ ขาวจิก

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ วัดโพนแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๔๗๙๓

เด็กชายจักรินทร์ คำวงศรี
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ วัดโพนแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๔๗๙๔

เด็กชายชนาธิป นันทะสิงห์
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ วัดโพนแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๔๗๙๕

เด็กหญิงชนาภา ภูสีเงิน
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ วัดโพนแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๔๗๙๖

เด็กหญิงชนิกานต์ ยางสิงอ้อ
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ วัดโพนแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๔๗๙๗

เด็กชายชัยชนะ นนทะศรี
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ วัดโพนแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๔๗๙๘

เด็กชายชานน มาโทโทม
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ วัดโพนแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๔๗๙๙

เด็กหญิงนพวรรณ อุปสุ
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ วัดโพนแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๐๐
เด็กหญิงนัตติยา กิติผง

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ วัดโพนแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๐๑

เด็กหญิงนุจรี ยางสิงอ้อ
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ วัดโพนแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๐๒
เด็กหญิงปญญาภรณ์ ยางสิงอ้อ

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ วัดโพนแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๐๓

เด็กหญิงศรัญญา วงษาพัด
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ วัดโพนแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๐๔

เด็กหญิงอรพิมล เรืองไชย
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ วัดโพนแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๐๕

เด็กชายกฤษฏิ

์

พันธ์จี
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ วัดโพนแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๐๖

เด็กหญิงณัชชา อุปสุ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ วัดโพนแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๐๗

เด็กหญิงนุชวรา กิติผง
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ วัดโพนแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๐๘
เด็กหญิงบุศย์นำพราว

ไชยมหา
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ วัดโพนแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๐๙

เด็กหญิงปยะธิดา บุรีขันธ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ วัดโพนแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๑๐

เด็กหญิงพรรษพร นาแถมพลอย
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ วัดโพนแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๑๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ยางสิงอ้อ
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ วัดโพนแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๑๒

เด็กชายภานุวัฒน์ อุปสุ
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ วัดโพนแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๑๓

เด็กหญิงวันวิสาข์ บุรีขันธ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ วัดโพนแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๑๔

เด็กชายศักดิดา

์

อุปสุ
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ วัดโพนแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๑๕

เด็กหญิงสุภาวดี บุรีขันธ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ วัดโพนแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๑๖

เด็กชายสุริยา ยศพรรณ
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ วัดโพนแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๑๗

เด็กหญิงกมลนิตย์ ชินบูรณ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๑๘

เด็กหญิงกมลนิตย์ วังสุขี

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๑๙

เด็กหญิงจารวี ชินบูรณ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๓๘ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๔๘๒๐

เด็กหญิงธิติยา มณีรัตน์
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๒๑
เด็กหญิงปราณปรีญา ต้ายคำไว

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๒๒

เด็กชายพุฒิเมธ ชินบูรณ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๒๓

เด็กหญิงมาลัย จันดาประดิษฐ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๒๔

เด็กหญิงศิรประภา อ.ท.มาตย์
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๒๕

เด็กชายหัสชัย บุรีขันธ์
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๒๖

เด็กหญิงอริศรา โยลัย
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๒๗

เด็กชายกิตติพงษ์ เมษา
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๒๘

เด็กชายกิตติพันธ์ แก้วไพศาล
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๒๙

เด็กชายจิรภัทร มาพล
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๓๐

เด็กชายจิรภัทร อนุญาหงษ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๓๑

เด็กชายจีรศักดิ

์

ปากดี
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๓๒

เด็กชายชัยอนัน รามตี
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๓๓

เด็กชายชูวิทย์ บาลมีทะ
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๓๔

เด็กชายธนดล ปากดี
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๓๕

เด็กชายธนวัฒน์ บุพศิริ
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๓๖

เด็กชายธนากร ทะชัยวงศ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๓๗

เด็กชายธีรภพ มานะวัน
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๓๘

เด็กหญิงนงลักษณ์ น้อยเลิศบุญ
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๓๙

เด็กหญิงนารีรัตน์ แก้วไพศาล
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๔๐

เด็กชายประวิทย์ มันอินทร์
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๔๑

เด็กหญิงปยะดา แก้วไพศาล
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๔๒

เด็กหญิงปยะนันท์ อินธิแสง
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๔๓

เด็กชายพงศภัค ผลภักดี
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๔๔

เด็กชายพอดี นามมา
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๔๕

เด็กหญิงภัสสร ประกิง

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๔๖

เด็กชายวุฒิไกร ปากดี
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๔๗

เด็กหญิงศิริประภา แก้วไพศาล
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๔๘

เด็กหญิงสุทธิดา แก้วไพศาล
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๔๙

เด็กหญิงอรอุมา แก้วไพศาล
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๕๐

เด็กชายเดชดำรงค์ โคตะบิน
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๕๑

เด็กชายเสริมศักดิ

์

ภิญโญมงคล
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๕๒

เด็กหญิงกัลยา จันชะลำ
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๕๓

เด็กหญิงขวัญสุดา แก้วไพศาล
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๕๔

เด็กชายชัยวัฒน์ ไชยนาม
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๓๙ / ๑๙๒

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๔๘๕๕

เด็กชายณัฐพงษ์ ปากดี
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๕๖

เด็กชายธนวัฒน์ จันชะลำ
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๕๗

เด็กชายธีระพล ยศธะสาร
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๕๘

เด็กหญิงปนัดดา โทรัตน์
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๕๙

เด็กชายปญญา ทองไทย
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๖๐

เด็กหญิงปยะนุช แก่นตา
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๖๑

เด็กหญิงพรพิมล บุพศิริ
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๖๒

เด็กหญิงพรรณราย ทะไชยวงศ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๖๓

เด็กหญิงพัชรี ปากดี
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๖๔

เด็กหญิงยุภารัตน์ ชาสงวน
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๖๕

เด็กหญิงรักษ์ชนก เพ็งสว่าง

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๖๖

เด็กชายวุฒิชัย นรบุตร
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๖๗

เด็กชายศราวุธ บาลมีทะ
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๖๘

เด็กหญิงศิริรัตน์ ประกิง

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๖๙

เด็กหญิงกนกวรรณ จ่าเห็ม
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๗๐

เด็กหญิงกวินทิพย์ ประกิง

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๗๑

เด็กชายฉัตรมงคล สังฆวัน
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๗๒

เด็กชายธนชัย ปากดี
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๗๓

เด็กชายธนวัฒน์ แก้วไพศาล
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๗๔

เด็กหญิงนิลนภา อารักษ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๗๕

เด็กหญิงวรรณรัตน์ ปองนานาค
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๗๖

เด็กหญิงวีนัส ขันขวา
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๗๗

เด็กหญิงเมธาวี จารึกธรรม
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๗๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ยะหา
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๗๙

เด็กชายวรวิทย์ อารักษ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๘๐

เด็กชายสิทธิพร ปากดี
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๘๑

เด็กหญิงพรชิตา ชานิคม
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๘๒

เด็กชายทักษ์ดนัย เมฆตัง

้

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๘๓

เด็กชายยงยุทธ์ ราชรามทอง
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๘๔

เด็กชายวรวิทย์ ตู้แก้ว
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๘๕
เด็กชายกฤษณะพงษ์ โพติยะ

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๘๖

เด็กหญิงกิตติญา บาลภูงุม
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๘๗

เด็กหญิงณัฐสุดา เทพกรรณ
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๘๘

เด็กหญิงตะวัน กุจนา
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๘๙

เด็กหญิงทัชตะวัน คำใบ
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๔๐ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๔๘๙๐

เด็กชายทินภัทร วงศ์สกล
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๙๑

เด็กชายนพพร โพติยะ
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๙๒

เด็กชายนภัสกร เนืองทอง
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๙๓

เด็กหญิงนริศรา ไทยใหม่
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๙๔

เด็กชายนัฐวุฒิ เรืองกัลป
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๙๕

เด็กชายนิราช โยลัย

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๙๖

เด็กหญิงนำฝน โพติยะ
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๙๗

เด็กหญิงบินหลา สิงหะกุล
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๙๘

เด็กหญิงพิยะดา เขียวโป
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๘๙๙

เด็กชายภูริเดช ทองจันทร์
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๐๐
เด็กชายภูเบศ โพติยะ

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๐๑

เด็กหญิงมินตรา จันดาประดิษฐ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๐๒

เด็กชายมิงขวัญ

่

สีนามไตรหา
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๐๓

เด็กชายวายุ โพติยะ
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๐๔

เด็กหญิงวิไลวรรณ วาดี
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๐๕

เด็กหญิงศศิธร ชินบูรณ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๐๖
เด็กหญิงสกุลกาญจน์ วงษาบุตร

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๐๗

เด็กหญิงสะใบแพร โพติยะ
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๐๘

เด็กชายสุขสันต์ โพติยะ
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๐๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ บุญสินธ์ชัย
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๑๐

เด็กชายสุภณ มณีรัตน์
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๑๑

เด็กหญิงอรสา จังสันเทียะ
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๑๒

เด็กชายเจนณรงค์ สุขสงวน
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๑๓

เด็กชายเจษฎาภรณ์ เหลินต้ายซ้าย
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๑๔

เด็กหญิงธิดาพร อังคะฮาด
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๑๕

เด็กหญิงปนอนงค์ สอนสำโรง
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๑๖

เด็กหญิงมะลิวรรณ กลมจี
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๑๗

เด็กชายวรวิชญ์ ดวงดูสัน
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๑๘

เด็กชายวิชญาน์ โยลัย
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๑๙

เด็กหญิงสุนิสา จูมพลาศรี
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๒๐

เด็กชายจักรพล ราชมณี
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๒๑

เด็กหญิงจุฬารัตน์ โพติยะ
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๒๒

เด็กหญิงชลธิชา ชินบูรณ์
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๒๓

เด็กชายณัฐกร ต้อนโสกรี
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๒๔

เด็กชายธเรศ โพติยะ
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๔๑ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๔๙๒๕

เด็กหญิงนัทชา ข้ามประเทศ

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๒๖

เด็กหญิงนาตาลี หอมปาเพิม

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๒๗

เด็กหญิงนิธิภรณ์ พรมกวยถำ
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๒๘

เด็กหญิงปนัดดา ขันตะราช
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๒๙

เด็กหญิงพรธีรา แผ่นพรหม
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๓๐

เด็กหญิงพัชรินทร์ อุนาพรม
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๓๑

เด็กชายวรวิทย์ มะละกา

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๓๒

เด็กชายวิทยา วังมลหม่อม
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๓๓

เด็กหญิงวิไล มาปน
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๓๔

เด็กหญิงวิไลวรรณ ราชมณี
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๓๕
เด็กหญิงสุพรรณนิกา ขยัน

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๓๖

เด็กหญิงสุพรรษา โพติยะ
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๓๗

เด็กหญิงอนิสตา กุจนา
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๓๘

เด็กหญิงอรณิชา ต้อนโสกรี
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๓๙

เด็กหญิงอาภาศิริ มอมไทรัตน์
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๔๐

เด็กหญิงอิศราภร ข้ามประเทศ
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๔๑

เด็กหญิงเปรมวดี เมากุดกอย
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๔๒

เด็กหญิงกมลฉัตร ศรีลาศักดิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๔๓

เด็กชายธนดล ราชรามทอง
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๔๔

เด็กหญิงวริญญา กุลยะ
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๔๕

เด็กหญิงวิชญาพร ศรีจันโท
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๔๖

เด็กหญิงกลินผกา

่

ฤทธิเต็ม

์

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๔๗

เด็กหญิงกันยารัตน์ จินรักษ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๔๘

เด็กหญิงกันยารัตน์ มาโทโทม
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๔๙

เด็กหญิงกัลยา บัวลอย
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๕๐

เด็กหญิงขวัญชนก อินอุ่นโชติ
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๕๑

เด็กหญิงจิฑาภรณ์ ชนะพจน์
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๕๒

เด็กหญิงจิดาภา โยลัย
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๕๓

เด็กหญิงจิราพร ไชยพรม
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๕๔

เด็กหญิงจิราพร ไตรินทร์
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๕๕

เด็กหญิงจิราวรรณ โยลัย

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๕๖

เด็กหญิงชลธิชา อุ่นเทียมโสม
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๕๗

เด็กหญิงณัฐนันท์ คำรัตน์
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๕๘

เด็กหญิงณัฐภรณ์ เหลินต้ายซ้าย

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๕๙

เด็กชายธนพล สายเหง้า
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๔๒ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๔๙๖๐

เด็กหญิงธัญพร บุญพัฒน์
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๖๑

เด็กหญิงธิดา โพติยะ
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๖๒

เด็กหญิงนริศรา อุปสุ
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๖๓

เด็กหญิงปณิตา นครังสุ
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๖๔

เด็กหญิงพรธิตา พันธ์จี
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๖๕

เด็กหญิงมณีทิพย์ ขวาชัยวี
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๖๖

เด็กหญิงวรรณวิษา บุรีขันธ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๖๗

เด็กหญิงวราภรณ์ นนทะสี
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๖๘

เด็กหญิงวิไลพร กุจนา
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๖๙

เด็กหญิงศศิธร วงค์แสง
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๗๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ อุปสุ
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๗๑

เด็กชายสุทธิราช กุลยะ
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๗๒

เด็กหญิงสุรีรัตน์ วังสุขี
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๗๓

เด็กหญิงอภิติยา ผาไชย
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๗๔

เด็กหญิงกุลสตรี ยางสิงอ้อ
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๗๕

เด็กหญิงชณิดตา บุรีขันธ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๗๖

เด็กชายชัยภัทร คำรักษ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๗๗

เด็กหญิงนำฝน อาชีวะ
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๗๘

เด็กหญิงปติมา นนทะศรี

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๗๙

เด็กหญิงพรสุดา ทำทาโทษ
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๘๐

เด็กหญิงภัทรภรรณ์ ออทอลาน
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๘๑

เด็กหญิงรัศมี เตียที

้

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๘๒

เด็กชายวัฒนศักดิ

์

มณีรัตน์
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๘๓

เด็กชายวัฒนศักดิ

์

โยลัย
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๘๔

เด็กหญิงศุภาวรรณ วงษาพัด

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๘๕

เด็กชายสราวุฒิ คีราช
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๘๖

เด็กหญิงสุพัตรา แสงจันทร์ดา
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๘๗

เด็กหญิงสุมินตา กันตะมา
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๘๘

เด็กหญิงอินทิรา นาวงษ์หา
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๘๙

เด็กหญิงเพ็ญนภา ชนะพจน์
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๙๐

เด็กหญิงจิตติมา วันประโคน
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๙๑

เด็กชายธนศักดิ

์

ศรีหาธรรม

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๙๒

เด็กชายธนากรณ์ ทำทาโทษ
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๙๓

เด็กชายธนารักษ์ ลมออน
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๙๔

เด็กหญิงนันทนา สิงห์ไกร
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๔๓ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๔๙๙๕

เด็กหญิงปยะพร สอนเณร
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๙๖

เด็กชายพินิจ โสมเกตริน
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๙๗

เด็กชายมินทร์ธาดา ขยัน
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๙๘

เด็กหญิงวราภรณ์ แข็งแรง
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๔๙๙๙

เด็กหญิงสุนันดา ผาไชย
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๐๐
เด็กชายอดิศักดิ

์

ละขะไพ
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๐๑
เด็กหญิงอริสรา นนทะศรี

๐๔/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๐๒
เด็กชายอำพล อ่อนทุม

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๐๓
เด็กหญิงเฟองฟา แข็งแรง

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๐๔
นายกรภาค

กล้าไตยวงศ์ธรรม
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๐๕
นางสาวจณิสตา แข็งแรง

๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๐๖
นางสาวณัฐริกา มะสุใส

๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๐๗
นางสาวดวงใจ นนท์เข็มพรม

๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๐๘
นางสาวดุจดาว สุทโท

๐๗/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๐๙
นางสาวทิวารัตน์ สุวรรณมาโจ

๓๐/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๑๐
นางสาวปาลิตา มณีรัตน์

๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๑๑

นางสาวปยฉัตร ตะวะนะ
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๑๒

นายภานุวัฒน์ วงศ์ล่าม
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๑๓

นายภูมรินทร์ ซองทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๑๔

เด็กหญิงรุจิกานต์ อุปสุ
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๑๕

นางสาววาสนา ปนรูป
๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๑๖

นายวุฒิพงษ์ สันทาลุนัย
๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๑๗

นางสาวศุภานันท์ วงศ์พันธ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๑๘

นางสาวสิรินทรา เขียวโป

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๑๙

นางสาวสุพรรณี ชุมศรี
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๒๐
เด็กชายอาทิตย์ วงษาพัด

๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๒๑

นางสาวกนกวรรณ ราชสะอาด
๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๒๒

นายกิติพงษ์ โยลัย
๑๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๒๓

นางสาวจิราพร ไชยมหา
๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๒๔

นางสาวนุศรา ตะวะนะ
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๒๕

นางสาวปยานุช มณีรัตน์
๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๒๖

นางสาวภรรณกา อนุญาหงษ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๒๗

นายภานรินทร์ โพติยะ

๑๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๒๘

นางสาวรติกานต์ โคตลา
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๒๙

นางสาววนันยา ลือพอก
๐๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๔๔ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๕๐๓๐
นางสาววารุณี ตะวะนะ

๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๓๑

นางสาววิชุดา ไกรฤาชา
๐๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๓๒

นายศุภกร บุรีขันธ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๓๓

นายศุภากรณ์ โยลัย
๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๓๔

นายสุขสันต์ เยียมฝง

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๓๕

นางสาวอรอุมา กุจนา
๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๓๖

นางสาวอรัญญา อุปสุ

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๓๗

นายเจตณรงค์ สุขภูวงค์
๒๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๓๘

นางสาวเสาวภา โสดาภักดิ

์

๐๗/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๓๙

นางสาวเสาวลักษณ์ ทะลา
๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๔๐
นายโชคทวี

จันทร์ดาประดิษฐ์ ๑๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๔๑

นายชวิน ขยัน
๑๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๔๒

นางสาวชุลีพร พรหมชาติ
๐๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๔๓

นางสาวณัฐรดี โยลัย
๒๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๔๔

นางสาวนภาลัย มาปน
๐๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๔๕

นางสาวนิตยา มากอง
๑๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๔๖

นายภูริวัฒน์ ชนะพจน์
๒๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๔๗

นายภูวฎณ โยลัย
๐๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๔๘

นายรัชชพงษ์ ทองสมรัตน์
๐๑/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๔๙

นายวิทยา ตะวะนะ
๒๕/๑๐/๒๕๓๙

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๕๐
นางสาวสุธิยา โยลัย

๒๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๕๑

นางสาวสุภาพร มากอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๕๒

นายสุรชาติ แสงจันทร์ดา
๐๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๕๓

นางสาวอุษา เดชทะศร
๑๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๕๔

เด็กหญิงกัลยารัตน์ โชตะวงค์
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร วัดศิริมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๕๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศรีเมือง
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร วัดศิริมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๕๖

เด็กชายจีรภัทร นาสุมาร
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร วัดศิริมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๕๗

เด็กชายดลธกานต์ นิจคำ
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร วัดศิริมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๕๘

เด็กชายสุทธินัย ตางเทน
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร วัดศิริมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๕๙

เด็กชายสุรเชษฐ์ อุทรัง
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร วัดศิริมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๖๐
เด็กชายอนุชา อายกอน

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร วัดศิริมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๖๑

เด็กหญิงเพชรลดา พารัน
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร วัดศิริมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๖๒

เด็กหญิงสุพัตตา มหุวัน
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๖๓

เด็กหญิงกนกวรรณ พ่อหลอน
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๖๔

เด็กชายชนะชน ลำทอง
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๔๕ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๕๐๖๕

เด็กชายณัฐวัฒน์ สีผุย
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๖๖

เด็กหญิงดาราวดี ชนะสุข
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๖๗

เด็กชายทนงศักดิ

์

จันทร์ถาวร
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๖๘

เด็กชายทวีศักดิ

์

ชินคำ
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๖๙

เด็กหญิงทาริกา ธงวาท
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๗๐
เด็กชายธีระพงษ์ คำมา

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๗๑

เด็กหญิงบุษบา โยยัญติ
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๗๒
เด็กหญิงประทานพร ธงวาท

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๗๓

เด็กหญิงพรรภษา คำมี
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๗๔

เด็กชายภานุวัฒน์ แสนโสภา
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๗๕

เด็กชายมานพ ฉิมพลี
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๗๖

เด็กหญิงวรรณภา นนท์เข็มพรหม
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๗๗

เด็กชายวิชาญ อุทิโย
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๗๘

เด็กชายวุฒิพงษ์ หงษาโด่
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๗๙

เด็กหญิงศศิณา สนใหม่

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๘๐
เด็กหญิงศิโรรัตน์ ศรีขันธ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๘๑

เด็กหญิงศุภัตรา โกพลรัตน์
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๘๒

เด็กหญิงสุกัญญา แก่นจันทร์
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๘๓

เด็กหญิงสุธาริณี บูรณะ
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๘๔
เด็กหญิงสุภัทณ์คญา เก่งสิงห์ดง

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๘๕

เด็กชายสุรศักดิ

์

คัดทะจันทร์
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๘๖

เด็กชายอัณณพ ศรีเจริญ
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๘๗

เด็กหญิงอุไรพร มงคล
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๘๘

เด็กหญิงเด่นนภา หนุวัน
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๘๙

เด็กหญิงเบญจมาศ ชาศรี
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๙๐
เด็กหญิงเปรมฤดี สุขโต

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๙๑

เด็กชายเอกสิทธิ

์

พ่อคนตรง
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๙๒

เด็กหญิงโยษิตา มุลผาลา
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๙๓

เด็กหญิงชนม์นิภา อรรคศรีวร
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๙๔

เด็กหญิงดลยา อาสาเนย์
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๙๕

เด็กหญิงรุ่งนภา มงคล

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๙๖

เด็กชายสุทิน มงคล
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๙๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ คำระกาย
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๙๘

เด็กชายกรวิชญ์ คำศรี
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๕๙/๕๐๙๙

เด็กหญิงกิตติมา โพธิน
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๔๖ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๕๑๐๐
เด็กชายคมสันต์ อินทร์ติยะ

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๐๑

เด็กหญิงจริญญา ดำกรฤาชา
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๐๒

เด็กหญิงจันทิมา ไชยยงค์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๐๓

เด็กหญิงจารุพัฒน์ จันทร์โพธิ

์

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๐๔

เด็กหญิงจิดาภา แสงกระจ่าง
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๐๕

เด็กหญิงจิรัชญา สิทธิยา
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๐๖

เด็กชายจิรายุ นัดทยาย
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๐๗

เด็กหญิงชนกนันท์ สิงห์คะ
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๐๘

เด็กหญิงชลณภัทรา ทิพย์วงศ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๐๙

เด็กหญิงชลลดา บัวสาย
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๑๐

เด็กชายชัยศิริ คณานันท์
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๑๑

เด็กชายชินกร แสนเขือน

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๑๒

เด็กชายชินกฤต เพียวงค์
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๑๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ราชชมภู
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๑๔
เด็กหญิงณัฏฌานันท์ จันทร์สุข

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๑๕

เด็กหญิงณัฏฐนิชา แสงสว่าง
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๑๖

เด็กหญิงณัฐฐาพร แหนทอง
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๑๗

เด็กหญิงณัฐฑินันท์ นามพลแสน
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๑๘

เด็กหญิงณัฐธิดา เจริญทัศน์
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๑๙

เด็กหญิงณัฐพัชร์ แหนทอง
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๒๐

เด็กชายตนุสรณ์ มหาโคตร
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๒๑

เด็กชายทยาวัฒน์ รัชโน
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๒๒

เด็กชายธราเทพ อุดคำ
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๒๓

เด็กหญิงธันยพร รัชโน
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๒๔

เด็กหญิงธันย์ชนก บุญก้อน
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๒๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ รัชโน
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๒๖

เด็กหญิงปนัดดา พรมดี
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๒๗

เด็กหญิงปนัดดา เพ็ชรรัตน์
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๒๘

เด็กหญิงปาณิสรา วิโย
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๒๙

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ศรีรักษา
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๓๐

เด็กหญิงพัชรพร จันทร์พิทักษ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๓๑

เด็กหญิงพัชราพร แสนคำ
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๓๒

เด็กหญิงพีริยา มะรุขขะ
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๓๓

เด็กหญิงภัคภิญญา แก้วมณีชัย
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๓๔

เด็กหญิงภัทราภรณ์ รัตนมาลี
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๔๗ / ๑๙๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๕๑๓๕

เด็กหญิงภาวินีย์ แก้วมณีชัย

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๓๖

เด็กชายภูริพัฒน์ ศรีแก้วนำใส
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๓๗

เด็กหญิงมธุรดา ยะไวย์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๓๘

เด็กหญิงยุพารัตน์ นรินทร์
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๓๙

เด็กหญิงวริศรา อินทร์ติยะ
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๔๐

เด็กหญิงวิภาวี ทักโลวา

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๔๑

เด็กหญิงศุทธินี โกพลรัตน์
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๔๒

เด็กหญิงสถิยา ไชยราช
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๔๓

เด็กหญิงสุชาดา เกษรราช
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๔๔
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ กัณณีย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๔๕

เด็กชายสุวิจักขณ์ เขตนคร
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๔๖

เด็กหญิงหวันยิหวา แก้วมณีชัย
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๔๗

เด็กชายอนุพงษ์ คำไพ
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๔๘

เด็กหญิงอัศษราพร วีระพล
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๔๙

เด็กหญิงเกศินี โฮมนา

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๕๐

เด็กชายกิตติศักดิ

์

คำวัน
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๕๑

เด็กหญิงปนัดดา ไชยต้นเทือก

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๕๒

เด็กหญิงภัควดี บัวชุม
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๕๓

เด็กชายอิสระ ภู่นิยม
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๕๔

เด็กหญิงเอวิตรา บัวชุม
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๕๕

เด็กชายชินดนัย สุขรี
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๕๖

เด็กชายณภัทร บัวชุม
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๕๗

เด็กชายปญญา ใต้กรแก้ว
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๕๘

เด็กหญิงกมลทิพย์ วงษ์ตาทำ
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๕๙

เด็กหญิงธนัชชา จันทร์เรืองศรี
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๖๐

เด็กหญิงปะณัดดา แก้วหาวงค์
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๖๑

เด็กหญิงวาสิตา ครโสภา
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๖๒

เด็กชายวุฒิชัย ขอดเมชัย
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๖๓

เด็กชายอานุภาพ คำวัน
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๖๔

เด็กชายทรงพล คำวัน
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๖๕

เด็กหญิงนันธิดา แซ่อึง

้

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๖๖

เด็กชายอดิศักดิ

์

ทินโน

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๖๗

เด็กชายอภินันท์ ปทมโรจน์
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๖๘

เด็กชายอัฐศฎายุทธ บัวชุม

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๖๙

เด็กหญิงปรางทิพย์ คำวัน
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๔๘ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๕๑๗๐

เด็กหญิงปวีณา พรมจันทร์
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๗๑

เด็กหญิงพิมพกานต์ บัวชุม
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๗๒

เด็กชายพีระพงษ์ คำจันทร์
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๗๓

เด็กหญิงมลทิพย์ สุขรี
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๗๔

เด็กหญิงรักษ์ชนก ประกอบแสง
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๗๕

เด็กหญิงเขมิกา ต้นสวรรค์
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๗๖

เด็กหญิงกัญญาดา หงษาวงษ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๗๗

เด็กหญิงกัลยาณี รัตนมาลี
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๗๘

เด็กหญิงขวัญพิชชา อินทร์ตา
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๗๙

เด็กหญิงชาลิดา เกษรราช
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๘๐

เด็กหญิงณัฐพร สิงห์คะ
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๘๑

เด็กชายณัฐพล โชคเกษมกุล
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๘๒

เด็กหญิงณัฐวรา แสงฉาย
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๘๓
เด็กหญิงประภาจันทร์

หงษาวงศ์
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๘๔
เด็กหญิงปราณปรียา น้อยเมืองโพน

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๘๕

เด็กหญิงปารมี ราชชมภู
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๘๖

เด็กหญิงพชรนันท์ อินทร์ตา

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๘๗

เด็กหญิงพัชราภรณ์ มินขุนทด
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๘๘
เด็กหญิงพิมพกาญจน์

สะเทิงรัมย์
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๘๙

เด็กหญิงพิมพกานต์ ทองคำชุม
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๙๐

เด็กหญิงพีรดา ปูบุตรชา
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๙๑

เด็กชายภูณรินทร์ แกนไธสง
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๙๒

เด็กหญิงวันวิสาข์ ขอดเมชัย
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๙๓

เด็กหญิงศิรภัสสร ดีจิตร
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๙๔
เด็กหญิงศุภชราภรณ์ ยศประสงค์

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๙๕

เด็กหญิงสกุณา ศรีจางวาง
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๙๖

เด็กหญิงสิรินันท์ โกพลรัตน์

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๙๗

เด็กหญิงสุขหทัย พลยะเรศ
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๙๘

เด็กหญิงสุพรภัสร์ ไชยธนนศักดิ

์

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๕๑๙๙

เด็กหญิงหยาดฝน พลเขต
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๐๐
เด็กหญิงอาภาศิริ ธงยศ

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๐๑

เด็กชายอารุณโรจน์ พลหาญ
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๐๒

เด็กหญิงอินทิรา สีใส
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๐๓

เด็กหญิงเกศรินทร์ โกพล
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๐๔

เด็กหญิงเขมิกา ศรีพรวรรณ
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล วัดสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๔๙ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๕๒๐๕
เด็กหญิงเทียนประภา

นาดี
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๐๖

เด็กหญิงเพชรลดา หงษาวงษ์
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๐๗

เด็กหญิงจินดา ระเมียดดี
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๐๘

เด็กหญิงวนิดา บัวสาย
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๐๙

เด็กหญิงวริษฐา จันทสงเคราะห์
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๑๐
เด็กหญิงเบญญาทิพย์ บาลโสง

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๑๑

เด็กชายกฤติพงศ์ เหง้าสุวรรณ
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนลาดสว่างวิทยา วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๑๒

เด็กชายปกรณ์ ธนตุ่น
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนลาดสว่างวิทยา วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๑๓

เด็กหญิงปนัดดา พ่อเกตุ
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนลาดสว่างวิทยา วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๑๔

เด็กชายอนุสิทธิ

์

ปนะตา
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนลาดสว่างวิทยา วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๑๕

เด็กหญิงอรพินท์ สมอินเอก
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนลาดสว่างวิทยา วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๑๖

เด็กชายกฤษฎาภา ชากิจดี
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนลาดสว่างวิทยา วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๑๗

เด็กชายดนัย ต้องสว่าง
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดสว่างวิทยา วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๑๘

เด็กหญิงธิดาลักษณ์ จันทร์แดง
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนลาดสว่างวิทยา วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๑๙

เด็กหญิงธิตยา คำชนะ

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดสว่างวิทยา วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๒๐

เด็กหญิงพัชรินทร์ คำวัน
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนลาดสว่างวิทยา วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๒๑

เด็กชายภูพิภัตร พรมจันทร์
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนลาดสว่างวิทยา วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๒๒

เด็กหญิงลลิดา วงค์ชาชม
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนลาดสว่างวิทยา วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๒๓

เด็กชายศุภณัฐ แพนสิงห์
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดสว่างวิทยา วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๒๔

เด็กชายอภิเชษฐ์ ท่อนทอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดสว่างวิทยา วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๒๕

เด็กหญิงไอศิยา แท่นนอก
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนลาดสว่างวิทยา วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๒๖

เด็กหญิงกรกนก อินทะศรี
๐๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๒๗

เด็กหญิงกรรณิกา อนุญาหงษ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๒๘

เด็กชายกรวิชญ์ โคตรคำ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๒๙

เด็กชายกฤษฎา ไชยกา
๐๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๓๐

เด็กชายกันต์กวี พินิจ
๒๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๓๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ขันซ้าย
๑๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๓๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สาเคดา
๐๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๓๓

เด็กหญิงกุลปรียา สุธรรม
๒๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๓๔

เด็กชายคงศักดิ

์

ศิละมาตย์
๐๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๓๕

เด็กชายจักรพงษ์ อินทะประเสริฐ
๒๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๓๖

เด็กหญิงจารวี อินทริง
๐๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๓๗

เด็กชายจิตวัต บุพศิริ
๐๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๓๘

เด็กชายจิรวัฒน์ กองเสลา
๒๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๓๙

เด็กชายจิรายุ กวนฮางฮอง
๐๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  
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นพ ๔๕๕๙/๕๒๔๐

เด็กชายจีระพัทธ์ โพธินอก

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๔๑

เด็กชายชนกพล ประเสริฐธัญญา
๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๔๒

เด็กหญิงชลธิชา ชัยสุระ
๒๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๔๓

เด็กหญิงชลธิชา เจริญขันธ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๔๔

เด็กชายชัยวัฒน์ นันศรีบุตร
๐๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๔๕

เด็กหญิงญาดา อินธิสาร
๒๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๔๖

เด็กชายฐิติกร ศิริวงค์
๐๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๔๗

เด็กหญิงณัฐชยา แสนสิทธิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๔๘

เด็กชายณัฐดนัย จันทะนันท์
๒๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๔๙

เด็กชายณัฐพงษ์ บุพศิริ
๑๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๕๐

เด็กชายณัฐพล ขรรศร
๐๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๕๑

เด็กหญิงณัฐวลัญช์ อุดรวงค์
๑๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๕๒

เด็กหญิงณัฐสุดา สงัดศรี
๐๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๕๓

เด็กหญิงทิพย์สุดา เสนจันฒิไชย
๑๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๕๔

เด็กชายธนกร ไกรพินิจ
๒๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๕๕

เด็กชายธนวิชญ์ มณีศรี
๑๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๕๖

เด็กชายธนา ศิริวงศ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๕๗

เด็กชายธนาธิป เพ็งคำ
๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๕๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ กองทรัพย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๕๙

เด็กชายธีรธรรม ไชยริบูรณ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๖๐

เด็กหญิงธีร์วรา บุพศิริ

๒๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๖๑

เด็กชายธเนศ ศิริวงศ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๖๒

เด็กชายนนทวัฒน์ วงษ์สอาด
๐๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๖๓

เด็กหญิงนภัสวรรณ โคตบิน
๓๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๖๔

