
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนครพนม  ภาค ๑๐

ส่งสอบ ๑๓,๒๔๖ คน ขาดสอบ ๒,๔๕๐ คน คงสอบ ๑๐,๗๙๖ คน สอบได้ ๖,๒๑๗ คน สอบตก ๔,๕๗๙ คน (๕๗.๕๙%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๐๐๐๑
นางสาวณฐกนก มุ่งอุ้มกลาง

๑๑/๐๖/๒๕๒๓
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม

มหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๐๒
นางสาธกา ศุขวัฒน์

๑๗/๐๘/๒๕๑๕
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม

มหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๐๓
เด็กหญิงปริญานา อ่อนภูธร

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๐๔
เด็กชายนฤเบศ มูลโคตร

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๐๕
เด็กหญิงสุชาดา นาพรม

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๐๖
เด็กชายชลันธร ฝายเพีย

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๐๗
เด็กชายพัชรพล พรมรินทร์

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๐๘
เด็กชายธนศักดิ

์

สีบุญเรือง
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๐๙
เด็กชายอขิระ พามี

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๑๐
เด็กหญิงปณิดา นิยมเหลา

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๑๑
เด็กหญิงอุมาภรณ์ สิงห์ศิริพร

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๑๒
เด็กชายณัฐพงษ์ ศรีระพล

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๑๓
เด็กหญิงสิริขวัญ ฝายเพีย

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๑๔
เด็กหญิงขวัญจิรา ศรีแสง

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๑๕
เด็กหญิงศศิกานต์ แก้วชาลี

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๑๖
เด็กหญิงญาณิศา ผิวพรรณ์

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๑๗
เด็กหญิงวิชญานันท์ ลุนลาน

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๑๘
เด็กหญิงคันธรส หมวดใหม่

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๑๙
เด็กชายธนัท บุญธรรม

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๒๐
เด็กชายสุกฤษฏิ

์

กุลสา
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๒๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ ฝายเพีย

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๒๒
เด็กหญิงจิดาภา นูนวล

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๒๓
เด็กหญิงอรพลิน วงค์ยา

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๒๔
เด็กหญิงปาลิดา ขุนไชย

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๐๐๒๕
เด็กหญิงศจี อ้วนจี

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๒๖
เด็กชายธนภัทร โพธิสุข

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๒๗
เด็กชายสหรัฐ ชาสงวน

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๒๘
เด็กหญิงชาลิสา แก้ววิชัย

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๒๙
เด็กหญิงชลธิดา ผิวอ่อน

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๓๐
เด็กหญิงกชกร สีสา

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๓๑
เด็กหญิงวิรดา พรหมศรีสุข

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๓๒
เด็กหญิงกัญญาณี จู่มา

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๓๓
เด็กหญิงเฉลิมพร ขันตีแก้ว

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๓๔
เด็กหญิงณัฐมน สว่างภู

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๓๕
เด็กชายชัยมงคล โสมี

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๓๖
เด็กหญิงศฎาญากร พละดร

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๓๗
เด็กหญิงจิราพัชร ลีโคตร

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๓๘
เด็กหญิงณัฎฐากาณ เกิดใจบุญ

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๓๙
เด็กหญิงไอสิกา กำคำ

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๔๐
เด็กหญิงชนตลา จันทาเกษกุล

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๔๑
เด็กหญิงพิมพ์พิศา เกษร

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๔๒
เด็กหญิงอริยาฤทัย พลหาญ

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๔๓
เด็กหญิงกัณฐิกา อุทัย

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๔๔
เด็กหญิงชยานี ตะวงษ์

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๔๕
เด็กหญิงพรรณนิภา จดชัยภูมิ

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๔๖
เด็กหญิงวรัทญา ชุมศรี

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๔๗
เด็กหญิงณัฐพร ทองสิงห์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๔๘
เด็กหญิงปวันรัตน์ ไตรินทร์

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๔๙
เด็กหญิงศุภกานต์ บุพศิริ

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๕๐
เด็กชายชนวีร์ แย้มขยาย

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๕๑
เด็กหญิงณัฐธิดา กองวงค์

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๕๒
เด็กหญิงณัฐธิตา กองวงค์

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๕๓
เด็กชายศุภกิจ วงค์ยา

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๕๔
เด็กชายรัชชานนท์ คำซาว

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๕๕
เด็กหญิงจริญญา จันทวงษ์

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๕๖
เด็กหญิงศิริประภา แก้วบุรมย์

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๕๗
เด็กชายมณอมร ดวงสิม

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๕๘
เด็กหญิงพิมตรา กองทอง

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๕๙
เด็กชายภาณุพันธ์ อ่อนสมสวย

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๒ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๐๐๖๐
เด็กหญิงนันชนก แดงด่อน

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๖๑
เด็กชายภาคภูมิ ติธรรม

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๖๒
เด็กหญิงรุ่งนภา ทะนงค์

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๖๓
เด็กชายธนพัฒน์ เหม็นชา

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๖๔
เด็กหญิงปญฑารีย์ ทานันตะ

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๖๕
เด็กหญิงปวิตรา จันทะโคตร

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๖๖
เด็กหญิงรุ่งไพลิน ทองเกิด

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๖๗
เด็กหญิงชุตินันต์ โพธิงาม

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๖๘
เด็กหญิงธันย์ชนก ดีดำศรี

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๖๙
เด็กชายเกริกพล ดวงศร

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๗๐
เด็กชายหนึงตะวัน

่

สำเภา
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๗๑
เด็กหญิงฐิติรัตน์ พรหมทอง

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๗๒
เด็กหญิงอนัญญา สีดี

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๗๓
เด็กชายอำนาจ บุตรเวส

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๗๔
นางประภาพรรณ โคตรพัฒน์

๑๙/๐๑/๒๕๐๘

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๗๕
นางพรนิภา วงษ์รัตนะ

๒๙/๐๕/๒๕๑๒

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๗๖
นางวรรณพร ทองปรีชา

๑๘/๐๖/๒๕๑๖

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๗๗
นางอัตถิยา วารี

๑๓/๐๗/๒๕๐๙

โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๗๘
เด็กชายธนพล วิชัยสา

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๗๙
เด็กชายมิลฑดา ขันวัง

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๘๐
เด็กหญิงเกณิกา ไตยถา

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๘๑
เด็กหญิงขนิษฐา อินทร์พิมพ์