เด็กหญิงนภัสสร สมรฤทธิ

์

๒๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๖๕

เด็กชายนฤทัตเมธา สมรฤทธิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๖๖

เด็กชายนิธิกร อุ่นกลม
๒๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๖๗

เด็กหญิงนำฤทัย โสภานำ
๒๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๖๘

เด็กชายประชา อุ่นกลม
๐๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๖๙

เด็กชายปรัญชัย กองเสลา
๐๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๗๐

เด็กชายปริญญา ดาเยอ
๒๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๗๑

เด็กหญิงปณฑารีย์ ขรรค์ศร
๐๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๗๒

เด็กชายปยบุตร นันศรีบุตร
๒๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๗๓

เด็กหญิงปยะมาศ ภูโสภา

๑๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๗๔

เด็กชายพงศกร บุญยะศรี

๑๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๕๑ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๕๒๗๕

เด็กหญิงพนิตภัทร ไชยสุระ
๐๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๗๖

เด็กหญิงพรชิยา สัตย์ปญญา
๐๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๗๗

เด็กหญิงพรนภัส ชัยปญหา
๑๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๗๘

เด็กหญิงพรพิมล สานนท์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๗๙

เด็กหญิงพสชนัน ต้นกันยา
๒๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๘๐

เด็กชายพัชรพล พรมสุวรรณ์
๒๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๘๑

เด็กหญิงพิมพ์วิภา ชาดีกรณ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๘๒

เด็กชายพีรพัฒน์ หาทำ
๓๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๘๓

เด็กชายพีรพัฒน์ อินทร์เพ็ญ
๑๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๘๔

เด็กหญิงภัทรวดี เขียวสังข์
๒๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๘๕

เด็กชายภาณุชกร ศรศักดา

๑๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๘๖

เด็กชายภานุ โพธิสุ

์

๓๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๘๗

เด็กชายภูผา แจ่มสุวรรณ
๑๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๘๘

เด็กหญิงมัณฑนา สมรฤทธิ

์

๑๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๘๙

เด็กหญิงมุฑิตา สมจิตร์
๐๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๙๐

เด็กชายยศกร จิตแสง
๒๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๙๑

เด็กหญิงรติกานต์ ดายังหยุด
๑๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๙๒

เด็กหญิงระพีพรรณ เงินจันทร์
๐๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๙๓

เด็กชายรัชชานนท์ สุขวิพัฒน์
๑๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๙๔

เด็กหญิงรัฐพรวดี รักษ์ชุมชน
๑๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๙๕

เด็กชายรัฐภูมิ มะละกา

๒๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๙๖

เด็กหญิงรุจิรดา ปองทอง
๑๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๙๗

เด็กชายวชิรวิทย์ โพธิสุ

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๙๘

เด็กหญิงวรนุช ไชยต้นเทือก
๐๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๒๙๙

เด็กชายวราวุธ สาซุเซา
๑๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๐๐
เด็กหญิงวรินทร สอนซ้าย

๒๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๐๑

เด็กหญิงวริยา มณีพงศกร
๐๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๐๒

เด็กหญิงวริศรา มะแก้ว
๑๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๐๓

เด็กหญิงวาริชาติ นนทะ
๑๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๐๔

เด็กหญิงวาสนา ดันมีแก้ว
๒๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๐๕

เด็กชายวิชยุตม์ เคนแสง
๒๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๐๖

เด็กหญิงวิภา ไชยฮด
๑๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๐๗

เด็กชายวุฒิชัย ไชยเทพ
๑๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๐๘

เด็กหญิงศลิษา บุญจบ
๒๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๐๙

เด็กหญิงศศินิภา นาหมีด
๑๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๕๒ / ๑๙๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๕๓๑๐

เด็กหญิงศศิวิมล สุพะสอน
๑๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๑๑

เด็กชายศิรวัฒน์ อินทะศรี
๒๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๑๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ งามนาศรี
๑๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๑๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ วงษาเนาว์
๑๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๑๔

เด็กชายศิวัฒน์ คามประเส
๑๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๑๕

เด็กหญิงศุภิสรา คำเปลียน

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๑๖

เด็กหญิงสธนธร ชาทองยศ
๒๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๑๗

เด็กชายสัญชัย นนสุวรรณ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๑๘

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

สารสินธ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๑๙

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

โคตะบิน
๐๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๒๐

เด็กชายสิทธิโชค คงไข่ศรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๒๑

เด็กหญิงสิริโสภา ภูมิดา
๑๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๒๒

เด็กหญิงสิรีธร นัดทะยาย
๑๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๒๓

เด็กหญิงสุชาวดี บริเอก
๒๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๒๔

เด็กหญิงหยาดทิพย์ เตะเส็น
๑๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๒๕

เด็กหญิงหยาดฝน เตะเส็น
๑๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๒๖

เด็กชายอชิตพล อุ่นกลม
๑๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๒๗

เด็กชายอนุกูล แก้วปลา
๑๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๒๘

เด็กชายอภิชาติ นาคนชม
๒๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๒๙

เด็กชายอรรครินทร์ ไกรเทียม
๒๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๓๐

เด็กชายอัมรินทร์ ใจการุณ
๓๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๓๑

เด็กชายอาณาจักร อาบทอง
๑๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๓๒

เด็กหญิงอุมากรณ์ จันทร
๑๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๓๓

เด็กหญิงเกษมณี ศรีษะมุข
๓๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๓๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ศิริขันแสง
๐๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๓๕

เด็กชายเสฎฐวุฒิ คัดทะนะ
๒๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๓๖

เด็กชายเอกภพ เวียงสันเทียะ
๑๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๓๗

เด็กหญิงแก้วกมล วงษา
๒๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๓๘

เด็กหญิงโสภิตนภา จูมทอง
๐๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๓๙

เด็กชายไววิทย์ สุธรรม
๒๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๔๐

เด็กหญิงไอลดา สิงห์งอย
๑๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๔๑

เด็กหญิงกนกวรรณ ยอดสุบัน
๒๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๔๒

เด็กชายกฤตพล มณีนพ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๔๓

เด็กชายจีรพัส ยะภักดี
๑๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๔๔

เด็กชายชนะชล ไชยรินทร์
๑๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๕๓ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๕๓๔๕

เด็กหญิงชลธิชา โคตะบิน
๑๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๔๖

เด็กหญิงติชิลา ปนัง
๒๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๔๗

เด็กชายทับษ์ดนัย มหาวงศ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๔๘

เด็กชายนันติกร มาจอมศรี
๐๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๔๙

เด็กหญิงปริญศิริ ทองศรี
๒๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๕๐

เด็กหญิงพัชราภา มหาวงค์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๕๑

เด็กชายภัทรพล บุพศิริ
๐๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๕๒

เด็กชายภาคิน สุธรรม
๒๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๕๓

เด็กหญิงลัดดานันท์ แก้วไพศาล
๐๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๕๔

เด็กชายสุภนัย นาชัยเวียง
๐๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๕๕

เด็กชายกฤษฎา ติยะบุตร
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๕๖

เด็กชายธนกร โคตตะ
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๕๗

เด็กหญิงนภัสรพี สีคราม
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๕๘

เด็กชายบุญฤทธิ

์

ก้อนกัน

้

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๕๙

เด็กชายพงศกร ต้นถาแก้ว

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๖๐

เด็กชายพงศกร สุภาพันธ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๖๑

เด็กหญิงภัทราภรณ์ จาหรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๖๒

เด็กชายรัฐภูมิ อินทริง
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๖๓

เด็กหญิงสาวิตรี พิมพ์ตะคลอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๖๔

เด็กหญิงอรปรียา โคตตะ
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๖๕

เด็กชายอิทธิพัทธ์ คะแก้ว
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๖๖

เด็กชายเจษฎากร ดาดง
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๖๗

เด็กหญิงแพรใหม แก้วบุรมย์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๖๘

เด็กชายจักรกฤษณ์ หาบุตร
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๖๙

เด็กชายณัฐพงศ์ จาหรี
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๗๐

เด็กชายธนวัฒน์ มีมาดี
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๗๑

เด็กหญิงนิตยา อุปมนต์
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๗๒

เด็กหญิงปยะรัตน์ โปวังสา
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๗๓

เด็กหญิงพิยดา มาตชัยเคน
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๗๔

เด็กหญิงมุทิตา สมบูรณ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๗๕

เด็กหญิงยุวรรณรี คะแก้ว
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๗๖

เด็กหญิงวิรัญวรรณ โคตตะ
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๗๗

เด็กหญิงทิพย์สุดา คะดุน
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๗๘

เด็กชายธชานันท์ ภูมิวัฒน์
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๗๙

เด็กชายธีรภัทร อินทริง
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๕๔ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๕๓๘๐

เด็กชายผดุงเดช คะดุน
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๘๑

เด็กชายพัลลภ อินทศรี
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๘๒

เด็กหญิงพิญาดา ฝากงคำ
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๘๓

เด็กหญิงพิมพ์วิภา เพ็งคำ
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๘๔

เด็กหญิงภิราพร อุผา
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๘๕

เด็กหญิงลัทธวรรณ คะดุน

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๘๖

เด็กชายวรวุฒิ คำเขียว

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๘๗

เด็กชายวีรภัทร ไชยตา
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๘๘

เด็กหญิงศศิธร คะดุน
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๘๙

เด็กชายอนุศิษฏ์ เอืองไข

้

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๙๐

เด็กหญิงอรจิรา อุผา

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๙๑

เด็กหญิงณัฐยา มะละกา
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๙๒

เด็กหญิงนิรัชพร จำปาซ้อน
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๙๓

เด็กหญิงนีราชา มะละกา
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๙๔

เด็กชายปธานิน สิงห์งอย
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๙๕

เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ สุทา
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๙๖

เด็กชายพันธ์ธวัตร คะดุน
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๙๗

เด็กชายวุฒิพงศ์ อุผา
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๙๘

เด็กหญิงศศิธร คะดุน
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๓๙๙

เด็กชายศักดินรินทร์

์

ตัญญาภักดิ

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๐๐
เด็กชายสายธาร บุญใบ

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๐๑

เด็กหญิงสิรีธร คะดุน
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๐๒

เด็กชายอำพร ทะวะรุ่งเรือง

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๐๓
เด็กหญิงประภาวรรณ

คะดุน
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๐๔

เด็กหญิงปณฑิตา สุทา
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๐๕

เด็กชายฝาย อินทริง
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๐๖

เด็กหญิงพรรณิกา พันธุ์กาง
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๐๗

เด็กหญิงพันธิตา วงศุพัฒ
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๐๘

เด็กชายภควัต ฝากงคำ
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๐๙

เด็กหญิงศศิประภา ปากดี
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๑๐

เด็กหญิงชนิดา สมดี
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๑๑

เด็กหญิงทักษพร แก้วไตรรัตน์
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๑๒

เด็กชายนิติภูมิ สมปญญา
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๑๓

เด็กหญิงปริญยา คนไว
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๑๔

เด็กหญิงพรทิพย์ อุผา
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๕๕ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๕๔๑๕

เด็กชายพลากร เพ็งคำ
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๑๖

เด็กชายวิศรุต วัดแผ่นลำ
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๑๗

เด็กชายวีระพงษ์ สุคงเจริญ
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๑๘

เด็กชายศราวุธ อินทริง
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๑๙

เด็กชายศรีสุนทร สมรฤทธิ

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๒๐

เด็กหญิงสิรินยา จำปาซ้อน
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๒๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ มะละกา
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๒๒

เด็กหญิงสุภัสสร เพ็งคำ

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๒๓

เด็กหญิงกุลนัฎ ผิวนวล
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๒๔

เด็กชายคฑาวุธ โคตะบิน
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๒๕

เด็กหญิงจีรภัทร ขะสุดใจ
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๒๖

เด็กหญิงฑิตยา โพธิราช
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๒๗

เด็กหญิงทิพวรรณ ไพบูลย์
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๒๘
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ เบาลาด

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๒๙

เด็กหญิงนันทิดา โคตะบิน
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๓๐

เด็กหญิงประนอม สาระ
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๓๑

เด็กชายพรพินิต โคตะบิน
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๓๒

เด็กหญิงรวิพร เรืองขวัญ
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๓๓

เด็กชายวิทวัฒน์ โคตะบิน
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๓๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ไชยศรี
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๓๕

เด็กหญิงสมัชญา คำแดง
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๓๖

เด็กหญิงอภิญญา โคตะบิน
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๓๗

เด็กหญิงอภิรทิพย์ โคตะบิน
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๓๘

เด็กหญิงเจนจิรา สร้อยดัน

้

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๓๙

เด็กหญิงเนตรนภา โคตะบิน
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๔๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ โคตะบิน

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๔๑

เด็กชายโยธิน สังเกตุดี
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๔๒

เด็กชายจักริน อินนะริ
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๔๓

เด็กชายจาตุรนต์ โคตะบิน
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๔๔

เด็กชายชลชาติ โทสวนจิตร
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๔๕

เด็กหญิงนราทิพย์ คำภูเงิน
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๔๖

เด็กหญิงบุณยาพร โคตะบิน
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๔๗

เด็กชายพงศธร พุ่มพวง
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๔๘

เด็กชายภัสกร สิทธิยา
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๔๙

เด็กชายภานุพงค์ มะลิวัลย์
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๕๖ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๕๔๕๐

เด็กชายภาราดร โคตะบิน
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๕๑

เด็กหญิงมนัสษยา มานัส
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๕๒

เด็กหญิงรัตนมณี สิทธิยา
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๕๓

เด็กหญิงศิวพร ศิวเตชะ
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๕๔

เด็กหญิงสกาวเดือน จ่าเหม
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๕๕

เด็กหญิงสุนิษา สร้อยดัน

้

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๕๖

เด็กหญิงอนงค์นุช จันทะภู
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๕๗

เด็กชายอนิวัตติ

์

สิทธิยา
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๕๘

เด็กหญิงอภิรุจี สิทธิยา
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๕๙

เด็กหญิงเจนจิรา จันทร์เต็ม

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๖๐

เด็กชายกฤษณะ พลขันธ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๖๑

เด็กชายครองเกียรติ โคตะบิน
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๖๒

เด็กหญิงคีตภัทร โพธิราช

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๖๓

เด็กชายจิตวัต โพธิทัน

์

๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๖๔

เด็กชายดนัย อ่อนศรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๖๕

เด็กชายนครินทร์ ผึงศรี

้

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๖๖

เด็กหญิงปยะวัน โคตรบิน
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๖๗

เด็กหญิงพัชนีกรณ์ สันประภา
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๖๘

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ สิทธิยา
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๖๙

เด็กชายสิทธิชัย โทสวนจิตร์
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๗๐

เด็กหญิงสิริโสภา วรรณธุ
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๗๑

เด็กชายอภิรเดช โคตะบิน
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๗๒

เด็กชายอานนท์ เอืองไข

้

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๗๓

เด็กหญิงเนตรอัปสร ท่อนสัน

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๗๔

เด็กหญิงกรรณิการ์ ธาตุแสง
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๗๕

เด็กหญิงขวัญใจ มัยดีนาจ
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๗๖

เด็กหญิงชยุดา เนินใหม่
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๗๗

เด็กชายธนากร สีหมุงคุล
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๗๘

เด็กชายธรรมธัช แซ่โต๊ะ
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๗๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ มหาวงศ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๘๐

เด็กหญิงนภาพร อุ่นเทียมโสม
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๘๑

เด็กหญิงปรียาภรณ์ อุดานนท์
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๘๒

เด็กหญิงสุพัตรา โคทังคะ
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๘๓

เด็กหญิงจรัณยา มัยวงค์
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๘๔

เด็กหญิงจิรวรรณ ไชยกา

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๕๗ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๕๔๘๕

เด็กชายจีรพันธ์ มหาวงศ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๘๖

เด็กหญิงชุดาพร มัยวงค์
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๘๗

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

มหาวงค์
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๘๘

เด็กหญิงธนพร ผลอุดม
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๘๙

เด็กหญิงนนทวรรณ คำวิแสง

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๙๐

เด็กชายนพชัย โยลัย
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๙๑

เด็กหญิงนพสรณ์ สกุลศรี
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๙๒

เด็กหญิงพรนภา รัตนะ
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๙๓

เด็กหญิงลลิดา ภูศรี
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๙๔

เด็กหญิงวริษา มหาวงศ์
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๙๕

เด็กชายอธิชา ศิริวงศ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๙๖
เด็กหญิงอนงค์ลักษณ์ โสมงาม

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๙๗

เด็กหญิงเนตรนภา นามนา
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๙๘

เด็กชายโชคชัย นันสิทธิ

์

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๔๙๙

เด็กหญิงกัญญาพร มัยวงค์
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๕๐๐
เด็กหญิงละลวยทิพย์ ภาพนอก

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๕๐๑

เด็กชายวราวุธ นามนา
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๕๐๒

เด็กหญิงศิริญา มีเหมือน
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๕๐๓

เด็กชายเกรียงไกร รัตนะ
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๕๐๔

นางสาววิลาสินี สมรฤทธิ

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๕๐๕

นางสาวสายสุรีย์ มหาวงศ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๕๐๖

นางสาวสุดารัตน์ สุพร
๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๕๐๗

นายเด่นพงศ์ มหาวงค์
๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๕๐๘

นางสาวคณิตา วรโพด
๐๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๕๐๙

นางสาวจันทิมา ศิริวงค์
๐๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๕๑๐

นางสาวชลธิชา รวมเงิน

๒๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๕๑๑

เด็กหญิงกุลธิดา ทากิระ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๕๙/๕๕๑๒

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ชัยนคร
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๕๙/๕๕๑๓

เด็กชายชโนดม แก้วปลา
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๕๙/๕๕๑๔

เด็กหญิงณัฐจินันท์ แก้วปลา
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๕๙/๕๕๑๕