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๘๒
เด็กหญิงธนิฐิดา ผางนาม

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๘๓
เด็กหญิงจิดาภา ลุนลาน

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๘๔
เด็กหญิงพลอยนภัส สิมลี

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๘๕
เด็กหญิงลภัสรดา พูดดี

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๘๖
เด็กหญิงสรินดา จันตา

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๘๗
เด็กหญิงสุดปราถนา ปากดี

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๘๘
เด็กหญิงวรัทยา บุญรอด

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๘๙
เด็กชายอภินันท์ ธุงจันทร์

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๙๐
เด็กชายชัชพล อาจศรี

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๙๑
เด็กชายพิชชากร เทียงตรง

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๙๒
เด็กชายสิทธิกร น้อยชาลี

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๙๓
เด็กชายเสกสรรค์ ผ่ายเพีย

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๙๔
เด็กชายเสฎฐวุฒิ ผุยลา

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๓ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๐๐๙๕
เด็กชายวิชยุตม์ ทุมเทียง

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๙๖
เด็กชายวิทวัช ทุมกิง

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๙๗
เด็กหญิงกชกร แก้วดวงตา

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๙๘
เด็กหญิงฉันทิศา วารี

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๐๙๙
เด็กหญิงนิพรรัตน์ ดอกสี

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๐๐
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส รับโสภา

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๐๑
เด็กหญิงสายชล ประพรรณสุข

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๐๒
เด็กชายธนพนธ์ คำสุข

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๐๓
เด็กหญิงญาณิสา ปากดี

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๐๔
เด็กหญิงกุณญ์ภาณัฐ ชืนบาน

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๐๕
เด็กหญิงสาวิตรี วันวิเศษ

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองญาติ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๐๖
เด็กหญิงธันยพร คานดง

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองญาติ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๐๗
เด็กหญิงวรกานต์ รักษาทรัพย์

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองญาติ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๐๘
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

สโมสร
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองญาติ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๐๙
เด็กหญิงเสาวณีย์ คำมุงคุณ

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองญาติ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๑๐
เด็กหญิงพัชพรรณ สุดสอาด

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองญาติ วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๑๑
นายปยะพงษ์ วงศ์วาน

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๑๒
นายพศวัต แก้วละมุล

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๑๓
นายพันธกานต์ ศรีลา

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๑๔
นายพีระยุทธ แสนเคน

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๑๕
นายอชิรวัตติ

์

เครือพันธุ์คำ
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๑๖
นายเปรมชัย บ้งชมโพธิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๑๗
นายกิตติวัฒน์ ระพันคำ

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๑๘
นายพรภิรมย์ ดีพรม

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๑๙
นายวัชระ ไชยบุรมณ์

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๒๐
นายสันติสุข อึงฟอง

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๒๑
นายพัณณกร จุลพล

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๒๒
นายวโรดม แพงโงม

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๒๓
นายโชคทวี โพธินัย

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๒๔
นายทินธนาวุฒิ หอมกลิน

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๒๕
นายธงชัย ลินทะ

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๒๖
นายธีรพงค์ อิงอาจ

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๒๗
นายอัมรินทร์ แฮดโท

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๒๘
นางสาวพัชริดา หอกระโทก

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๒๙
นายชิณวัฒน์ จันสว่าง

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๔ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๐๑๓๐
นายธันยา สีตา

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๓๑
นางสาวฐิติฑ์รัตน์ มีสีผ่อง

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๓๒
นางสาวพรรณิภา แสนดี

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๓๓
นางสาวศิริยากร เขียวโป

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๓๔
นางสาวอารยา พันลัง

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๓๕
นางสาวจิราพร วงค์กาฬสินธุ์

๒๗/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๓๖
นางสาวพรชิตา กายะเสนา

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๓๗
นางสาวภาณุรัตน์ คำพรม

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๓๘
นางสาวมนธิดา ระพันธ์คำ

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๓๙
นางสาวลัดธิดา ด้วงลำพัน

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๔๐
นางสาวธิติมา เรือนแก้ว

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๔๑
นางสาวพรนภา ปลาตรี

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๔๒
นางสาวยศวดี นครสี

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๔๓
นางสาวสุภาภรณ์ ยะจันโท

๐๙/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๔๔
นางสาวอาริสา ละลี

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๔๕
นางสาวเกวลิน นวลตา

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๔๖
นางสาวเจนจิรา เคนจันทร์

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๔๗
นางสาวปนัดดา นาคปน

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๔๘
นางสาวสุพรรณี มาดาจันทร์

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๔๙
นางสาววราภรณ์ แสงประเสริฐ

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๕๐
นางสาวพัชรลดา คำด่อน

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๕๑
นางสาวมุฑิตา หล้าบา

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๕๒
นางสาวแพรวพรรณ ผาลาด

๑๘/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๕๓
นางสาวฐชาภัส รัตนรามา

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๕๔
นายพิชชากร ทุมที

๒๗/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๕๕
นายวีระวัฒน์ รักษานาม

๐๙/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๕๖
นายสุริยะ จันทนา

๐๒/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๕๗
นายเดชา บุญหล้า

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๕๘
นายอภิศักดิ

์

ต้นสูง
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๕๙
นายภานุพงษ์ ชัยวงค์ษา

๐๙/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๖๐
นายวสวัตตติ

์

มูลโสม
๐๘/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๖๑
นายชินวัฒน์ สีตา

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๖๒
นายธนบูรณ์ อินสุพรรณ

๑๓/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๖๓
นายทัศพล ชาหาจักร์

๒๙/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๖๔
นายทินกร พูลสวัสดิ

์

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๕ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๐๑๖๕
นายธนาธรณ์ รูปดี

๐๒/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๖๖
นายปยะวัตร โคตรขวา

๐๕/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๖๗
นายวิทยา วังคะฮาต

๐๕/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๖๘
นายอานุสิทธิ

์

สาแดง
๒๑/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๖๙
นายกวี ไชยพร

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๗๐
นางสาวธิดา แก่นผิว

๑๑/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๗๑
นางสาวนันทนัช ขันธ์เคน

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๗๒
นางสาวพุทธรัตน์ แสนเพีย

๑๓/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๗๓
นางสาวมัลลิกา ราษชะ

๒๖/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๗๔
นางสาววิภาดา วิชัยยนตร์

๐๖/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๗๕
นางสาวสุจิตา สาแดง

๑๓/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๗๖
นางสาวอนงค์นาถ อัมวัน

๒๗/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๗๗
นางสาวสุชานันท์ ไพคำนาม

๐๑/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๗๘
นางสาวสุธิตา ศรีจันทร์

๒๕/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๗๙
นางสาวเบญจรัตน์ อินธิราช

๓๑/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๘๐
นางสาวธิติมา กรณวงศ์

๑๙/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๘๑
นางสาวอริศรา โมคลา

๒๖/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๘๒
นางสาวอารียา ระพันธ์คำ

๑๓/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๘๓
นางสาววราพร หมืนลูกท้าว

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๘๔
นางสาววรรณรญา เผือกพันธ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๘๕
นางสาวพัชริกา พรมพินิจ

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๘๖
นางสาววิลาพร แก้วปลา

๐๙/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๘๗
นางสาววันวิสา ชัยแยง

๑๙/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๘๘
นางสาวอภิญญา พิมพ์พงษ์

๒๕/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๘๙
นายสิทธิพงษ์ สมงาม

๐๒/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๙๐
นางสาวสไบทอง วังคะฮาด

๐๖/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๙๑
นายณัฐพล ศรีสุนา

๒๐/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๙๒
นายณัฐพงษ์ นิยมชัย

๑๑/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๙๓
นายณัฐพล ลาโขง

๐๗/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๙๔
นายณัฐวัตร สุทธสิงห์

๑๐/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๙๕
นายธนวัฒน์ ดีโย

๑๔/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๙๖
นายประกาศิต เหมแสง

๒๓/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๙๗
นายประวิทย์ อ้นมา

๒๕/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๙๘
นายพีรพล ฝายเพีย

๒๗/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๑๙๙
นายศตวรรษ สุริตะกะ

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๖ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๐๒๐๐
นายทีปกร สมใจ

๑๒/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๒๐๑
นางสาวชญานี วงค์คำศรี

๒๑/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๒๐๒
นางสาวทัศนีย์ นนทะสี

๐๙/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๒๐๓
นางสาวนฤมล จันทร์อบ

๐๗/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๒๐๔
นางสาวนิรชา วงค์เสน

๒๒/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๒๐๕
นางสาวนิลาวรรณ พันธพรม

๑๓/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๒๐๖
นางสาวปยธิดา จันบัวฮม

๒๔/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๒๐๗
นางสาวสุพรรษา เคนจันทร์

๐๔/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๒๐๘
นางสาวขวัญตา เหล่าสุวรรณ

๑๕/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๒๐๙
นางสาวกฤษฎาพร ภาเคน

๑๗/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๒๑๐
เด็กหญิงชุติกา โพธินัย

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๒๑๑
นายธนบูรณ์ น้อยโส

๓๑/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๒๑๒
นายธีรพล ไชยราช

๒๓/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๒๑๓
นางสาวนราพร ทรัพย์กุล

๐๑/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๒๑๔
นางสาวนิตยา วะสารชัย

๐๙/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๒๑๕
นางสาวปรียฉัตร โพชราช

๒๖/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๒๑๖
นางสาวมณฑามาศ ประชานันท์

๐๖/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๒๑๗
นายวุฒิชัย สอนแพง

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๒๑๘
นางสาวภัทรวดี จันทร์ภักดี

๐๖/๐๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๒๑๙
นางสาวภัทราพร จันทร์ภักดี

๐๔/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๒๒๐
นางสาวอรญา กระพรม

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๒๒๑
นางสาวณิติญา กาขัน

๑๒/๐๓/๒๕๕๘

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๒๒๒
นางสาววิลาสินี จันทปน

๑๘/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๒๒๓
นางสาวภัณฑิรา รินทระ

๑๐/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๒๒๔
นางสาวจิราภา วงค์จันทา

๑๕/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๒๒๕
นายภาณุพงศ์ บุญแน่น

๒๓/๐๔/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๒๒๖
นายพลวัต ขันธ์เคน

๐๓/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๒๒๗
นายวารุตม์ ยอดสุบรรณ์

๐๓/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๒๒๘
นายธีรวัฒน์ สมสะอาด

๑๔/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๒๒๙
นางสาวศิริลักษณ์ นามวงษา

๑๒/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๒๓๐
นางสาวศันสนีย์ คำภา

๑๕/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๒๓๑
นางสาวเอมวิกา เพียรชนะ

๑๑/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๒๓๒
นางสาววิภาดา โพธิภา

์

๒๑/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๐๒๓๓
นางศิรินาถ สีพัว

้

๐๓/๐๕/๒๕๑๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๒๓๔
เด็กชายกาญจน์ภัค หงษามนุษย์

๑๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๗ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๐๒๓๕
เด็กชายคเชนทร์ อุ่นอาสา

๐๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๒๓๖
เด็กชายชัยณพัฒน์ กรรณลา

๑๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๒๓๗
เด็กชายชัยวัฒน์ ฝายเพีย

๒๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๒๓๘
เด็กชายชวกร ทากิระ

๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๒๓๙
เด็กชายณฐกรกฤตย์ พึงบุญไพศาล

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๒๔๐
เด็กชายณัชภัค ขนทอง

๒๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๒๔๑
เด็กชายณัฐชนน ช่วยโสม

๐๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๒๔๒
เด็กชายณัฎฐกิตติคุณ

บุญพุฒ
๒๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๒๔๓
เด็กชายพีรณัฏ ระดมงาน

๒๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๒๔๔
เด็กชายภักดิพงศ์ พรตรีสัตย์

๓๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๒๔๕
เด็กชายรพีภัทร โคตสา

๒๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๒๔๖
เด็กชายราเมศวร์ แก้วก่า

๑๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๒๔๗
เด็กชายวรากร โสภา

๐๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๒๔๘
เด็กชายศิวัช

เครือรัตนไพบูลย์
๒๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๒๔๙
เด็กชายอนุพงษ์ ฉายเรือง

๑๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๒๕๐
เด็กชายอรรถนนท์ แก้วมาลา

๐๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๒๕๑
เด็กชายบูรฑัฐ บุพศิริ

๒๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๒๕๒
เด็กชายเนรมิตร วิชัยสา

๑๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๒๕๓
เด็กชายธนกฤต สีพัว

้

๐๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๒๕๔
เด็กชายเกียรติพงษ์ ไฟเฟอย

๒๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๒๕๕
เด็กชายจิรสิน ผาใต้

๒๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๒๕๖
เด็กชายณฐภัทร ศิริศักดิ

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๒๕๗
เด็กชายพลภัทร คิอินธิ

๑๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๒๕๘
เด็กชายธราเทพ ศรีอินทร์

๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๒๕๙
เด็กชายธนกฤต หาญรบ

๒๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๒๖๐
เด็กชายนวพล นามนอก

๐๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๒๖๑
เด็กชายปฏิภาณ วงศ์มณีปกรณ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๒๖๒
เด็กชายปุญญพัฒน์ วรรณพันธ์

๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๒๖๓
เด็กชายปยะวัฒน์ พันชะตะ

๓๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๒๖๔
เด็กชายวงศธร เจริญไทย

๓๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๒๖๕
เด็กชายสุวรรณภูมิ ยิมละมัย

้

๒๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๒๖๖
เด็กชายหัฏฐกร แก้วไกรสร

๓๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๒๖๗
เด็กชายอดิเทพ ดวงศร

๐๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๒๖๘
เด็กชายอรรคพล อินาลา

๒๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๒๖๙
เด็กชายอรรถกร มานะพรชัย

๒๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๘ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๐๒๗๐
เด็กชายอภิเดช พ่อค้าช้าง

๒๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๒๗๑
เด็กชายธนพัฒน์ พลหาญ

๑๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๒๗๒
เด็กชายกวีศักดิ

์

อินาลา
๐๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๒๗๓
เด็กชายกรภัทร วัฒนกุล

๒๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๒๗๔
เด็กชายกฤษณะ ผาตูม

๐๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๒๗๕
เด็กชายจตุรวิตต์ โคตรภู

๑๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๒๗๖
เด็กชายจักรพันธ์ บริบาลบุษกร

๒๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๒๗๗
เด็กชายธนกร กัสนุกา

๐๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๒๗๘
เด็กชายธนัท หงษามนุษย์

๑๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๒๗๙
เด็กชายไตรรงค์ ศรีใส

๒๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๒๘๐
เด็กชายปรเมศวร์ โปวังสา

๓๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๒๘๑
เด็กชายพิชิตชัย วงค์อุดม

๐๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๒๘๒
เด็กชายพานุวัฒน์ นนทะวงษา

๐๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๒๘๓
เด็กชายวิศวะ จันทร์แฉ่ง

๑๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๒๘๔
เด็กชายอดิศร มณีพงศกร

๓๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๒๘๕
เด็กชายพงศกร ใจมัน

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๒๘๖
เด็กชายธีระพงศ์ พรมเกษร

๒๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๒๘๗
เด็กชายทินภัทร แจ้งจำรัส

๑๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๒๘๘
เด็กหญิงกุลปรียา ทองคำ

๐๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๒๘๙
เด็กหญิงกนกนภัส สว่างใจ

๑๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๒๙๐
เด็กหญิงจิราพัชร บุตรไชย

๒๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๒๙๑
เด็กหญิงญาดา จำปา

๑๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๒๙๒
เด็กหญิงฐิตากร ภูวงค์

๒๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๒๙๓
เด็กหญิงฐิติวรดา จันทอก

๐๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๒๙๔
เด็กหญิงณิชาภัทร สันติสุขลาภ

๐๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๒๙๕
เด็กหญิงณัฐณิชา อ่อนพุทธา

๒๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๒๙๖
เด็กหญิงธัญชนก เหลืองรุ่งทรัพย์

๐๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๒๙๗
เด็กหญิงนภารักษ์ แพงดี

๒๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๒๙๘
เด็กหญิงนภัสรพี คล่องแคล่ว

๒๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๒๙๙
เด็กหญิงนันท์นภัส จรุงพันธ์

๐๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๓๐๐
เด็กหญิงปยฉัตร คำเงิน

๐๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๓๐๑
เด็กหญิงวิโรสินี อุปครุฑ

๓๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๓๐๒
เด็กหญิงศิริประภา ศรีพระจันทร์

๒๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๓๐๓
เด็กหญิงรินรดา คำภาบุญ

๒๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๓๐๔
เด็กหญิงกุลวิยา มอมขุนทด

๐๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๙ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๐๓๐๕
เด็กหญิงชนกชนม์ พรนิมิตร

๒๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๓๐๖
เด็กหญิงณลาทิพย์ วรกิจ

๒๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๓๐๗
เด็กหญิงณิชารีย์ จับมัน

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๓๐๘
เด็กหญิงทิพย์สุดา มูลโสม

๑๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๓๐๙
เด็กหญิงปานชนก แก้วพระธรรม

๐๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๓๑๐
เด็กหญิงพิทยาภรณ์ สันดี

๑๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๓๑๑
เด็กหญิงวริศรา วงษ์ธานี

๒๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๓๑๒
เด็กหญิงวรรษมน อ่อนศรี

๐๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๓๑๓
เด็กหญิงวรรณษา โจ่ซิว

๑๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๓๑๔
เด็กหญิงศิริกัญญา ขรรศร

๓๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๓๑๕
เด็กหญิงณัฐลดา ลุมวงศ์

๐๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๓๑๖
เด็กหญิงอภิสรา อุประ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๓๑๗
เด็กหญิงปลายฝน ไชยโชติ

๑๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๓๑๘
เด็กหญิงพัณธิตา อินทร์โสม

๑๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๓๑๙
เด็กหญิงวริศรา พังดวงแสง

๐๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๓๒๐
เด็กหญิงเลอมาน อำไพฤทธิ

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๓๒๑
เด็กหญิงศศิภา สุสิงห์

๒๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๓๒๒
เด็กหญิงศิริประภา จันทปน

๒๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๓๒๓
เด็กหญิงสุกษมา รักษาทรัพย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๓๒๔
เด็กหญิงอมรรัตน์ เสนาคำ

๑๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๓๒๕
เด็กหญิงอติกานต์ มงคลสวัสดิ

์

๑๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๓๒๖
เด็กหญิงอริษา หลอมนาค

๒๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๓๒๗
เด็กหญิงอสมาภรณ์ แพงพรม

๒๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๓๒๘
เด็กหญิงอุมากร บุตรราช

๐๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๓๒๙
เด็กหญิงอรณิชา อินธิราช

๓๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๓๓๐
เด็กหญิงอรยา ดีมี

๒๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๓๓๑
เด็กหญิงอรวรรณ ขุนศรี

๐๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๓๓๒
เด็กหญิงศิริพร นามวันดี

๒๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๓๓๓
เด็กหญิงมะลิวัน เจริญพต

๑๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๓๓๔
เด็กชายภูชนะ ทองใบ

๐๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๓๓๕
เด็กชายวิทวัฒน์ สายทอง

๑๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๓๓๖
เด็กชายกิตติพงษ์ นันสา

๒๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๓๓๗
เด็กชายยุทธภูมิ ศรีหาวงษ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๓๓๘
เด็กหญิงสิริรัตน์ ดีขุนทด

๓๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๓๓๙
เด็กหญิงบุณยานุช พนมศักดิ

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๐ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๐๓๔๐
เด็กหญิงปุณยาพร โม้สา