เด็กหญิงณิชนันทน์ แก้วปลา
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๕๙/๕๕๑๖

เด็กหญิงนภิสา สุธรรม
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๕๙/๕๕๑๗

เด็กชายประกาศิต โยลัย
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๕๙/๕๕๑๘

เด็กหญิงพิชญธิดา โยลัย
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๕๙/๕๕๑๙

เด็กชายรณกฤต แก้วปลา
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต วัดทรายศรี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๕๘ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๕๕๒๐

เด็กหญิงละมุด ขนาด
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๕๙/๕๕๒๑

เด็กชายศุภกิตต์ ผิวผ่อง
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๕๙/๕๕๒๒

เด็กหญิงสุดา กิงหลักเมือง

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๕๙/๕๕๒๓

เด็กชายทัศนปกรณ์ แก้วปลา
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๕๙/๕๕๒๔

เด็กหญิงพิมพกานต์ ฟองสีถุง
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๕๙/๕๕๒๕

เด็กชายวรเวช ศิริวงศ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๕๙/๕๕๒๖

เด็กหญิงอรทัย ทากิระ
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๕๙/๕๕๒๗

เด็กหญิงเสาวรส มัยวงค์
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๕๙/๕๕๒๘

เด็กหญิงกรนันท์ รัตนะ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๕๙/๕๕๒๙

เด็กหญิงกรรณิการ์ ไชยกา
๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๕๙/๕๕๓๐

เด็กหญิงคำไผ่ ไชยกา
๐๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๕๙/๕๕๓๑

เด็กหญิงทิพากร รัตนะ
๐๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๕๙/๕๕๓๒

เด็กหญิงธนารีย์ เขียนเสือ
๒๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๕๙/๕๕๓๓

เด็กหญิงธีราพร สอนกลาง
๑๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๕๙/๕๕๓๔

เด็กหญิงนำทิพย์ ไชยกา
๐๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๕๙/๕๕๓๕

เด็กชายบุรัสกร อินทริง

๒๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๕๙/๕๕๓๖

เด็กชายปยทัศน์ สุธรรม

๒๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๕๙/๕๕๓๗

เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

รัตนะ
๒๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๕๙/๕๕๓๘

เด็กชายภูวนัย รัตนะ
๐๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๕๙/๕๕๓๙

เด็กหญิงมนนิดา ไชยกา
๒๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๕๙/๕๕๔๐

เด็กหญิงรัญชนา แจ่มสุวรรณ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๕๙/๕๕๔๑

เด็กหญิงวรรญา สิงห์สาย
๒๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๕๙/๕๕๔๒

เด็กหญิงสายชล อินทิสิทธิ

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๕๙/๕๕๔๓

เด็กหญิงสุทธิดา รัตนะ
๑๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๕๙/๕๕๔๔

เด็กหญิงสุภัทรา คำหาญ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๕๙/๕๕๔๕

เด็กชายอัฐพร รัตนะ
๑๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๕๙/๕๕๔๖

เด็กชายอานันท์ อินทลิง
๐๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๕๙/๕๕๔๗

เด็กหญิงเนือนาบุญ

้

ไชยกา
๑๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๕๙/๕๕๔๘

เด็กชายกิตตินันท์ รัตนะ
๒๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๕๙/๕๕๔๙

เด็กชายกิตติพงษ์ ศรีษามุข
๒๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๕๙/๕๕๕๐

เด็กชายณรงค์ชัย ดวงภักดี

๑๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๕๙/๕๕๕๑

เด็กหญิงปาลินี สีวิคำ
๒๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๕๙/๕๕๕๒

เด็กชายภัทราวุธ ดวงภักดี
๐๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๕๙/๕๕๕๓

เด็กชายรัตนากร คะดุน
๑๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๕๙/๕๕๕๔

เด็กชายศุภกร อินทิสิทธิ

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๕๙ / ๑๙๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๕๕๕๕

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ คำหาญ
๒๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๕๙/๕๕๕๖

เด็กหญิงอรปรียา บุญเซอ
๒๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๕๙/๕๕๕๗

เด็กชายยุทธพงษ์ ดวงภักดี
๒๗/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๕๙/๕๕๕๘

เด็กหญิงสุวรา อินทริง
๑๔/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๕๙/๕๕๕๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ไชยกา
๐๔/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๕๙/๕๕๖๐

เด็กชายทักษ์ดนัย ปองทอง
๐๕/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๕๙/๕๕๖๑

เด็กชายวิทวัส รัตนะ
๐๒/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๕๙/๕๕๖๒

เด็กชายอภิชาติ รัตนะ

๒๙/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๕๙/๕๕๖๓

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สุกรรณ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๕๕๖๔

เด็กหญิงชลลดา คัดทนะเงิน
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๕๕๖๕

เด็กหญิงณัฐวิภา รังศรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๕๕๖๖

เด็กชายธนกร รัตนะ
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๕๕๖๗

เด็กชายธนธรณ์ วัฒโณ
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๕๕๖๘

เด็กชายธนภัทร์ วัฒโณ
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๕๕๖๙

เด็กชายธนิตย์ นามมนตรี
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๕๕๗๐

เด็กชายนัทพล คุ้มรักษ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๕๕๗๑

เด็กหญิงนันทิดา สีทอง
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๕๕๗๒

เด็กหญิงนิรวรรณ รังศรี
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๕๕๗๓

เด็กชายพงศธร พิมยัง
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๕๕๗๔

เด็กชายพงษ์ศิริ คัณทักษ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๕๕๗๕

เด็กชายพนธกร วงค์พุทธา
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๕๕๗๖

เด็กชายภราดร มะละกา

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๕๕๗๗

เด็กชายมนัสนันท์ อภัยโส
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๕๕๗๘

เด็กหญิงลภัสรดา งามสิทธิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๕๕๗๙

เด็กชายวัฒนา คัณทักษ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๕๕๘๐

เด็กชายวีรภัทร สุวรรณกำจร
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๕๕๘๑

เด็กหญิงสริญญา ท้าวอินทร์
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๕๕๘๒

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

เจียวก๊ก

๊

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๕๕๘๓

เด็กชายสุชาติ วงศรีชู
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๕๕๘๔

นายธีรยุทธ ขวดแก้ว
๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๕๕๘๕

นายนันทวัตร สีทอง
๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๕๕๘๖

นางสาวปรัณดา ปองทอง
๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๕๕๘๗

นางสาวสุพัตรา ปองทอง
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๕๕๘๘

นายเกียรติศักดิ

์

ปองทอง
๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๕๕๘๙

นายจิรกฤต รังสร้อย
๑๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๖๐ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๕๕๙๐

นางสาววิลัยลักษณ์ รังศรี
๑๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๕๙/๕๕๙๑

เด็กหญิงชุดา อินทริง
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพนสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๕๕๙๒

เด็กหญิงวราภรณ์ ผุดีสม
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพนสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๕๕๙๓

เด็กหญิงสุธิตา อินทริง
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพนสว่าง  

นพ ๔๕๕๙/๕๕๙๔

เด็กชายกฤษฎา นาหมีด
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๕๕๙๕

เด็กชายคณิน หอมสมบัติ
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๕๕๙๖

เด็กหญิงชลธิชา ขันขวา
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๕๕๙๗

เด็กชายณัชพล คำพิลัง
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๕๕๙๘

เด็กชายธีรวัฒน์ เขียวสังข์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๕๕๙๙

เด็กชายภานุกร ยอยง
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๐๐
เด็กหญิงลักขณา พัสนวงค์

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๐๑

เด็กชายวรรณชัย ทศพล
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๐๒

เด็กชายวีรภัทร ผาอิฐดี
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๐๓

เด็กหญิงสุทธิดา นาชัยเวียง
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๐๔

เด็กชายอิทธิกร ดายังหยุด
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๐๕

เด็กหญิงฑิติพร ฟกไพโรจน์
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๐๖

เด็กชายนนทกร บุพศิริ
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๐๗

เด็กชายนิรุช โคตรคำ
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๐๘
เด็กชายประกายเพชร

ศรีคันทรักษ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๐๙

เด็กชายประติมากร ขออาศัย
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๑๐

เด็กหญิงพิมพ์นิภา จิตตโคตร
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๑๑

เด็กชายสิทธิพร เคหภูมิ
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๑๒

เด็กชายอภิลักษณ์ พลราชม
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๑๓

เด็กชายเจษฎา บุพศิริ
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๑๔

เด็กชายพีรพัฒน์ วันภูสิทธิ

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๑๕

เด็กชายวัชรินทร์ แสนโสม
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๑๖

เด็กชายวีรภัทร จันทร
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๑๗

เด็กหญิงกฤติมา อภัยโส
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๑๘

เด็กชายณัฐพล บุญเรือง

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๑๙

เด็กหญิงธนพร วดีศิริศักดิ

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๒๐

เด็กหญิงธนัญญา สิงห์งอย
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๒๑

เด็กชายนันทกร สายสอน
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๒๒

เด็กชายนันทวุฒิ สมรฤทธิ

์

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๒๓

เด็กหญิงพรรณิภา นาบุญ
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๒๔

เด็กหญิงมัลลิกา ขออาศัย
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๖๑ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๕๖๒๕

เด็กหญิงวรัญญา เสนเพ็ง
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๒๖

เด็กหญิงศิรินันท์ แดงด้วง
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๒๗

เด็กหญิงสุนิศา นาบุญ
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๒๘

เด็กหญิงหทัยทิพย์ โพทะโสม

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๒๙

เด็กชายอภิวัฒน์ แวงดา
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๓๐

เด็กหญิงอรัญญา ศรีวรสาร
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๓๑

เด็กชายกฤษฎา โสภา
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๓๒

เด็กชายจักรกริช ใจกล้า

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๓๓

เด็กหญิงจิราวรรณ โคตรคำ
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๓๔

เด็กหญิงฉันทนา ทับพิลา
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๓๕

เด็กหญิงซูปง กุลศักดิ

์

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๓๖

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

แสนโสม
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๓๗

เด็กชายณัฐพนธ์ บุพศิริ

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๓๘

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ บุพศิริ
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๓๙

เด็กชายวรพรต ไชยริบูรณ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๔๐

เด็กชายศรายุทธ โคตรคำ

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๔๑

เด็กชายอนุรักษ์ ดายังหยุด
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๔๒

เด็กหญิงขวัญหล้า ขรรค์ศร
๑๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)

วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๔๓

เด็กหญิงฐานิดา ชัยบิล
๓๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)

วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๔๔

เด็กหญิงธันยพร แนวจำปา
๑๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)

วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๔๕

เด็กชายพชรพล ชาบรรทม
๑๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)

วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๔๖

เด็กชายภัทรพล ยะสุรีย์
๑๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)

วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๔๗

เด็กหญิงภัทรสุดา ชัยบิล
๑๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)

วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๔๘

เด็กหญิงรัญชิดา แสงธิมา
๒๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)

วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๔๙

เด็กหญิงอลิษา เกษมสินธุ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)

วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๕๐

เด็กชายอัคนิเดช มีพรหม
๒๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)

วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๕๑

เด็กชายเจตณพัทย์ จันทนพ
๑๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)

วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๕๒

เด็กชายเบญจพล หลวงโป
๑๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)

วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๕๓

เด็กหญิงกุลณัฐ แก้วจันดา

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๕๔

เด็กหญิงคุณัญญา มาตรเถือน

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๕๕

เด็กชายจักรกฤษณ์ เชือตาพระ

้

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๕๖

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ไกยะฝาย

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๕๗

เด็กชายชัยยุทธ หนึงคำมี

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๕๘

เด็กหญิงณัฐกุลพร เพ็งผ่าน
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๕๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ทาดาสิงห์
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๖๒ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๕๖๖๐

เด็กชายธีรภัทร แดงท่าขาม
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๖๑

เด็กหญิงบุญฑริกา วงค์แสนไชย
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๖๒

เด็กหญิงประภัสรา หล้ามุงคุณ
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๖๓

เด็กหญิงพรรณนิภา นนทะศรี
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๖๔

เด็กชายพุทธพงษ์ ธะนะฤทธิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๖๕

เด็กชายภัทรพงษ์ เพชรดีคาย
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๖๖

เด็กหญิงภาณุมาศ มิลินจินดา
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๖๗

เด็กหญิงมาริสา สินพรหม
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๖๘
เด็กหญิงรัตนาวรรณ มหานิล

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๖๙

เด็กชายศุภชัย หนึงคำมี

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๗๐

เด็กหญิงสิริรัชดา สุขเต
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๗๑

เด็กหญิงสุภาวดี ประโจทันตา
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๗๒

เด็กชายสุรวุธ แก้วจันดา

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๗๓

เด็กชายกฤษฎา เชือดวงผูย

้

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๗๔

เด็กชายคำสิงห์ หนึงคำมี

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๗๕

เด็กหญิงจุฬารัตน์ จันทะคูณ
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๗๖

เด็กหญิงณัฐกาญจน์ หนึงคำมี

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๗๗

เด็กชายถิรวุฒิ พ่อคำจ่า
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๗๘

เด็กชายธนกร วงค์ตาผา

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๗๙

เด็กชายธนภัทร์ หงษาชุม
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๘๐

เด็กชายนภาชัย อยู่มนเทียร
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๘๑

เด็กหญิงนำฝน เชือวังคำ

้

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๘๒

เด็กหญิงปวริศา หลานเศรษฐา
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๘๓

เด็กชายพงษ์เพชร กำริสุ
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๘๔

เด็กหญิงพลอยแก้ว ขันดงลิง
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๘๕

เด็กหญิงรัตนา ลีพล

้

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๘๖

เด็กชายวรวุฒิ วงค์คำแพง
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๘๗

เด็กชายวีรชน เชือบริบูรณ์

้

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๘๘

เด็กหญิงสุปราณี คำด่อน
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๘๙

เด็กชายสุรเกียรติ แก้วสอนดี
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๙๐

เด็กชายอนันตศักดิ

์

ทำดำ
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๙๑

เด็กชายอนุชิต ภูธรไชย
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๙๒

เด็กหญิงอรอุมา ธรรมพร
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๙๓

เด็กชายอิสรานุวัตร ลีพล

้

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๙๔

เด็กหญิงอุบลรัตน์ สมนา
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๖๓ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๕๖๙๕

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

เชือกุณะ

้

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๙๖

เด็กชายไกรสร เชือดวงผูย

้

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๙๗

เด็กชายสันติสุข แสนสามารถ
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๙๘

นายครรชิตพล ซึมมัง
๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๕๖๙๙

นางสาวทิพย์สุดา พลธิราช
๓๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๕๗๐๐
นายธวัชชัย อุทัยวัตร์

๐๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๕๗๐๑

นายนิมิตร ไก่สะแก้ว
๒๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๕๗๐๒

นายพนมรุ้ง เสนาคำ

๒๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๕๗๐๓

นางสาวสิริลักษณ์ ปุมเปา
๒๗/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๕๗๐๔

เด็กชายวัชรพล พ่อชมภู
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน วัดวังโน  

นพ ๔๕๕๙/๕๗๐๕

เด็กหญิงกิตติยา ชุมปลา

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๕๕๙/๕๗๐๖

เด็กหญิงจริษา ยตะโคตร
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๕๕๙/๕๗๐๗

เด็กหญิงจิรนันท์ ดอนบุราณ
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๕๕๙/๕๗๐๘

เด็กหญิงชนัดฎา สืบเสาะจบ
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๕๕๙/๕๗๐๙

เด็กชายณัฐชา พ่อตาแสง
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๕๕๙/๕๗๑๐

เด็กหญิงนริศรา วงค์คำแพง
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๕๕๙/๕๗๑๑

เด็กหญิงปณิตา ชุมปลา
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๕๕๙/๕๗๑๒

เด็กชายปรัชญา คำมเทพ
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๕๕๙/๕๗๑๓

เด็กหญิงปรารถนา โทแช่ม
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๕๕๙/๕๗๑๔

เด็กชายพลพรรธน์ อินปากดี
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๕๕๙/๕๗๑๕

เด็กหญิงภาณุมาศ บุญรอด
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๕๕๙/๕๗๑๖

เด็กชายรุ่งตะวัน พรหมลังค์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๕๕๙/๕๗๑๗

เด็กหญิงลลิตา สมานมิตร
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๕๕๙/๕๗๑๘

เด็กหญิงวิกานดา วงค์แก้ว

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๕๕๙/๕๗๑๙

เด็กหญิงวิภาวดี สุพรรณธนา
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๕๕๙/๕๗๒๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ วงค์แสนไชย
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๕๕๙/๕๗๒๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ สีสมคราม
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๕๕๙/๕๗๒๒

เด็กชายอัมรินทร์ ชมภูทอง
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๕๕๙/๕๗๒๓

เด็กชายเอกวิทย์ ชุมปลา
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๕๕๙/๕๗๒๔

เด็กหญิงไอลดา คำมี

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๕๕๙/๕๗๒๕

เด็กหญิงชลธิชา สุดหล้า
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๕๕๙/๕๗๒๖

เด็กชายตะวัน อัคฮาด
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๕๕๙/๕๗๒๗

เด็กชายนิวัฒน์ อินปากดี

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๕๕๙/๕๗๒๘

เด็กหญิงปนัดดา พ่อนามแดง
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๕๕๙/๕๗๒๙

เด็กหญิงวิไลวรรณ คนเพียร

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๖๔ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๕๗๓๐

เด็กชายอนุวัฒน์ อินทร์ติยะ
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๕๕๙/๕๗๓๑

เด็กหญิงไพรินทร์ คำแก้ว
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๕๕๙/๕๗๓๒

นางสาววรรณพร ทิพย์กระโทก
๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๕๕๙/๕๗๓๓

นางสาวอาภากร นวลสนอง
๒๑/๓/๒๕๒๐

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๕๕๙/๕๗๓๔

เด็กชายกนกชัย ปารีพันธ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๗๓๕

เด็กชายกนกพล ปารีพันธ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๗๓๖

เด็กชายกฤษณชน เทพประเสริฐ
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๗๓๗ เด็กหญิงกาญจนาภรณ์
ค้าทวี

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๗๓๘

เด็กชายกิตติกานต์ วังซ้าย
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๗๓๙

เด็กชายกิตติทัต สีสา
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๗๔๐

เด็กหญิงกิตติยา จันทะแสง
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๗๔๑

เด็กชายคมกฤช นิวงษา
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๗๔๒

เด็กชายจักรพงษ์ สีสอน
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๗๔๓

เด็กชายจักรพรรดิ ตะมิน
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๗๔๔

เด็กหญิงจันทกานต์ โมคลา
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๗๔๕

เด็กชายจาตุรนต์ แสงเขียว
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๗๔๖

เด็กชายจารุเดช แก้วนิวงค์
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๗๔๗

เด็กหญิงจิดาภา พันธ์แจ่ม
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๗๔๘

เด็กหญิงจิดาภา มาค่าย
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๗๔๙

เด็กชายจิตรภาณุ พิมต้น

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๗๕๐

เด็กชายจินตกาญน์ ไชยศล
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๗๕๑

เด็กชายจิรภัทร โพชราช
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๗๕๒

เด็กหญิงจิราภรณ์ โคตรธรรม
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๗๕๓

เด็กชายจีรพัฒน์ อินทุวงศ์
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๗๕๔

เด็กหญิงชญานี สนรีย์
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๗๕๕

เด็กชายชนิสรณ์ จันทร์นุช
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๗๕๖

เด็กชายชยาพล สุริย์
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๗๕๗

เด็กหญิงชรินรัตน์ สุนทรา
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๗๕๘

เด็กชายชวิศ ด่วนตระกูลศิลป
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๗๕๙

เด็กชายชินวัตร คำบด
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๗๖๐

เด็กหญิงชโรธร ศรีนิเวศน์
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๗๖๑

เด็กชายญาณวุฒิ จวงกระโทก
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๗๖๒

เด็กหญิงฐิติพร สิงห์คะ
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๗๖๓

เด็กหญิงฐิติมา ศรีธร
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๗๖๔

เด็กหญิงฑิติมา สิงหา
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๖๕ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๕๗๖๕

เด็กชายณัชชา ยศประสงค์
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๗๖๖

เด็กหญิงณัฐชา ใจหาญ
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๗๖๗

เด็กหญิงณัฐฐา นาเคน
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๗๖๘

เด็กชายณัฐพล ดวงสิม
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๗๖๙

เด็กหญิงณัฐวิภา บุตรดี
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๗๗๐

เด็กชายดนุสรณ์ นาบุญ
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๗๗๑

เด็กชายตยาคี จารุวัฒนสิทธิ

์

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๗๗๒

เด็กหญิงต้องฤทัย ราบเรียบ
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๗๗๓

เด็กชายถิรเจตน์ นิลทรวง
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๗๗๔

เด็กชายธนศักดิ

์

พิมพานนท์
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๗๗๕

เด็กหญิงธนัชชา พรามณี
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๗๗๖

เด็กชายธวัชชัย กาญจนีย์
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๗๗๗

เด็กชายธวัชชัย วงษาดี
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๗๗๘

เด็กชายธวัชชัย แสงชมภู
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๗๗๙

เด็กหญิงธัญพร กาทอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๗๘๐

เด็กหญิงธิดาพร จันทะพรม
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๗๘๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ คำแพงดี
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๗๘๒

เด็กชายธีระภัทร์ รินทะศักดิ

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๗๘๓

เด็กชายนครินทร์ จำรักษา
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๗๘๔

เด็กชายนนทวัฒน์ งอกวงษ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๗๘๕

เด็กชายนนทวัฒน์ ศรีนาเมือง
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๗๘๖

เด็กชายนพวัชร บัวบาน
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๗๘๗

เด็กหญิงนภาวรรณ เพชรวิเศษ
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๗๘๘

เด็กหญิงนัฐทริกา กระตุดเงิน
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๗๘๙

เด็กชายนัฐพล พลหาราช
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๗๙๐

เด็กชายนันทวัตร บัวเพียร
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๗๙๑

เด็กหญิงนันทิตา ไชยยงค์
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๗๙๒

เด็กหญิงบลูชิตา ยืนยงค์
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๗๙๓

เด็กหญิงบัณฑิตา พลเยียม

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๗๙๔

เด็กชายบารมี เข็มเพชร
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๗๙๕

เด็กชายบุญทการ เฮ้าสา
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๗๙๖

เด็กชายปฏิพล ศรีทิน
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๗๙๗

เด็กชายปฏิภาณ ปสสาสัย
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๗๙๘

เด็กชายปฐม โชติวุฒิชุติวัต
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๗๙๙

เด็กหญิงปณิตา เทียนศิริ
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๖๖ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๕๘๐๐
เด็กหญิงปนัดดา บัวริ

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๐๑

เด็กหญิงปภาวดี ไทยฤทธิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๐๒

เด็กชายปริญญวุฒิ บุญแสน
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๐๓

เด็กหญิงปริยดา สืบประดิษฐ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๐๔

เด็กหญิงปริยะดา นันสี
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๐๕

เด็กหญิงปลายฝน เธอจันทึก
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๐๖

เด็กหญิงปวิตรา ตะวงษ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๐๗

เด็กชายปณณธร ศรีวะรมย์
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๐๘

เด็กหญิงปายฝน ยิงคำแหง

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๐๙

เด็กหญิงปาลิดา ตะวงษ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๑๐

เด็กหญิงพรทิพย์ ศรีคัญทะ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๑๑

เด็กหญิงพรประภา แก้วลา
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๑๒

เด็กหญิงพรไพลิน คำฟู
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๑๓

เด็กชายพาคิน สุวรรณไตร
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๑๔

เด็กหญิงพิณทิฬาร โกพลรัตน์
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๑๕

เด็กหญิงพิมพกานต์ รุ่งแสง
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๑๖

เด็กชายพีรยุทธ นันทโตบล
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๑๗

เด็กหญิงภรภัทร แจ้งจำรัส
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๑๘ เด็กหญิงภัทณ์ทราภาณ์
พิลาพอง

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๑๙

เด็กชายภาคภูมิ ทองอุทัยศรี
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๒๐

เด็กชายภูชิสส์ มูลตัง

้

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๒๑

เด็กชายมงคล พนาจันทร์
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๒๒

เด็กชายมณฑลทอง ดวงสิม
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๒๓

เด็กหญิงยศวดี เพ็งอาสา

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๒๔

เด็กชายยศวริส ตาลอ่อน
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๒๕

เด็กชายรชตะ จับจิตต์
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๒๖

เด็กชายรณภพ นนท์บุญ
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๒๗

เด็กชายรพัฒน์ อรุณรัตน์สวัสดิ

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๒๘

เด็กหญิงรังสิมา นอริสาร
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๒๙

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ทุมโส
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๓๐

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สอนซ้าย
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๓๑

เด็กหญิงลดา สมศรี
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๓๒

เด็กหญิงลานดาว แสนเคน
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๓๓

เด็กชายวชิราวุธ คำไตรย์
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๓๔

เด็กหญิงวรวรรณ ทันหอ
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๖๗ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๕๘๓๕

เด็กชายวรัญชิต เสถา
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๓๖

เด็กชายวรุต คำพันธ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๓๗

เด็กชายวัชรพล บุโพธิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๓๘

เด็กชายวัชรินทร์ ปุณตุง
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๓๙

เด็กชายวุฒิชัย ดวงประทุม
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๔๐

เด็กชายศักดา สุคันธ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๔๑

เด็กหญิงศาตพร วงศ์เฟยง
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๔๒

เด็กชายศิลปชัย วังสุขี
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๔๓

เด็กชายศิวกร กำลังหาญ
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๔๔

เด็กชายศิวกร สันติวัฒนาพร
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๔๕

เด็กหญิงศุภกานต์ จันอบ
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๔๖

เด็กชายศุภวัฒน์ พรมวงษา
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๔๗

เด็กชายสมเกียรติ สมดี
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๔๘

เด็กหญิงสรัญญา ศรีประจักษ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๔๙

เด็กชายสหัสวรรษ แย้มเจริญ
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๕๐

เด็กหญิงสายปาน ทองรี
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๕๑

เด็กหญิงสิรีธร บัวสุดตา

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๕๒

เด็กหญิงสุชานันท์ คำพิมพ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๕๓

เด็กหญิงสุทธาลิดา แมดจ่อง
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๕๔

เด็กหญิงสุนิสา คำประเทือง
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๕๕

เด็กหญิงสุภัสสรา กระต่ายจันทร์
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๕๖

เด็กชายสุรินทร์ ผางโยธา
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๕๗

เด็กชายอดิศร เคหะ
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๕๘

เด็กหญิงอธินัดดา บัวจันทร์
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๕๙

เด็กชายอนุพันธ์ อันเพ็ง
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๖๐

เด็กชายอภิเดช จันทร์สว่าง
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๖๑

เด็กหญิงอรกัญญา อินลี
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๖๒

เด็กหญิงอรอนงค์ พิมเสน
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๖๓

เด็กหญิงอริรัตน์ อ่อนอุด

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๖๔

เด็กหญิงอริศรา หนองดง
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๖๕

เด็กหญิงอริสา ธรรมโม
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๖๖

เด็กหญิงอัจฉราพร โพธิสาร
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๖๗

เด็กชายอัศดาวุฒิ อาษาดี
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๖๘

เด็กชายอัษราวุฒิ ศรีสุนนท์
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๖๙

เด็กชายอิทธิพล ผาใต้
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๖๘ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๕๘๗๐

เด็กชายอิทธิพล พลอาษา
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๗๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

พุทธศิริ
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๗๒

เด็กหญิงเขมิกา หงสา
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๗๓

เด็กชายเตวิช มณีพงศกร
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๗๔

เด็กชายเทพฤทธิ

์

แพงดี
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๗๕

เด็กชายเนรมิต แสนทวีสุข
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๗๖

เด็กหญิงแพร พรทวีรักษ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๗๗

เด็กหญิงโชติกะ วรรณพันธ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๗๘

เด็กหญิงกนกวรรณ สิมมาลา
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๗๙
เด็กหญิงกรองกาญจน์

ภะวะ
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๘๐

เด็กชายกษิดิเดช

์

พรทวีรักษ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๘๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทะแสง
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๘๒

เด็กหญิงกัลยรัตน์ คิวภูเขียว

้

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๘๓

เด็กหญิงกุลธิดา ดวงดูสัน
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๘๔

เด็กชายคุณานนต์ แสนสร้อย
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๘๕

เด็กหญิงจิตรวรรณ เพียพล
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๘๖

เด็กหญิงจุฑามาศ อ้นมา
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๘๗

เด็กหญิงชนม์ชนก อ่อนสี
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๘๘

เด็กชายชนาธิป แก้วพิลา
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๘๙

เด็กหญิงชมพูนุท อุผา
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๙๐

เด็กหญิงชลธิชา จันทร์แสง
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๙๑

นายฐานวรรณ หมืนทา

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๙๒

เด็กหญิงฐิชา เทพวงศา
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๙๓

เด็กหญิงฐิติมา พรมโสภา
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๙๔

เด็กชายณัฐพงษ์ ทับทิมเทศ
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๙๕

เด็กชายณัฐพล เฮ้าสา
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๙๖

เด็กชายณัฐวุฒิ วงค์ล่าม
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๙๗

เด็กหญิงดลฤดี วงเสน

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๙๘

เด็กหญิงดาวเรือง สุขสม
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๘๙๙

เด็กหญิงทัตพิชา อาษาวัง
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๐๐
เด็กชายธนกร สุทธิมัน

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๐๑

เด็กชายธนดล ต้นสูง
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๐๒

เด็กชายธนบูรณ์ ดีสิงห์

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๐๓

เด็กชายธนสิทธิ

์

ฉายพิมาย
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๐๔

เด็กชายธนากร ลมบัวลอด
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๖๙ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๕๙๐๕

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ลาวงษ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๐๖

เด็กหญิงธิดาทิพย์ สมศรี
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๐๗

เด็กชายธิติวุฒิ จวงกระโทก
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๐๘

เด็กชายธีรเดช มีกุล
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๐๙

เด็กหญิงนพรัตน์ ไตรมีแสง

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๑๐

เด็กหญิงนภัสสร กิตตินันท์วัฒนา
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๑๑

เด็กหญิงนริสรา ชัยชนะศรี
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๑๒

เด็กหญิงนฤมล เหมาะจูม
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๑๓

เด็กหญิงนฤมล แววกระโทก
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๑๔

เด็กชายนิรุต อินรีย์
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๑๕

เด็กหญิงนุชจิรา โยลัย
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๑๖

เด็กหญิงปนัดดา ติยะบุตร
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๑๗

เด็กหญิงปภัชสร วงค์เสือ
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๑๘

เด็กหญิงปรีดาภรณ์ ศาสนสุพิน

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๑๙

เด็กหญิงปรียานุช พองไสยา
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๒๐

เด็กหญิงปวีณา แพงจะโปะ
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๒๑

เด็กชายปญญา เปะพระเนาว์
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๒๒

เด็กหญิงปาริชาต กาญจนารัตน์
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๒๓

เด็กหญิงปยธิดา รืนเทียน

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๒๔

เด็กชายพงษ์เพชร นามหาไชย
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๒๕

เด็กหญิงพรพิมล นิวงษา
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๒๖

เด็กชายพัชรพล วงศ์ภาคำ
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๒๗

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ศิริศักดิ

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๒๘

เด็กหญิงพัชรินทร์ แพงด้วง
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๒๙

เด็กหญิงพัณณ์ชิตา นิติวัฒน์วรภัทร
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๓๐

เด็กหญิงพิชาดา ลุนลักษณ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๓๑

เด็กชายพิทักษ์ ดวงสุวรรณ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๓๒

เด็กหญิงพิมลรัตน์ ชนะชัย
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๓๓

เด็กหญิงพิยดา นิวงษา
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๓๔

เด็กชายพีระภัทร ทำนาย
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๓๕

เด็กหญิงภัควลัญช์ แสงนาโก
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๓๖

เด็กชายมงคลวัฒน์ มาตวงค์
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๓๗

เด็กหญิงมาริสา มาค่าย
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๓๘

เด็กชายยศธนา ทานะมัย
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๓๙

เด็กชายรชานันท์ บุทา
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๗๐ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๕๙๔๐

เด็กหญิงรมย์ธีรา นันตะ
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๔๑

เด็กหญิงรัตติกาล บัวริ
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๔๒
เด็กหญิงวรรณกานต์ มหาธิราช

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๔๓

เด็กหญิงวรรณนิดา สีแก้ว
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๔๔

เด็กชายวรวิช อัคฮาดศรี
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๔๕

เด็กหญิงวริศรา ศิริสวัสดิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๔๖

เด็กชายวันเฉลิม อ่อนตา
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๔๗

เด็กหญิงวัลย์ลดา เอียมป

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๔๘

เด็กหญิงวาสิตา ศิลา
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๔๙

เด็กหญิงวิภาดา ลาวงค์
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๕๐

เด็กหญิงวิลาสีนี โพธิงาม

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๕๑

เด็กชายวีรพงษ์ วิศรียา
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๕๒

เด็กชายศรนาราย แสงเขียว
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๕๓

เด็กชายศรพิทักษ์ นาคสี
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๕๔

เด็กหญิงศศิธร พันทอง
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๕๕

เด็กหญิงศิรินยา แก่นทอง
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๕๖

เด็กหญิงศิริพร คลยงค์
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๕๗

เด็กหญิงศิริพร เคนซักซ้าย
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๕๘

เด็กชายศุภณัฐ อินตา
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๕๙

เด็กชายศุภวิชญ์ ศรีนิเวศน์
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๖๐

เด็กชายสธนศักดิ

์

เครือกลาง
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๖๑

เด็กชายสุคล สารีเพ็ง

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๖๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ ชามาตร

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๖๓

เด็กชายสุนทร กางคำ
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๖๔

เด็กหญิงสุพรรษา ริรัง
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๖๕

เด็กหญิงสุพัตรา นนทะสอน
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๖๖

เด็กหญิงสุภาวดี ลอยดี
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๖๗

เด็กหญิงสุภิญญา สาเสน
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๖๘

เด็กหญิงสุมิตรตา หิรัญวงษ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๖๙

เด็กชายอติพิชญ์ ยาปญ
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๗๐

เด็กหญิงอภิญญา แก้วเหม

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๗๑

เด็กชายอภิรักษ์ หมู่มาก
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๗๒

เด็กหญิงอภิสรา กงวิรัตน์
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๗๓

เด็กหญิงอรพินท์ แสนทวีสุข
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๗๔

เด็กหญิงอรวี สมจันทร์

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๗๑ / ๑๙๒

้
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เลขที
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๕๙๗๕