๒๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๓๔๑
เด็กหญิงสุทธิภา เขาหลวง

๒๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๓๔๒
เด็กหญิงสรวงสุดา ศรีอินทร์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๓๔๓
เด็กชายกมลภพ ใจมัน

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๓๔๔
เด็กชายจิรัฐติพงษ์ ใกล้ผล

๒๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๓๔๕
เด็กชายอัษฎาวุธ ไตรยะถา

๑๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๓๔๖
เด็กหญิงทอฝน เกียรติกุล

๐๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๓๔๗
เด็กหญิงณัฐวรา พรหมมา

๓๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๓๔๘
เด็กหญิงภัณฑิรา โคตสา

๑๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๓๔๙
เด็กหญิงสิริยากร เอกสระพัง

๒๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ป

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๓๕๐
เด็กชายชินวัชร์ ไชยเทศ

๑๗/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 5 สมพรอภัยโส น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๓๕๑
เด็กชายรามาศร พาพิมล

๒๑/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 5 สมพรอภัยโส น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๓๕๒
เด็กชายอานุภาพ ภูศรี

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 สมพรอภัยโส น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๓๕๓
เด็กชายรัฐภัทร วงค์มิง

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 สมพรอภัยโส น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๓๕๔
เด็กหญิงพนิชญา ไชยบุตร

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 สมพรอภัยโส น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๓๕๕
เด็กหญิงวรรณวิสา ราชสิทธิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 สมพรอภัยโส น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๓๕๖
เด็กหญิงสุพัตรา สาระณี

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 สมพรอภัยโส น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๓๕๗
เด็กชายวสุ คงดี

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 สมพรอภัยโส น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๓๕๘
เด็กหญิงธัญญาศิริ เมืองจันทร์

๐๔/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 5 สมพรอภัยโส น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๓๕๙
เด็กหญิงนันท์นภัส สุพรมมา

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 สมพรอภัยโส น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๓๖๐
เด็กหญิงภัณวศรี มีสุข

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 สมพรอภัยโส น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๓๖๑
เด็กหญิงกัลยนุช แก้วอ่อนขวา

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 5 สมพรอภัยโส น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๓๖๒
เด็กชายเจ้าพระยา สุวรรณสิงห์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๓๖๓
เด็กชายพีรวิชญ์ สุโพเคน

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๓๖๔
เด็กหญิงฐิติภา สิมตะมะ

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๓๖๕
เด็กหญิงธัญชนก ชาวพงศ์

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๓๖๖
เด็กหญิงธันยพร สุขษาเกษ

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๓๖๗
เด็กหญิงมีนัชชา แก้วบุตตา

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๓๖๘
เด็กหญิงสุรางค์พิมล คำมุงคุณ

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๓๖๙
เด็กชายแทนคุณ ตรีนิภากร

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๓๗๐
เด็กชายอิทธิพร ขันติยะ

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๓๗๑
เด็กหญิงกรกนก สายเย็น

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๓๗๒
เด็กหญิงกอบัว ศุภรัชชานนท์

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๓๗๓
เด็กหญิงพิริษา โพธิเสนา

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๓๗๔
เด็กหญิงพิมพ์พิภัทรา เศรษฐภัทร์ชัย

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๑ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๐๓๗๕
เด็กหญิงอมรธรา ภู่ระหงษ์

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๓๗๖
เด็กชายกฤตภาส พริงดี

้

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๓๗๗
เด็กชายณัฐชนน เทพพรมวงค์

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๓๗๘
เด็กชายถิรวิทย์ พิชัยคำ

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๓๗๙
เด็กชายธิตินันท์ แจ่มจันทร์

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๓๘๐
เด็กชายปกรณ์ เฮียงราช

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๓๘๑
เด็กชายสรวิชญ์ กุลสิงห์

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๓๘๒
เด็กชายอดิเทพ โคตรโยธี

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๓๘๓
เด็กหญิงณภัทร ศักดิวงค์

์

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๓๘๔
เด็กหญิงนัชชา สูงสุมาลย์

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๓๘๕
เด็กหญิงสกาวรัตน์ มณีสม

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๓๘๖
เด็กชายธนกฤต อินทร์พรหม

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๓๘๗
เด็กชายธนดล อย่างสวย

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๓๘๘
เด็กชายธนพล สุขวิเศษ

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๓๘๙
เด็กชายภานุวิทย์ แก้วกิง

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๓๙๐
เด็กชายกุลนเดช ชูเนตร

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๓๙๑
เด็กหญิงกัญญาณัฐ โพธิชัยเจริญ

์

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๓๙๒
เด็กหญิงณัฐธิดา ว่องไว

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๓๙๓
เด็กหญิงธัญวรัตน์ แก้วทองสุข

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๓๙๔
เด็กหญิงพฤกษาธาร สุริยนต์

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๓๙๕ เด็กหญิงพอเพียงพันธ์
ผลวิเชียร

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๓๙๖
เด็กหญิงพัทธนันท์ รุ่งเรืองวุฒิกุล

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๓๙๗
เด็กหญิงศรัณย์พร วรจักร

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๓๙๘
เด็กหญิงศิริพัสษร ทรัพยสิทธิ

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๓๙๙
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ศรีชนะ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๐๐
เด็กชายกรวิชต์ ศาสตราศรัย

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๐๑
เด็กชายจักรภัทร จันบัวชม

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๐๒
เด็กชายปวริศร์ พันธุโพธิ

์

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๐๓
เด็กชายพศวีย์ สารอินจักร

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๐๔
เด็กชายอดิลักษณ์ หอมอ่อน

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๐๕
เด็กหญิงกวินธิดา สุปน

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๐๖
เด็กหญิงชญาภรณ์ จันโทศิริ

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๐๗
เด็กหญิงณิชาภัทร สวยสา

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๐๘
เด็กหญิงธัญชนก ชนินทร์วณิชย์

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๐๙
เด็กหญิงพิมพ์พิศา สารพัฒน์

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๒ / ๑๗๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๐๔๑๐
เด็กหญิงมนัสนันท์ จันทร์ชนะ

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๑๑
เด็กหญิงมธุรส ต้านสะพัง

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๑๒
เด็กหญิงวริษณ์ศรา บัตริยะ

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๑๓
เด็กหญิงสุพิชญา ชาลีกุล

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๑๔
เด็กหญิงอนามิกา หาญณรงค์

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๑๕
เด็กหญิงอรชพร วงค์จวง

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๑๖ เด็กชายเกริกเกียรติชัย
รัตนนิรันดร