เด็กหญิงอริสา ผือฮีเขวา
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๗๖

เด็กหญิงอริสา ยาปญ
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๗๗

เด็กหญิงอัจจิมา สุขัน
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๗๘

เด็กหญิงอารยา ไสยทา

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๗๙

เด็กหญิงอุทุมพร อันเพ็ง
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๘๐

เด็กหญิงอุลัยภรณ์ บัวมุน
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๘๑

เด็กชายเกริกเกียรติ ไกรทอง
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๘๒

เด็กหญิงเขมวิกา คำดี
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๘๓

เด็กชายเอนก สุริราช
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๘๔

เด็กหญิงกมลชนก อินธิโส
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๘๕

เด็กหญิงกรวิภา ภาษา
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๘๖

เด็กหญิงกอบแก้ว พวงศรี
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๘๗

เด็กหญิงกิตติมา งอนชัยภูมิ
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๘๘

เด็กชายจตุพร ชัยอาคม
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๘๙

เด็กชายจตุภัทร พาดี
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๙๐

เด็กชายจักรวาล ซามาตร
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๙๑
เด็กหญิงจันทรกานต์ สังข์ทอง

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๙๒

เด็กหญิงจารุวรรณ มาค่าย
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๙๓

เด็กหญิงจิดาภา ศรีภูวงษ์
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๙๔

เด็กหญิงจุฑารัตน์ จันหา
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๙๕

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ นิวงษา
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๙๖

เด็กหญิงชญาดา แก้วบุตรา
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๙๗

เด็กชายชนิตพล ฉายเรือง
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๙๘

เด็กชายชาคริต บุตรสา
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๕๙๙๙

เด็กหญิงชืนนภา

่

พันธุ์ด้วง
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๖๐๐๐
เด็กชายณัชพล พรมดี

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๖๐๐๑
เด็กชายณัฐดนัย สาระวัน

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๖๐๐๒
เด็กหญิงณัฐธยาน์ นครังสุ

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๖๐๐๓
เด็กชายณัฐนันท์ หนูในนำ

๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๖๐๐๔
เด็กชายณัฐนันท์ โพธิชัยเจริญ

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๖๐๐๕
เด็กหญิงณัฐริกา คำกรฤาชา

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๖๐๐๖
เด็กหญิงณัฐริกา พาเพ็ง

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๖๐๐๗
เด็กชายณัฐวัตร หลำภักดี

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๖๐๐๘
เด็กชายทัตชัย ล้านแปง

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๖๐๐๙
เด็กชายทิชากร มหาชานนท์

๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๗๒ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๖๐๑๐
เด็กหญิงทิพากร เดชทะสร

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๖๐๑๑

เด็กชายธนพล นริสาร
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๖๐๑๒

เด็กชายธนวันต์ บริบูรณ์
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๖๐๑๓

เด็กชายธนา คูณมี
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๖๐๑๔

เด็กชายธนาดุล อินทรสมบัติ

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๖๐๑๕

เด็กชายธวัชชัย มลฉนวน
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๖๐๑๖

เด็กหญิงธิญาดา ยังแก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๖๐๑๗

เด็กชายธีรดนย์ แก้วนิวงศ์
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๖๐๑๘

เด็กชายธีรพงษ์ เทพวันดี

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๖๐๑๙

เด็กชายธีรยุทธ กุนชน
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๖๐๒๐
เด็กชายนที นิวงษา

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๖๐๒๑

เด็กชายนนทวัช อุปพงษ์
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๖๐๒๒

เด็กหญิงนนรดา สุทธิผาย
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๖๐๒๓

เด็กชายนรากรณ์ บุตดี
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๖๐๒๔

เด็กหญิงนริสรา ซามาตร
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๖๐๒๕

เด็กหญิงนฤมล ปทุมมากร
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๖๐๒๖

เด็กชายนฤเทพ ปองบุญมี
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๖๐๒๗

เด็กชายนันท์ณภัทร ราชมณี

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๖๐๒๘

เด็กชายนิธิ หลับจันทร์
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๖๐๒๙

เด็กหญิงนุภา ศรีส่ง
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๖๐๓๐
เด็กชายปกรณ์เกียรติ ชนะค้า

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๖๐๓๑

เด็กหญิงประทุมมา ศรีสุธรรม
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๖๐๓๒

เด็กชายปุลิน โทษา
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๖๐๓๓

เด็กชายผดุงศักดิ

์

เสียงหวาน
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๖๐๓๔

เด็กหญิงพรนภา ตระแก้วจิตร
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๖๐๓๕

เด็กชายพัชรพล ชาวพะเยาว์
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๖๐๓๖

เด็กหญิงพัชรินทร์ ขันตี
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๖๐๓๗

เด็กหญิงพิมพ์นภา สุขสานต์
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๖๐๓๘

เด็กหญิงพิยะดา ไวทยาชีวะ
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๖๐๓๙

เด็กชายพีรพล รอดสัมฤทธิ

์

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๖๐๔๐
เด็กชายพุฒิพงศ์ เหมเมือง

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๖๐๔๑

เด็กหญิงภัทราวดี แพงโงม

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๖๐๔๒

เด็กชายภานุวัฒน์ บุณนะวงษ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๖๐๔๓

เด็กชายภูมิณัฏฐ์ ไทยธวัชกุล
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๖๐๔๔

เด็กชายภูมิศักดิ

์

พรหมกูล
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๗๓ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๖๐๔๕

เด็กชายภูริณัฐ กุลเนตร
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๖๐๔๖

เด็กชายมงคล จูมวงษ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๖๐๔๗

เด็กหญิงยาวิตา ณ นครพนม
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๖๐๔๘

นายยุทธพิชัย เจริญคุณ
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๖๐๔๙

เด็กหญิงรัญชิดา คะปญญา
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๖๐๕๐
เด็กชายวศิน สังข์รัมย์

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๖๐๕๑

เด็กหญิงวศินี จันทร์นุช
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๖๐๕๒

เด็กชายวัชรพงศ์ สีแหล้
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๖๐๕๓

เด็กชายวัชระ ษาวงค์
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๖๐๕๔

เด็กหญิงวิรัณยา ใสส่อง
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๖๐๕๕

เด็กชายศักดิดา

์

ประพอง
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๖๐๕๖

เด็กชายศิทธิศักดิ

์

ซามาตร์
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๖๐๕๗

เด็กชายศุภฤกษ์ บริบูรณ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๖๐๕๘

เด็กชายศุภวิชญ์ โสภา
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๖๐๕๙

เด็กหญิงศุภิสรา นครังสุ
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๖๐๖๐
เด็กชายสหรัฐ สิงห์แขก

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๖๐๖๑

นางสาวสิริรัตน์ ภูชุม
๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๖๐๖๒

เด็กชายสุธิพงค์ เมษาคุณ
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๖๐๖๓

เด็กชายสุรธัช เข็มปญญา
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๖๐๖๔

เด็กชายอนุพงค์ ยืนพุทธา
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๖๐๖๕

เด็กหญิงอรณัส เอกสะพัง
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๖๐๖๖

เด็กหญิงอรัญญา นูนวน
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๖๐๖๗

เด็กหญิงอัจฉราพร มาประสม
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๖๐๖๘

เด็กชายอานนท์ แก้วนามชัย
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๖๐๖๙

เด็กหญิงอารยา ภิรมย์ขวัญ
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๖๐๗๐
เด็กชายเกรียงไกร แสนวิเศษ

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๖๐๗๑

เด็กหญิงเกศรินทร์ ตุปนนา

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๖๐๗๒

เด็กชายเขม สรรสมบัติ
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๖๐๗๓

เด็กหญิงเจนิดา มูลวงศ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๖๐๗๔

เด็กชายเทวฤทธิ

์

เทพกรรณ
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๖๐๗๕

เด็กหญิงเนตรนภา ทองจันทร์
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๖๐๗๖

เด็กหญิงเวธินี ปานทอง
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๖๐๗๗

เด็กหญิงเสาวธาร มูสิแก้ว
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๖๐๗๘

เด็กหญิงเอริสสา หมอนพังเทียม
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๖๐๗๙

เด็กชายไชยภพ อภัยโส
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๗๔ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๖๐๘๐
เด็กหญิงไอรดา สุทันต์

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๕๙/๖๐๘๑

เด็กชายวศิน ทุมที

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๕๙/๖๐๘๒

เด็กหญิงจินดารัตน์ บุญญะศรี
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๐๘๓

เด็กชายจิรวัฒน์ ถาอ้วน

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๐๘๔

เด็กหญิงจุฑามาศ แสนสอน
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๐๘๕

เด็กชายนนธวัช รอดรักษา
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๐๘๖

เด็กหญิงนันธิดา แสนสอน
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๐๘๗

เด็กชายพัฒนพงษ์ พงษ์พัฒน์
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๐๘๘

เด็กหญิงวิลาสินี นาคขี
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๐๘๙

เด็กหญิงอภิษฎา ซองทอง
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๐๙๐
เด็กชายกิตติพงษ์ สุวรรณบุผา

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๐๙๑
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ พงศ์สนิท

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๐๙๒

เด็กชายณัฐดนัย โคตรคำ
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๐๙๓

เด็กชายณัฐภัทร ศรีวรสาร
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๐๙๔

เด็กชายบรรณสรณ์ แสงเพ็ชร
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๐๙๕

เด็กหญิงปยวดี คำสวัสดิ

์

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๐๙๖

เด็กหญิงพัชริดา วงศ์วัน
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๐๙๗

เด็กหญิงพิมพ์นภา พรหมวงษา
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๐๙๘

เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีทอง
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๐๙๙

เด็กชายภาณุวัฒน์ ศรีวรสาร
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๑๐๐
เด็กหญิงรัตนวดี เชือชน

้

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๑๐๑

เด็กหญิงรุ้งตะวัน เมืองโคตร
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๑๐๒

เด็กหญิงวารุณี ถูกแบบ
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๑๐๓

เด็กหญิงวิลาสินี ศรีผูย
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๑๐๔

เด็กหญิงสุดธิดา ไชยริบูรณ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๑๐๕

เด็กหญิงสุดา สีวะสุด
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๑๐๖

เด็กหญิงเพ็ญฤดี ตักโพธิ

์

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๑๐๗

เด็กชายเรืองศักดิ

์

โคตรคำ
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๑๐๘

เด็กหญิงทิพวรรณ พรมรักษา
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๑๐๙

เด็กชายพงศ์ปณต พลเขต
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๑๑๐

เด็กหญิงวรรณนิสา เสนาสี
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๑๑๑

เด็กหญิงวารี ผาอินดี

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๑๑๒

เด็กหญิงวิภาดา พรมวงษา
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๑๑๓

เด็กหญิงวิลาวัณย์ พรหมแสง
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๑๑๔

เด็กหญิงวิไลวรรณ พรหมแสง
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๗๕ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๖๑๑๕

เด็กชายวีระพล พรมแสง
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๑๑๖

เด็กชายศุภกร ไชยศล
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๑๑๗

นางสาวสายใจ พรมราช
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๑๑๘

เด็กหญิงสุนิษา แสงตะวัน
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๑๑๙

เด็กหญิงสุวนันท์ สีหาทอง
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๑๒๐

นางสาวณัฐกานต์ วันดี
๑๘/๑/๒๕๔๓

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๑๒๑

นางสาวปริมประภา แผงเวช
๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๑๒๒

นางสาวมนธิญา ธิปญญา
๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๑๒๓

นายวุฒิสิทธิ

์

กงก้า
๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๑๒๔

นางสาวกัญญารัตน์ โคตรคำ
๒๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๑๒๕

นายชาตรี วิมลจันทร์
๒๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๑๒๖

นายนัทธพงศ์ เดิมมา
๒๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๑๒๗

นายบุญญฤทธิ

์

ยศไชยวิบูลย์
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๑๒๘

นางสาวพรทิพย์ ชุนวิมลศิริ
๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๑๒๙

นางสาวภัคจิรา โพชะโน
๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๑๓๐

นางสาวศิริรัตน์ นันทะจักร์
๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๑๓๑

นายเอกชัย วงษ์ราช
๒๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๑๓๒

นางจุฑามาศ มณีพรรณ
๐๑/๑๒/๒๕๒๒

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๑๓๓

นางสาวปรารถนา มหามาตย์
๑๑/๐๖/๒๕๒๒

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๑๓๔

นางปุรณมี กิติศรีวรพันธ์
๑๐/๐๙/๒๕๒๔

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๑๓๕

นายศุภกร ตุ้มเพ็ชร
๐๗/๐๕/๒๕๓๕

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๑๓๖

นางสาวอุมาพร กสิเจริญ
๐๑/๐๘/๒๕๓๒

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๑๓๗

เด็กชายนราธิป ปูห้วยพระ
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๑๓๘

เด็กหญิงนริศรา ด่านหา
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๑๓๙

เด็กหญิงประพัสรา สาเส็ง
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๑๔๐

เด็กชายพงษ์เพชร ด่านหา
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๑๔๑

เด็กชายพรชัย พิมสุมาลย์
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๑๔๒

เด็กชายภัทรพล ด่านหา
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๑๔๓

เด็กหญิงรจนา แก้วห้วยพระ
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๑๔๔

เด็กหญิงราตรี ปูห้วยพระ
๑๓/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๑๔๕

เด็กหญิงวรรณิมล ชมภูพระ
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๑๔๖

เด็กชายวัชระ แก้วห้วยพระ
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๑๔๗

เด็กชายวัฒนา อามาตย์วงศ์ ๔/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๑๔๘

เด็กหญิงศิรินทรา ประพัสรางค์ ๘/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๑๔๙

เด็กหญิงสมใจ บุญเทียม
๑๔/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๗๖ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๖๑๕๐

เด็กชายสัมฤทธิ

์

สมพงษ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๑๕๑

เด็กหญิงสุปรียา สุริยทุง
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๑๕๒

เด็กหญิงสุภาพร เงินห้วยพระ
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๑๕๓

เด็กหญิงสุภาวดี อินเทพ
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๑๕๔

เด็กหญิงอริสรา หลวงแก้ว
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๑๕๕

เด็กหญิงอริสา สุวรรณมาโจ
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๑๕๖

เด็กหญิงเพชรลดา ชมภูพระ
๒๔/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๑๕๗

เด็กชายไพศาล บุญเทียม
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๑๕๘

เด็กหญิงจันจิรา ชมภูพระ
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๑๕๙

เด็กหญิงจิรัญยา ทองแถม
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๑๖๐

เด็กชายณัฐเดช ชมภูพระ
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๑๖๑

เด็กชายบูรพา สาเส็ง
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๑๖๒

เด็กชายพรชัย ด่านหา
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๑๖๓

เด็กหญิงสุพรรณี พลศรี
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๑๖๔

เด็กชายอิงครัต มงคลสกุลกิจ
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๑๖๕

นางมะยุรี เจริญราษฎร์ ๕/๔/๒๕๐๘ โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๑๖๖

นางลัดดาวัลย์ สุวรรณมาโจ
๒๙/๔/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๑๖๗

นางไพ โพธิบุตร
๓๑/๑๒/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๑๖๘

เด็กชายคมกริช วิจันทร์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๕๕๙/๖๑๖๙

เด็กชายจักรพรรดิ

์

นนจันทร์
๑๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๕๕๙/๖๑๗๐

เด็กชายดุษฎี ดอยมา
๒๔/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๕๕๙/๖๑๗๑

เด็กหญิงธัญญารัตน์ วันดี
๑๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๕๕๙/๖๑๗๒

เด็กชายนราธิป คำลือ
๐๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๕๕๙/๖๑๗๓

เด็กชายปญญา ศรีจันทร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๕๕๙/๖๑๗๔

เด็กชายพฤฒินันท์ ดาราพันธ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๕๕๙/๖๑๗๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ไชยเชษฐ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๕๕๙/๖๑๗๖

เด็กชายพีระพัฒน์ บุตรโสม
๒๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๕๕๙/๖๑๗๗

เด็กชายอดิศักดิ

์

ทุมแต้ม
๒๓/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๕๕๙/๖๑๗๘

เด็กชายอดุล ด่านหา
๐๖/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๕๕๙/๖๑๗๙

เด็กชายอติเทพ แปนสุวรรณ
๐๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๕๕๙/๖๑๘๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สุขวิพัฒน์
๑๙/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๕๕๙/๖๑๘๑

เด็กหญิงอรัญญาณี จูมโค้ว
๑๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๕๕๙/๖๑๘๒

เด็กหญิงอัญกร นวลขาว
๑๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๕๕๙/๖๑๘๓

เด็กหญิงอัญกร สุขวิพัฒน์
๐๖/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๕๕๙/๖๑๘๔

เด็กหญิงเขมิกา ลือพอก

้

๑๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
วัดศรีชมชืน

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๗๗ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๖๑๘๕

เด็กหญิงกฤตยา คนหาร
๐๑/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๕๕๙/๖๑๘๖

เด็กชายจิรกิตติ

์

ชูเกิด
๑๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๕๕๙/๖๑๘๗

เด็กหญิงจุฑามาศ ฟองแก้ว
๐๘/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๕๕๙/๖๑๘๘

เด็กชายฉัตรเพชร เพ็งพาส
๑๘/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๕๕๙/๖๑๘๙

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

สุวรรณมาโจ
๑๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๕๕๙/๖๑๙๐

เด็กหญิงณัฐกุล พึงเกิด

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๕๕๙/๖๑๙๑

เด็กชายทันฑกานต์ จันทร์ประสาท
๐๕/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๕๕๙/๖๑๙๒

เด็กชายธนดล วงค์ล่าม
๒๗/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๕๕๙/๖๑๙๓