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๑๗
เด็กชายกัตวา อินทร์ช้าง

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๑๘
เด็กชายณัฐนันท์ ไพรี

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๑๙
เด็กชายพงษ์พัฒน์ ไชยโพธิ

์

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๒๐
เด็กชายพชรพล อินรักษา

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๒๑
เด็กหญิงกชกร ลุนวิรัตน์

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๒๒
เด็กหญิงกรกช ลุนวิรัตน์

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๒๓
เด็กหญิงกิตติมา ทุมที

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๒๔
เด็กหญิงชิดชนก สมเนตร

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๒๕
เด็กหญิงธัญชนก นนทะวงศรี

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๒๖
เด็กหญิงพิมพ์พิศา ฮดบุญเรือง

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๒๗
เด็กหญิงมุกดา โหนขุนทด

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๒๘
เด็กหญิงอรปรียา เมืองโคตร

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๒๙
เด็กหญิงอรกัญญาฐ์ วงษ์เลิศ

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๓๐
เด็กหญิงปาลิดา เอาสัจจะ

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๓๑
เด็กหญิงสุปรียา สว่าง

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๓๒
เด็กหญิงธิตยา เรืองจันทร์

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๓๓
เด็กชายอิทธพัฒน์ บัวพินธ์

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๓๔
เด็กหญิงจิราทิพย์ พนมวงศ์ตะวัน

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๓๕
เด็กหญิงอภิรดา วงษ์สาจันทร์

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๓๖
เด็กชายจักราวุธ นนทะแสน

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๓๗
เด็กชายณัฐกิตติ

์

กุลวงศ์
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๓๘
เด็กชายภูมิภัทร บัวชุม

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๓๙
เด็กชายฉลองชัย โคตรเคน

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๔๐
เด็กหญิงชนาภัทร มาภา

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๔๑
เด็กชายกฤตยชญ์ แสนแ้ก้ว

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๔๒
เด็กชายนนทกร แสนนาใต้

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๔๓
เด็กชายพีรวัส พันธรักษา

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๔๔
เด็กหญิงนัชชา พระแสง

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๓ / ๑๗๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๐๔๔๕
เด็กหญิงพราวพิมล อ่อนอินทร์

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๔๖
เด็กหญิงวลัยวรรณ บุญก้อน

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๔๗
เด็กหญิงอมรรัตน์ ถิตย์ผาด

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๔๘
เด็กหญิงภานุมาศ วงษ์สีดา

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๔๙
เด็กชายคณิศร หลาบโสภา

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๕๐
เด็กหญิงวาทยากร วงษ์แหวน

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๕๑
เด็กหญิงสุภาวรรณ สานา

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๕๒
เด็กชายธิติสรณ์ ว่องไว

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๕๓
เด็กชายภานุพงศ์ ลีมุน

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๕๔
เด็กหญิงปวริศา ชัยประเสริฐ

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๕๕
เด็กชายสิริราชัน คำกรฤาชา

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๕๖
เด็กชายปาน์ณบดี พานิชกิจ

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๕๗
เด็กชายชยพล ฟองแก้ว

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๕๘
เด็กหญิงสุภนิดา สมเทพ

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๕๙
เด็กชายภูรินท์ ดวงสีจันทร์

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๖๐
เด็กชายณัฐวิชญ์ สุภักดิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๖๑
เด็กหญิงชาลิสา พานอนันต์

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๖๒
เด็กหญิงเบญญาภา สุวรรณมาโจ

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๖๓
เด็กหญิงชนรดา ทองแก้ว

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๖๔
เด็กหญิงศศิกานต์ พิมพ์พงษ์

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๖๕
เด็กหญิงลักษณารีย์ หมอจีต

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๖๖
เด็กชายนนท์ปวิช คำบัว

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๖๗
เด็กชายนติพล แสนคำ

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๖๘
เด็กชายพีรพัฒน์ สีม่วง

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๖๙
เด็กชายภัทรดน แสนเมืองชิน

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๗๐
เด็กหญิงรัชนีกร คะตา

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๗๑
เด็กหญิงปณิดา บุตรเวส

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๗๒
เด็กชายศิวัฒน์ อินาลา

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๗๓
เด็กชายศุภกฤต ชนะเคน

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๗๔
เด็กชายภาณุเทพ กงนะ

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๗๕
เด็กชายธนาคิม ทศราช

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๗๖
เด็กชายธนัทพล ขาวสะอาด

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๗๗
เด็กชายกฤษณ หลาบเงิน

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๗๘
เด็กหญิงมัชฌิมาย์ แพงดี

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๗๙
เด็กหญิงกมลทิพย์ อุดมกิจโอฬาร

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๔ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๐๔๘๐
เด็กหญิงชนนิกานต์ ฤทธิคง

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๘๑
เด็กชายนันทภพ เฟอยใต้

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๘๒
เด็กชายธีรพัฒน์ วรรณวงค์

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๘๓
เด็กชายศุภกฤต เหล่าเเตว

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๘๔
เด็กหญิงรสสุคนธ์ แสงสา

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๘๕
เด็กหญิงทักษอร อินาลา

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๘๖
เด็กหญิงปนัฏฏา คงแก้ว

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๘๗
เด็กหญิงกัณฐิกา อินตา

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๘๘
เด็กหญิงบัณฑิตา หงษามนุษย์

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๘๙
เด็กหญิงณิชนันทน์ ยอดวงษ์

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๙๐
เด็กหญิงสุพัตรา มหาลาภไพศาล

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๙๑
เด็กชายธนกฤต แสงชา

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๙๒
เด็กชายเจษฎาวุฒิ สิงหนาท

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๙๓
เด็กชายจารุกิตติ

์

โพธิภา

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๙๔
เด็กชายรัชชานนท์ กาววัน

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๙๕
เด็กชายณัฐกรณ์ นักบุญ

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๙๖
เด็กหญิงณัฏฐินันท์ สำแดงเดช

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๙๗
เด็กหญิงสิริเพ็ญ เมธาพรประสิทธิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๙๘ เด็กหญิงอภิญญาลักษณ์

วรรณะปะกะ

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๔๙๙
เด็กหญิงไพลิน พรมดี

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๐๐
เด็กหญิงนริศรา ขันจันทา

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๐๑
เด็กหญิงสุพัตรชา หารา

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๐๒
เด็กหญิงนิรชร มนต์เหลา

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๐๓
เด็กหญิงธันยสรณ์ แซ่อึง

้

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๐๔
เด็กหญิงนันท์นพิน เหล่าหล้า

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๐๕
เด็กชายอัครพนธ์ นริสาร

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๐๖
เด็กชายพลวิทย์ คะตา

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๐๗
เด็กหญิงรุ่งกานต์ พรหมเพ็ชร

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๐๘
เด็กหญิงอมรรัตน์ ลุนลาน

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๐๙
เด็กหญิงปนัดดา แสนคำ

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๑๐
เด็กหญิงปานฤดี เหยือง

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๑๑
เด็กหญิงวรินดา ภะวะ

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๑๒
เด็กชายชยากร โพธิขำ

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๑๓
เด็กหญิงวลัญช์สิริ วรราช

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๑๔
เด็กหญิงปวิชญา บุญเทียม

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๕ / ๑๗๙

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๐๕๑๕
เด็กชายยศพล ศิริเหล่าไพศาล

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๑๖
เด็กชายรชฏคารวี นันตะพัก

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๑๗
เด็กหญิงกมลฉัตร ทศราช

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๑๘
เด็กชายพีระพัฒน์ แสนเฮ้า

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๑๙
เด็กหญิงศิรประภา บัวลาวัณย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๒๐
เด็กหญิงธรรญาดา คำเมือง

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๒๑
เด็กชายพรภวิษย์ เปยจำปา

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๒๒
เด็กหญิงวรวรรณ รุ่งเรือง

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๒๓
เด็กชายภาสกร พุทธา

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๒๔
เด็กหญิงสโรชา เรืองมงคลเลิศ

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๒๕
เด็กชายศิรภพ วัฒนเกียรติพงศ์

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๒๖
เด็กหญิงบุณฑริกา กาญจนสถิตย์

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๒๗
เด็กชายภูริ ฉายศรีวรรณ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๒๘
เด็กหญิงวรฤทัย ส่งเสริม

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๒๙
เด็กหญิงอภิชญา อินทร์หา

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๓๐
เด็กหญิงณัฐรดา ดวงดูสัน

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๓๑
เด็กชายพัชรพล เกตุไชโย

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๓๒
เด็กหญิงรสา ศรีสุวรรณ

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๓๓
เด็กหญิงญาณันธร เลิศสงคราม

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๓๔
เด็กหญิงสุพัชญา มอญปาก

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๓๕
เด็กหญิงกัลยา ถาวรพงษ์

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๓๖
เด็กชายกิตติภัค ปองหลักคำ

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๓๗
เด็กหญิงปณณพร โพธิคำกก

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๓๘
เด็กชายแทนใจ วงค์แก้ว

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๓๙
เด็กชายบวรทัต อินธิโส

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๔๐
เด็กชายพรรวินท์ รามโกมุท

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๔๑
เด็กชายยศพัทธ์ เอ้งฉ้วน

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๔๒
เด็กหญิงพัชรวลัย ละมุลมอญ

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๔๓
เด็กหญิงวิรัชยาภรณ์ สมศรี

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๔๔
เด็กหญิงพรนภัส จันทร์สว่าง

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๔๕
เด็กชายชนธนพัฒน์ วรโชตน์จินดา

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๔๖
เด็กชายธัชพงศ์ ถนอมธรรม

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๔๗
เด็กชายปฏิพัทธ์ เชือกุณะ

้

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๔๘
เด็กชายอภิรักษ์ นาวงหา

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๔๙
เด็กหญิงกัญญาภัค บัวเคน

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๖ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๐๕๕๐
เด็กหญิงณัชชา อินทรักษา

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๕๑
เด็กหญิงณัฐมญชุ์ สุวรรณไตรย์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๕๒
เด็กหญิงอมรทิพย์ สุริยะ

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๕๓
เด็กชายธนนน สุธานันท์

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๕๔
เด็กชายนนท์ปวิช สุขศิริ

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๕๕
เด็กชายปรมัตถ์ สาวงศ์

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๕๖
เด็กหญิงสุชานันท์ สพันธ์พงษ์

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๕๗
เด็กชายอัครวัฒน์ ม่วงคำหมืน

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๕๘
เด็กหญิงธารารัตน์ ผาทา

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๕๙
เด็กหญิงภัณฑิรา อภัยโส

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๖๐
เด็กหญิงภัชริน ยาเกิด

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๖๑
เด็กหญิงพรพิมพา วณิชศิโรรัตน์

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๖๒
เด็กหญิงศศิธิดา สีดา

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๖๓
เด็กหญิงสุพรรษา ประวิทย์สิทธิกุล

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๖๔
เด็กชายชินดนัย พนมวงศ์ตะวัน

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๖๕
เด็กชายธนวัฒน์ เวียงศรีประเสริฐ

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๖๖
เด็กชายธนาวุธ ศรีวรขาน

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๖๗
เด็กชายปลันธน์ พนมเริงศักดิ

์

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๖๘
เด็กชายภูริเวศม์ เมธเมาลี

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๖๙
เด็กชายก้องกฤช ศิรธรานนท์

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๗๐
เด็กหญิงกัญญาภัทร รัตนโยธิน

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๗๑
เด็กหญิงชนัดดา ศิริสวัสดิ

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๗๒
เด็กหญิงณิชนันท์ ไชยรบ

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๗๓
เด็กหญิงปยะธิดา บุพศิริ

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๗๔
เด็กหญิงภรปวีณ์ บุรชาติ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๗๕
เด็กชายจักรภัทร วงศ์ธรรม

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๗๖
เด็กชายนันทพัฒน์ สวนเขือน

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๗๗
เด็กหญิงญริดา รัตนวรรณี

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๗๘
เด็กชายพรณรงค์ พรมบุตร

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๗๙
เด็กชายอภิวิชญ์ ภูลศิริกุล

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๘๐
เด็กหญิงจิรนันท์ นาเวียง

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๘๑
เด็กชายสิรวิชญ์ ยอดมงคล

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๘๒
เด็กชายอธิภัทร ภูผาใจ

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๘๓
เด็กชายรพีภัทร ตันสมรส

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๘๔
เด็กหญิงฉัตราวดี ไชยต้นเทือก

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๗ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๐๕๘๕
เด็กหญิงธัญธร บุญหงษ์

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๘๖
เด็กหญิงอมรรัตน์ มองบุญ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๘๗
เด็กหญิงปณิดา พรหมศรีสุข

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๘๘
เด็กชายณัฐภัทร พาพึง

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๘๙
เด็กชายธนกฤต วงษ์ชาญศรี

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๙๐
เด็กชายก้องภพ เอียมกุศลกิจ

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๙๑
เด็กหญิงนันทิภา ธีระคำจาย