เด็กหญิงนันทกร จันทรทอง
๐๖/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๕๕๙/๖๑๙๔

เด็กหญิงนุชนาฏ นามหล้า
๒๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๕๕๙/๖๑๙๕

เด็กหญิงปาริชาติ ปูห้วยพระ
๑๗/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๕๕๙/๖๑๙๖

เด็กชายภานุมาศ สาปา
๑๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๕๕๙/๖๑๙๗

เด็กชายวรายุทธ ดียิง

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๕๕๙/๖๑๙๘

เด็กชายวายุพล ติธรรม
๐๓/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๕๕๙/๖๑๙๙

เด็กหญิงสิริยากรณ์ พลถา
๐๓/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๕๕๙/๖๒๐๐
เด็กชายสุทธิพงษ์ ทุมแต้ม

๑๘/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๕๕๙/๖๒๐๑

เด็กชายสุรเดช ฝายพนอม
๒๖/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๕๕๙/๖๒๐๒

เด็กชายอภินันท์ ตักโพธิ

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๕๕๙/๖๒๐๓

เด็กหญิงอรุณรักษ์ บุตรโสม
๒๓/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๕๕๙/๖๒๐๔

เด็กหญิงอาริษา พวงจำปา
๒๑/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๕๕๙/๖๒๐๕

เด็กชายโกวิท สอนซ้าย

๒๑/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๕๕๙/๖๒๐๖

เด็กหญิงชนิตา ศรีพรม
๒๕/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๕๕๙/๖๒๐๗

เด็กหญิงณัฐวรา ติธรรม
๒๕/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๕๕๙/๖๒๐๘

เด็กชายศุภชัย วังอุปดชา
๐๕/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๕๕๙/๖๒๐๙

เด็กหญิงอุไรรัตน์ บุญส่ง
๒๕/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๕๕๙/๖๒๑๐

เด็กชายฐิตากร คำลือ
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๒๑๑

เด็กชายวายุ ศรีหะมงคล
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๒๑๒

เด็กหญิงจิราวรรณ เล่าปา
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๒๑๓

เด็กหญิงชลธิชา โพติยะ
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๒๑๔

เด็กชายชลธี แผนบุตร
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๒๑๕

เด็กชายชัชวาลย์ คำลือ
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๒๑๖

เด็กหญิงทับทิม ช่วยสุมาน
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๒๑๗

เด็กชายนวพล ดอนวิชา
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๒๑๘

เด็กหญิงนิภาพร ประกิง

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๒๑๙

เด็กหญิงรัศมี สีผาบ
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๗๘ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๖๒๒๐

เด็กชายวายุ เหล่าปา
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๒๒๑

เด็กชายอลงกร ศรีหะมงคล
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๒๒๒

เด็กหญิงวันวิษา ไชยกา
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๒๒๓

เด็กหญิงกฤติยา กิวภาวัน

้

๘/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๒๒๔

เด็กชายกิตติทัต ทรัพย์หิรัญ
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๒๒๕

เด็กชายจีระศักดิ

์

ภูชุม
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๒๒๖

เด็กชายตุลาพัฒน์ กงอำพร
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๒๒๗

เด็กชายทองพูล แก้วพุทธ
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๒๒๘

เด็กหญิงธิญาดา พาทา
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๒๒๙

เด็กชายนพฤทธิ

์

พูดเพราะ
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๒๓๐

เด็กชายปยรัตน์ วงพล
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๒๓๑
เด็กหญิงพลอยวิริยะ ตู่ไทยสงค์

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๒๓๒

เด็กหญิงพิยดา มูนเมืองเเสน
๑๕/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๒๓๓

เด็กชายภานุวัฒน์ วงพล
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๒๓๔

เด็กชายวันชัย ไชยสุระ
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๒๓๕

เด็กชายวิทยา สีเพ็ง
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๒๓๖

เด็กชายศรนรินทร์ ทัศนานุตธรรม

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๒๓๗

เด็กชายสุรศักดิ

์

แก้วพุด
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๒๓๘

เด็กหญิงอมรพรรณ พันธะรังสี
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๒๓๙

เด็กหญิงอลิสา ไตรมีแสง
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๒๔๐

เด็กชายเจษฎา ราชรามทอง
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๒๔๑
เด็กหญิงเพ็ญประภา มะอินทร์

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๒๔๒

เด็กหญิงเเพรวา อุ่นหล้า ๘/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๒๔๓

เด็กหญิงณัฐวดี โคตสา
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๒๔๔
เด็กหญิงดวงหทัยทิพย์

สมปตะ
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๒๔๕

เด็กชายธีระพัทธ์ โพธิศรี

์

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๒๔๖

เด็กชายนพพล ไชยสุระ
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๒๔๗

เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

กงเกต

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๒๔๘

เด็กชายพลพล จันทะเสน
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๒๔๙

เด็กชายพิทักษ์ บุญจอง
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๒๕๐

เด็กชายมนต์สิทธิ

์

ฝายหมืนไว

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๒๕๑

เด็กหญิงรุ่งนภา เผือกพันธ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๒๕๒

เด็กหญิงลลิตา กงเกต
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๒๕๓

เด็กหญิงวิภาวี โสระเวช
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๒๕๔

เด็กชายสุรวุธ แสงตา
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๗๙ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๖๒๕๕

เด็กหญิงอารียา เพียฝาย
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๒๕๖

เด็กชายเกรียงไกร ไชยสุระ

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๒๕๗

เด็กชายดนุสรณ์ บุญยศ

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๒๕๘

เด็กชายทักษิณ มุดผา
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๒๕๙

เด็กชายปราโมทย์ เเสนคำ
๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๒๖๐

เด็กหญิงพรนิภา ศรีสงค์
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๒๖๑

เด็กชายวิทวัส มาณะเสน
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๒๖๒

นายสิทธิพันธ์ ทำดี
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๒๖๓

นายธนากร กัณหาพรม
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๒๖๔

นางสาวระพีภรณ์ นาคสี
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๒๖๕

นางสาวลลิตา วงค์ยา

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๒๖๖

นางสาวจันทิมา ไตรรินทร์
๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๒๖๗

นายนนทวัฒ ไตรรินทร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๒๖๘

นางสาวนารีรัตน์ สมสวาท
๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๒๖๙

นางสาวนิพารัก บุญสินธ์ชัย
๒๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๒๗๐

นายนิรันดร์ ภูลายยาว
๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๒๗๑

นางสาวภาณุรัตน์ เม็งมุ้ย ๖/๗/๒๕๔๒ โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๒๗๒

นายวันชนะ ต้นเงิน
๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๒๗๓

นางสาวศิรินทรา ศรีสงค์
๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๒๗๔

นางสาวสุชาดา วังทะพันธ์ ๙/๙/๒๕๔๒ โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๒๗๕

นางสาวสุนิสา ทุมมี
๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๒๗๖

นางสาวกาญจนา เอกพันธ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๒๗๗

นายนที ภูลายยาว

๑๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๒๗๘

นางสาวพรนภา ไชยสุระ
๑๙/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๒๗๙

นางสาวระวิวรรณ แก้วมณี
๑๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๒๘๐

นางสาววราภรณ์ มองเคน
๑๓/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๒๘๑

นายอนุวัต บุตรดี
๓๑/๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๒๘๒

นางสาวอรวรรณ กันเกียน
๒๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๒๘๓

เด็กหญิงฉันทนา ชัยชนะศรี
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๒๘๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ธนะเหลา
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๒๘๕

เด็กหญิงดลยา คนองเพ็ชร
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๒๘๖

เด็กหญิงทับทิม มังคละคีรี
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๒๘๗

เด็กชายธัญเทพ เขียวอำ
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๒๘๘

เด็กหญิงมาติกา ทองขาว
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๒๘๙

เด็กหญิงรัตนกร งิวสุภา

้

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๘๐ / ๑๙๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๖๒๙๐

เด็กหญิงวิภาวรรณ บุญพิมพ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๒๙๑

เด็กชายวีระพงษ์ ประยูรชาญ
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๒๙๒

เด็กหญิงอัญชิสา เอกพันธ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๒๙๓

เด็กหญิงอาทิตยา หินสองกอง
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๒๙๔

เด็กชายกฤตานนท์ เขียวอำ
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๒๙๕

เด็กชายกัมพล เม็งมุ้ย
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๒๙๖

เด็กหญิงกุลธิดา แสนทวีสุข
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๒๙๗

เด็กหญิงฐิดาภา มังคละคีรี
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๒๙๘

เด็กชายณัฐพร ชัยชนะศรี
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๒๙๙

เด็กหญิงณิชารีย์ หมันดี

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๐๐
เด็กชายธนากร มังคละคีรี

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๐๑

เด็กชายนิติศาสตร์ มาตย์นอก
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๐๒

เด็กชายปกรณ์ ทะนะไชย
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๐๓

เด็กหญิงปภาวี ชัยชนะศรี
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๐๔

เด็กชายปยณัฐฑ์ ภัทธิยากูล
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๐๕

เด็กหญิงพรสวรรค์ หนันอ้าย
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๐๖

เด็กชายภานุวัฒน์ รักธัญการณ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๐๗

เด็กชายรัฐพงษ์ แก้วภูมิแห่
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๐๘

เด็กหญิงรุ่งนภา บุญเรืองศรี
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๐๙

เด็กหญิงวิมลสิริ ทะนะไชย
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๑๐

เด็กหญิงวิสาขา วาดี
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๑๑

เด็กหญิงศวิตา ทะนะไชย
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๑๒

เด็กชายศุภกร สอนเสนา
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๑๓

เด็กหญิงสุชานนท์ เอกพันธ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๑๔

เด็กหญิงสุปรียา ทะนะไชย
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๑๕

เด็กหญิงสไบพร พรหมสี
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๑๖

เด็กชายอิทธิชัย แสนมะฮุง
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๑๗

เด็กชายเกรียงเดช ชัยชนะศรี
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๑๘

เด็กหญิงแพรวดาว ชนะดิษฐ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๑๙

เด็กหญิงไพจิตร วงค์คำจันทร์
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๒๐

เด็กหญิงกาญจนา โฉมยง
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๒๑

เด็กชายชินวัฒน์ ชนะพจน์
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๒๒

เด็กหญิงพิริยากร แสงหิม

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๒๓

เด็กหญิงรพีพร ระสีทา
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๒๔

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ สอนไชยา
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๘๑ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๖๓๒๕

เด็กหญิงศิวพร ชนะพจน์
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๒๖

เด็กหญิงอภิญญา ชนะพจน์
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๒๗

เด็กหญิงเจนจิรา ชนะพจน์
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๒๘
เด็กหญิงเพชรแพรงาม

ชนะพจน์
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๒๙

เด็กชายไพรพนา นิวงษา
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๓๐

เด็กชายกนกพล ชนะพจน์ ๔/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๓๑

เด็กหญิงกมลทิพย์ นิวงษา
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๓๒

เด็กหญิงคันสนีย์ อัควงศ์ ๖/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๓๓

เด็กชายจักรวุธ เดชทะสร
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๓๔

เด็กหญิงจันทกานติ

์

นิวงษา
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๓๕

เด็กหญิงชลนิสา แก้วนิวงศ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๓๖

เด็กหญิงฐานิดา เอกสะพัง
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๓๗

เด็กหญิงธาริณี นิวงษา
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๓๘

เด็กชายธีรศักดิ

์

เอกสะพัง ๒/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๓๙

เด็กหญิงปยมาศ ชนะพจน์
๑๗/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๔๐

เด็กชายปยวัตร เอกกะพันธ์ ๔/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๔๑

เด็กหญิงผุดผ่อง ชนะพจน์
๑๓/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๔๒

นางสาววรรณิษา นิวงษา

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๔๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ นิวงษา
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๔๔

เด็กหญิงสุพรรณษา กุนาฑล
๒๒/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๔๕

เด็กหญิงสุภาพร พันเลียว
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๔๖

เด็กชายอดิเทพ ระมงคล
๓๑/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๔๗

เด็กชายอรรถพล นิวงษา
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๔๘

เด็กชายชัชวาลย์ นิวงษา
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๔๙

เด็กชายธนากร ภูชุม
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๕๐

เด็กชายธีระยุทธ์ เดชทะสร
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๕๑

เด็กหญิงนารีรัตน์ แก้วนิวงศ์
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๕๒

เด็กหญิงพรธนิตย์ แม้นแล้วมา
๑๒/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๕๓

เด็กหญิงพรธิตา นิวงษา
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๕๔

เด็กหญิงภาวิณี นิวงษา
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๕๕

นางสาวฐิติยา นิวงษา
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๕๖

นางสาวปริยดา คงเจริญ
๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๕๗

เด็กชายปุริม คำเงิน
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๕๘

นายภานุวัฒน์ แก้วนิวงศ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๕๙

เด็กหญิงอุไรวรรณ รามศรี
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๘๒ / ๑๙๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๖๓๖๐

นางสาวทิพวรรณ จันทรโกมลวัฒน์ ๓๑/๓/๒๕๔๒
โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๖๑

เด็กชายกฤษณะ เพชรอุเทน
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๖๒

เด็กหญิงกาญจนา วงศ์โพนทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๖๓

เด็กชายกิตติพัฒน์ ธิปญญา
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๖๔

เด็กชายก้องภพ บุญเริง
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๖๕

เด็กชายจีรศักดิ

์

แสนบุญมี
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๖๖

เด็กชายณัฐพล เหล็กเพชร
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๖๗

เด็กชายณัฐพล ไชยพันธ์
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๖๘

เด็กหญิงธัญญารัตน์ เดชทะสร
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๖๙

เด็กชายธีรวัฒน์ ภูชุม
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๗๐

เด็กชายธเนศพล พวงทับทิม

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๗๑

เด็กชายนครินทร์ แพงพรม
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๗๒

เด็กชายนราทิพ เดชทะศร
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๗๓

เด็กชายประวิทย์ พึงเมือง

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๗๔

เด็กชายปราชญ์ยุทธ บุตรม่วง
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๗๕

เด็กหญิงพัชรินทร์ สุขขีเหล็ก
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๗๖

เด็กชายภาณุพงศ์ ไตรมีแสง
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๗๗

เด็กชายภานุพงค์ นนทะสี
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๗๘

เด็กชายรักพงศ์ ทองศรีลา
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๗๙

เด็กหญิงวรรณวิภา ไตริน
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๘๐

เด็กชายวรวิช ระปญญา
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๘๑

เด็กชายศรายุทธ ผาบัง
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๘๒

เด็กชายศราวุธ เสนาสี
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๘๓

เด็กหญิงสินินาฐ คชพรหม
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๘๔

เด็กชายสืบสกุล เสนาสี
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๘๕

เด็กชายสุริยันต์ สุขสวัสดิ

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๘๖

เด็กชายอภิรัตน์ เสนาสี
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๘๗

เด็กหญิงอาภัสรา ไชยสุระ
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๘๘

เด็กชายเพชร วงจวง
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๘๙

เด็กหญิงกนกพร ยะเสน

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๙๐

เด็กหญิงทิติยา ไชยสุระ
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๙๑

เด็กชายนรากร ไตริน

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๙๒

เด็กหญิงปริยดา เดชทะสอน
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๙๓

เด็กหญิงพิชญา ลัทธิกุล
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๙๔

เด็กชายภูวดล ไตริน
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๘๓ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๖๓๙๕

เด็กชายริมปกรณ์ เดชทะสอน
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๙๖

เด็กชายศุภกิตติ

์

หน่อแก้ว
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๙๗

เด็กชายศุภวิทย์ ไตรมีแสง
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๙๘

เด็กหญิงหฤทัย โมกัน
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๕๙/๖๓๙๙

เด็กชายธีรสิทธิ

์

กานนท์
๒๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๐๐
เด็กชายอรรถกฤต อนันต์เอือ

้

๓๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๐๑

เด็กชายวุฒิไกร สุวรรณศรี

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๐๒

เด็กหญิงกนกวรรณ วงค์ผาบุตร
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๐๓

เด็กชายจตุพงษ์ วงค์ตาปอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๐๔

เด็กหญิงจิรประภา ชาปากดี
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๐๕

เด็กชายชัยวัฒน์ วงค์อุคะ
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๐๖

เด็กหญิงนลินี พิชชม
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๐๗

เด็กหญิงนิภา ศรีบุญเรือง
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๐๘

เด็กหญิงบังอร วงค์ตาขี

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๐๙

เด็กชายปยวัฒน์ วงค์แสงชัย
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๑๐

เด็กชายปยะวัฒน์ วงค์ชาชม
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๑๑

เด็กหญิงพัชริดา ไกยะลุน
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๑๒

เด็กหญิงพิมประภา แสนสุภา
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๑๓

เด็กหญิงพุทธชาด กำลังหาญ
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๑๔

เด็กชายภูเลิศ นามเกตุ
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๑๕

เด็กหญิงรวิศรา พังยะ
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๑๖

เด็กชายรัชนาท รักษาพล
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๑๗

เด็กหญิงรัตนา เคนโสม
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๑๘

เด็กหญิงวาสนา พ่อสียา
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๑๙

เด็กหญิงศิรินทร วงค์จันดี
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๒๐

เด็กชายศุภนิต ลมอ่อน
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๒๑

เด็กหญิงสุทธิดา คำสิม
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๒๒

เด็กชายสุทธิพงษ์ ไชยรัตน์
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๒๓

เด็กชายสุภกิจ วงค์กระโซ่
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๒๔

เด็กหญิงอัจจิมา วงค์หลวง
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๒๕

เด็กหญิงอาริยา สุวรรณสุขา
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๒๖

เด็กชายเรืองยศ วงค์แสนไชย
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๒๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ขันตรี

๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๒๘

เด็กชายกรัณฑ์พร พันธุกาง
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๒๙

เด็กชายธีระพงษ์ พันธุกาง
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๘๔ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๖๔๓๐
เด็กหญิงพรรณพนัช อินทริง

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๓๑

เด็กชายพลพนา พันธุกาง
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๓๒

เด็กหญิงพิชาริณี ด่างเกษี
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๓๓

เด็กชายวทันยา พันธุกาง
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๓๔

เด็กหญิงวรรณวิษา พันธุกาง
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๓๕

เด็กหญิงวีรยา ทีสุกะ
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๓๖

เด็กชายอภิชัย วงษาเนาว์
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๓๗

เด็กชายอภิรักษ์ เรืองขวัญ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๓๘

เด็กหญิงอริสา ณะเลิง
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๓๙

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

ศรีภูมี
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๔๐

เด็กชายเอกนรินทร์ ขันตี
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๔๑

เด็กชายแอนดริว ด่างเกษี
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๔๒

เด็กหญิงประวีณา ใจบุญ
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๔๓

เด็กหญิงรัตนาวดี ลำมะสะ
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๔๔

เด็กหญิงอรจิรา นนท์สะเกตุ
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๔๕

เด็กหญิงกิตติมา ประกิง

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๔๖

เด็กชายจารุวิทย์ ประกิง

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๔๗

เด็กหญิงจิดาภา อินทริง
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๔๘

เด็กชายจิรวัฒน์ ประกิง

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๔๙

เด็กชายจีระศักดิ

์

ศรีวงษ์กลาง

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๕๐

เด็กหญิงชลลดา ประกิง

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๕๑

เด็กชายชิณพรรณ ประกิง

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๕๒

เด็กชายณัฎฐพล ประเสริฐ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๕๓

เด็กหญิงณิชานันท์ ประกิง

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๕๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ ประกิง

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๕๕

เด็กชายปริญญา ทองชัย
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๕๖

เด็กชายปวริศ โนนสว่าง
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๕๗

เด็กหญิงพรประภา ประกิง

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๕๘

เด็กหญิงพรมาลัย ทำดี
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๕๙

เด็กหญิงภัทรา วะชุม
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๖๐

เด็กหญิงรัตมณี คำสอนทา
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๖๑

เด็กชายวรวิทย์ ประกิง

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๖๒

เด็กชายวุฒิพร สมบัติ
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๖๓

เด็กหญิงศริสา ประกิง

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๖๔

เด็กชายศุภชัย ดาบพิมพ์จับ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๘๕ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๖๔๖๕

เด็กหญิงสิรินดา ประกิง

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๖๖

เด็กหญิงสุตาภัคร ประกิง

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๖๗

เด็กชายสุธี ประกิง

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๖๘

เด็กชายสุรศักดิ

์

ชัยวังราช
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๖๙

เด็กหญิงอพิชยา ดันมีแก้ว
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๗๐

เด็กหญิงอภัสรา น้อยนาง
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๗๑

เด็กชายนันทวัฒน์ ประกิง

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๗๒

เด็กหญิงวราภรณ์ ประกิง

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๗๓

เด็กชายศักดินรินทร์

์

บริบูรณ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๗๔

เด็กชายศิรวิทย์ จามน้อยพรม
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๗๕

เด็กชายสุวิทย์ ประกิง

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๗๖

เด็กชายอดิเทพ ปากดี
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๗๗

เด็กหญิงอรวิภา ประกิง

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๗๘

นางธิดารัตน์ มังคละคีรี
๑๑/๐๔/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๗๙

เด็กชายฐาปกรณ์ สังกะ
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา วัดศิริมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๘๐

เด็กหญิงณัจฉรียา ศักศรีวัน
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา วัดศิริมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๘๑
เด็กชายดวงประเสริฐ บุพศิริ

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา วัดศิริมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๘๒

เด็กชายวชิรวิทย์ ไชยสัตย์
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา วัดศิริมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๘๓

เด็กชายสวราชย์ แก้วพิมผา
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา วัดศิริมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๘๔

เด็กหญิงสิรินทรา ไชยมงค์
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา วัดศิริมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๘๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ปาข้างฮุง
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา วัดศิริมงคล  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๘๖

เด็กชายกรณิศ สาระการ
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๘๗

เด็กชายกรวิชญ์ พลีจันทร์
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๘๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ โนนริบูรณ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๘๙

เด็กหญิงจริญญา วายโสกา
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๙๐

เด็กหญิงจิดาภา นามพลแสน
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๙๑

เด็กชายจิรวัฒน์ ไชยสุโพธิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๙๒

เด็กหญิงชุตินันท์ คณะพันธ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๙๓

เด็กหญิงชุติมา อินทร์แพง
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๙๔

เด็กหญิงณัฐณิชา ครุฑดำ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๙๕

เด็กชายณัฐพล คำพล
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๙๖

เด็กหญิงณิชา เสนาคำ
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๙๗

เด็กหญิงดรุณี แสนวงษา
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๙๘

เด็กหญิงทิพธัญญา ชินชาคำ

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๔๙๙

เด็กหญิงธารา พุ่มไพบูลย์
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๘๖ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๖๕๐๐
เด็กชายธีฆทัศน์ ปกแก้ว

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๐๑

เด็กชายธีรภัทร อ้วนแก้ว
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๐๒

เด็กชายธีร์กวิน บุตรสอน
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๐๓

เด็กชายนวพล ศรีแสง
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๐๔

เด็กหญิงนวรัตน์ วงษ์หมอก
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๐๕

เด็กหญิงนันธินี ปะมะพุธโต
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๐๖

เด็กหญิงปณิดา เจ๊กสี
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๐๗

เด็กหญิงปนิตา ไกรษร
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๐๘

เด็กหญิงประณิตา เขียวคำ
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๐๙

เด็กชายปริญญา ภูเดช
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๑๐

เด็กหญิงปณฑิตา ภาโสม
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๑๑

เด็กหญิงปาริชาติ แสนบุตร

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๑๒

เด็กหญิงพรทิพย์ เทพรัตน์
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๑๓

เด็กชายพลดนัย อภัยโส
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๑๔

เด็กหญิงภัคนันท์ ทาจันทึก

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๑๕

เด็กชายภัทรพล อภัยโส
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๑๖

เด็กชายภากร กรมแสง
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๑๗

เด็กชายภานุวัฒน์ พันธุ์แพง
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๑๘

เด็กชายภูริภัทร พระนคร
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๑๙

เด็กหญิงมาลิษา บุญศรี
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๒๐

เด็กหญิงยุคลธร อภัยโส
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๒๑

เด็กหญิงยุภาภรณ์ สีสมัย

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๒๒

เด็กหญิงรวิชา ไชยสิงห์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๒๓

เด็กชายวศิน แก้วน้อย

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๒๔

เด็กหญิงวาณี ไข่มุก

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๒๕

เด็กหญิงวิจิตรา จันทาทิพย์
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๒๖

เด็กหญิงศศิประภา เข็มอุทา
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๒๗

เด็กชายศิริศักดิ

์

ใจชืน

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๒๘

เด็กชายสนธยา อำเทียงตรง

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๒๙

เด็กหญิงสร้อยฟา อุปเสน
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๓๐

เด็กชายสินวัฒนา สีหาบุตร
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๓๑

เด็กหญิงสุกัญญา อภัยโส
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๓๒

เด็กหญิงสุพรรษา ไชยรัตน์
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๓๓

เด็กชายสุวรรณชาด จุลศรี
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๓๔

เด็กชายอนุวัฒน์ สีอินทร
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๘๗ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๖๕๓๕

เด็กชายอภิวัฒน์ พรหมจอม
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๓๖

เด็กชายอภิเดช บุญชัย
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๓๗

เด็กหญิงอรนิตย์ อุปเสน
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๓๘

เด็กหญิงอลิชา คำวิลาศ
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๓๙

เด็กชายอังกูร สุวรรณมาโจ
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๔๐

เด็กหญิงอารียา นวลชัย
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๔๑

เด็กหญิงเปรมสินี อภัยโส
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๔๒

เด็กหญิงแพรลดา รักษาศรี
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๔๓

เด็กหญิงกชพร คูสกุล
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๔๔

เด็กหญิงกชพร ดอนวิชา
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๔๕

เด็กชายกฤษดา วงค์นาจ
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๔๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ แพงดา
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๔๗

เด็กหญิงกัลย์สุดา ขันเดช
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๔๘

เด็กหญิงกัลย์สุดา อภัยโส
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๔๙

เด็กชายจักกฤษ วงษ์ตาธรรม
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๕๐

เด็กชายจิตติ ดีโคตร
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๕๑

เด็กหญิงจิราพร พรหมจอม
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๕๒

เด็กหญิงชมพูนุช พุฒพวง
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๕๓

เด็กหญิงชรินรัตน์ พรมเชียง
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๕๔

เด็กหญิงชลิตา ทุมสา
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๕๕

เด็กชายณฐภณ ตรัน
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๕๖

เด็กชายณัฐกิตติ

์

อาจนาเสียว
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๕๗

เด็กชายณัฐพล อภัยโส
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๕๘

เด็กชายณัฐวัตร ทินบูรณ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๕๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ตะเส
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๖๐
เด็กหญิงดาวประกาย ชุณหปราณ

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๖๑

เด็กชายถาวร มากดี
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๖๒

เด็กชายทศพร บุตรสอน
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๖๓

เด็กหญิงทัศพร เทวี
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๖๔

เด็กหญิงธนัญญา พยุงวงศ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๖๕

เด็กชายธนากร ตรัน
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๖๖

เด็กชายธนากรณ์ คมขำ
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๖๗

เด็กชายธีรปญญ์ สีแสง
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๖๘

เด็กชายธีรภัทร ปกแก้ว
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๖๙

เด็กหญิงนพรัตน์ วงศ์งาม
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๘๘ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๖๕๗๐

เด็กชายนวพล บุญทา
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๗๑

เด็กหญิงนารีรัตน์ แสนไชย

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๗๒

เด็กหญิงนิธิพร พลเลิศ
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๗๓

เด็กหญิงบุญฐริกา วงศ์จันทา
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๗๔

เด็กชายปฏิภาณ อภัยโส
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๗๕

เด็กหญิงปรียาภรณ์ จู่มา

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๗๖

เด็กหญิงปวรรัตน์ แสนศรี

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๗๗

เด็กหญิงปยะดา แสนรัตน์
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๗๘

เด็กชายพชรโชติ โชติวังโส
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๗๙

เด็กหญิงพรชิตา แรงรอบ
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๘๐

เด็กหญิงพรนภา ลีเหลา
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๘๑

เด็กหญิงพิมพร ปาละ

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๘๒

เด็กหญิงมาดา ขันทะชา
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๘๓

เด็กหญิงรติกานต์ คำจันทร์ศรี
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๘๔

เด็กชายรติพงษ์ อุปเสน
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๘๕

เด็กหญิงรัตนาพร อุดมกัลย์
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๘๖

เด็กชายราชวัตร บรรทุปา
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๘๗

เด็กชายวชิรวิชญ์ สารโพคา
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๘๘

เด็กชายวรวัฒน์ อภัยโส
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๘๙

เด็กชายวรวุฒ ใจทอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๙๐

เด็กหญิงวีรดา อมรภคนันท์
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๙๑

เด็กชายศักดิชัย

์

พลสา

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๙๒

เด็กหญิงสตรีรัตน์ ทันจันทร์
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๙๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ ชะยะมังคะกุล
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๙๔

เด็กชายอณาวิลย์ อภัยโส

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๙๕

เด็กชายอดิเทพ ลาปุย
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๙๖

เด็กหญิงอภิสมัย โมธรรม
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๙๗

เด็กหญิงอริศรา อุดมกัน
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๙๘

เด็กหญิงอริสา อภัยโส
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๕๙๙

เด็กหญิงอลิสา อุดมกัน
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๖๐๐
เด็กชายอัษฎาวุธ สุขเกษม

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๖๐๑

เด็กหญิงอาระยะ ศรีมูลทา

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๖๐๒

เด็กหญิงอารีญา แก่นสันเทียะ

๊

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๖๐๓

เด็กหญิงเก็จเพชร แพงสาร
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๖๐๔

เด็กชายเจษฎา สารเพชร
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๘๙ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๖๖๐๕

เด็กหญิงเมธาวี สีมูลทา
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๖๐๖

เด็กชายเศษฐพงษ์ กองเมือง
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๖๐๗

เด็กหญิงกนกวรรณ อ่อนชมภู
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๖๐๘

เด็กหญิงกมลชนก มลิวันย์
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๖๐๙

เด็กชายจีรศักดิ

์

ผาลี
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๖๑๐

เด็กหญิงช่อพิกุล สีแสง
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๖๑๑

เด็กชายตวันฉาย ประขุนิงค์
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๖๑๒

เด็กหญิงธัญญรัตน์ โคตรวันดี
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๖๑๓

เด็กหญิงนภาวรรณ แพงคำดี
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๖๑๔

เด็กหญิงพรมณี แสนทอง
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๖๑๕

เด็กชายพลพล โสภี
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๖๑๖

เด็กชายภราดร สีสงนาง

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๖๑๗

เด็กชายภานุวัฒน์ อ่อนตา
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๖๑๘

เด็กหญิงสุพิชชา คำกองแพง
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๖๑๙

เด็กหญิงสุพิชชา พลทะนี
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๖๒๐

เด็กชายสุรศักดิ

์

วายโสกา
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๖๒๑

เด็กชายสุริยา ผาลี
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๖๒๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สุขช่วง
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๖๒๓

เด็กชายออมสิน ศรีวรสาร
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๖๒๔

เด็กหญิงอารียา ผาลี
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๖๒๕

เด็กหญิงเนตรชนก มลิวันย์
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๖๒๖

เด็กหญิงชนิสรา ชิณสาร
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๖๒๗

เด็กหญิงณัฐชริกา วะบุตร

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๖๒๘

เด็กชายณัฐพล กุลาไสย
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๖๒๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ธุพา
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๖๓๐

เด็กชายณัฐวุฒิ นาหมีด
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๖๓๑

เด็กหญิงทิพชัญษา พิมพ์นนท์
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๖๓๒

เด็กชายธนลาภ แวงดา
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๖๓๓

เด็กชายธนากร แวงดา
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๖๓๔

เด็กชายนนทพัทธ์ พุทธพันธ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๖๓๕

เด็กหญิงนิพาดา ประธาน
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๖๓๖

เด็กชายปฏิพล คำมี
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๖๓๗

เด็กหญิงปนัสตา เสาวัง
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๖๓๘

เด็กชายปานชัย แวงดา
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๖๓๙

เด็กหญิงพรนภัส หาวะบุตร
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๙๐ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๖๖๔๐

เด็กหญิงศิริธร สุวรรณจันทร์
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๖๔๑

เด็กหญิงอนุสรา ช่วยโคกสูง

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๖๔๒

เด็กหญิงณัฐชา ยะภักดี
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๖๔๓

เด็กหญิงญาสุมินทร์ รุ่นเจริญ
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๖๔๔

เด็กหญิงจิรวรรณ แก้วนำ
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๖๔๕

เด็กชายปรางเทพ สังข์ภักดี
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๖๔๖

เด็กหญิงปริชาติ สมน้อย
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๖๔๗

เด็กหญิงมาริสา สาสอน
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๖๔๘

เด็กชายวีรพงษ์ สาวะเนตร
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๖๔๙

เด็กหญิงศศิประภา อุราแก้ว
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๖๕๐

เด็กหญิงศิริรัตน์ เขียวคำ
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๖๕๑

เด็กหญิงสตาร์ ฮาร์ริสัน
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๖๕๒

เด็กหญิงสุชานันท์ แสนบรรดิษฐ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๖๕๓

นางสาวนนทิพา สีหาราช
๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๖๕๔

นางสาวจุฬาลักษณ์ สิมนา
๐๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๖๕๕

นายณัฐกานต์ ภูมิเขต
๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๖๕๖

นางสาวธัญรัตน์ พิมพ์สมัน
๒๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๖๕๗

นางสาวพัชรา วงษ์เจริญ
๒๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๖๕๘

นางสาวรัชนีกร วรรณะ
๐๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๖๕๙

นางสาวศรันยา งามนาศรี
๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๖๖๐

นางสาวสุชาดา เกิดชาวนา

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๖๖๑

นางสาวอมรรัตน์ วงษ์เจริญ
๒๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๖๖๒

นางสาวเบญจวรรณ พรมวงค์
๒๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๖๖๓

นางสาวกัญญารัตน์ เศษสูงเนิน
๒๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๖๖๔

นางสาวกานต์ธิดา สาบก
๑๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๖๖๕

นางสาวจิตตราพร นามรักษ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๐

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๖๖๖

นายชูชัย จันทะรี
๐๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๖๖๗

นางสาวณิชารีย์ วงค์ดวงผา
๑๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๖๖๘

นางสาวพัชราภรณ์ รัตนะ
๒๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๖๖๙

นางสาวพิยดา ทีระฆัง
๐๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๖๗๐

นางสาวพุทธชาติ คงสกุล
๒๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๕๙/๖๖๗๑

นางสาวรุ่งนภา เชิดสะภู
๒๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๙๑ / ๑๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๕๙/๖๖๗๒

นางสาวหนึงฤดี

่

นันทะวงศ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๙๒ / ๑๙๒
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