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๙๒
เด็กหญิงชนัญญา ตะลาโส

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๙๓
เด็กหญิงณัฐภรณ์ วงศ์บุดดี

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๙๔
เด็กหญิงขวัญข้าว นนเลาพล

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๙๕
เด็กหญิงธันยาภรณ์ ฮดบุญเรือง

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๙๖
เด็กหญิงวิภาวรรณ อังโก๊ะ

๊

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๙๗
เด็กหญิงนิรัชพร หอมกลิน

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๙๘
เด็กหญิงอภิชญา แสนสุภา

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๕๙๙
เด็กหญิงเกษราภรณ์ บ้านกลาง

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๐๐
เด็กชายชัชวาล เอียมทัศน์

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๐๑
เด็กชายอริยฉัตร แสนประดิษฐ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๐๒
เด็กหญิงณัฐนิชา สิงห์พรหมสาร

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๐๓
เด็กหญิงกัญญาพัชร กองแสน

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๐๔
เด็กชายพีรพล ศรีนครา

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๐๕
เด็กหญิงพัชรากร สุพร

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๐๖
เด็กชายนิติธร ชาภูวงศ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๐๗
เด็กหญิงปภาวสุ มูลทองสุข

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๐๘
เด็กหญิงณัฐธิดา แดงดา

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๐๙
เด็กหญิงนวพรรษ พวงสันเทียะ

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๑๐
เด็กหญิงปาริชาติ สีหาพรม

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๑๑
เด็กหญิงสุวนันท์ แสงชัน

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๑๒
เด็กหญิงวศินี มะสุใส

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๑๓
เด็กหญิงยามีรา ดวงดีแก้ว

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๑๔
เด็กชายปรมี สุวรรณมาโจ

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๑๕
เด็กชายวชิรวิทย์ ศรีพระจันทร์

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๑๖
เด็กชายสกลธร คงอ่อน

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๑๗
เด็กชายชัยตรี อนุวรรณ

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๑๘
เด็กหญิงพิมพิชญา คงธนชโยทิพย์

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๑๙
เด็กหญิงกาญจนา เปะพระเนาว์

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๘ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๐๖๒๐
เด็กหญิงกชกร หอมกลิน

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๒๑
เด็กหญิงฐาปนีย์

วิวัฒน์ปรีชานนท์
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๒๒
เด็กหญิงณัฐชา นามประภากร

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๒๓
เด็กหญิงภุมรินรัตน์ นิธิธรรมธร

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๒๔
เด็กหญิงศศธร รัตนวงษ์

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๒๕
เด็กหญิงวันวิสาข์ เสนาช่วย

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๒๖
เด็กหญิงพบสพร จอมทีรักษ์

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๒๗
เด็กชายธีรภัทร ประวิทย์สิทธิกุล

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๒๘
เด็กชายจีรพัฒน์ ธนาเจริญชัย

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครพนม วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๒๙
เด็กชายกัมปนาท บรรเทิงศักดิศิริ

์

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๓๐
เด็กชายฉัตรวัฒน์ คำคูณ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๓๑
เด็กชายฐิติพงษ์ศักดิ

์

โสตาภา

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๓๒
เด็กชายธีรนนท์ เจริญไชย

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๓๓
เด็กชายรพีพัทธ์ รัชอินทร์

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๓๔
เด็กชายสนติพีร์ จันทรโยธา

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๓๕
เด็กหญิงณัฐกมล ชอบสุขุม

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๓๖
เด็กหญิงสรัลชนา หันประดิษฐ์

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๓๗
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ศรีนาค
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๓๘
เด็กชายศรัณยพงศ์ สานุศินย์

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๓๙
เด็กหญิงประวิชญา ไพรวัลย์

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๔๐
เด็กหญิงภาสินี อยู่ยงวัฒนา

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๔๑
เด็กหญิงศุภิสรา สังข์เกิด

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๔๒
เด็กหญิงสุพิชญา มันทะ

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๔๓
เด็กหญิงอรจิรา เขียวขำ

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๔๔
เด็กชายชยากร รัตนนิรันดร

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๔๕
เด็กชายชินกฤต พนมอุปถัมภ์

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๔๖
เด็กชายธีรชัย มังคละคีรี

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๔๗
เด็กชายธีรเชษฐ์ เจริญราษฏร์

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๔๘
เด็กหญิงฉัตรฑริกา สายอุราช

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๔๙
เด็กหญิงธนัชชา มหิกุล

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๕๐
เด็กหญิงบัณฑิตา สุทธิอาจ

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๕๑
เด็กหญิงปยาภรณ์ นามศรี

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๕๒
เด็กหญิงอชิรญา แก้วไหล

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๕๓
เด็กหญิงอพัชชาพันธ์ ผลวิเชียร

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๕๔
เด็กชายกฤษกร ฐานวงศ์

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๙ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๐๖๕๕
เด็กชายธิติ ยืนยง

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๕๖
เด็กชายธีทัต คำพระรัตนตรัย

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๕๗
เด็กชายนันทกูล ศรีลาศักดิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๕๘
เด็กหญิงฐิติพร น้อยธิ

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๕๙
เด็กชายบรรณสรณ์ วงศ์ชนุก

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๖๐
เด็กชายวีรวุฒิ ลำทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๖๑
เด็กหญิงขวัญกมล ศรีปากดี

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๖๒
เด็กหญิงณัฐชานันท์ ราวงษ์

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๖๓
เด็กหญิงมีนา ฤาสายไตรภพ

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๖๔
เด็กหญิงวาติกัน วงษ์แหวน

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๖๕
เด็กหญิงวิวิศนา ขาวอ่อน

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๖๖
เด็กหญิงสุชญาภรณ์ แสนแก้ว

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๖๗
เด็กหญิงอทิตยา ลุนลาน

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๖๘
เด็กหญิงอมรลดา หาญณรงค์

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๖๙
เด็กหญิงอิสรียา จันทะพรม

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๗๐
เด็กชายญาณารณพ มีศรี

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๗๑
เด็กชายวิชยุตย์ กองศรี

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๗๒
เด็กหญิงจารุภา ลุก

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๗๓
เด็กหญิงชนิษฎาภา พลังบุญครอง

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๗๔
เด็กหญิงณัชกานต์ จันอบ

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๗๕
เด็กหญิงณัฐณิชา แสนสุข

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๗๖
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ปองหลักคำ

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๗๗
เด็กหญิงอารียา กีกาศ

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๗๘
เด็กหญิงอภิญญา สุขอินทร์

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๗๙
เด็กชายทวีศักดิ

์

เหมหา
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๘๐
เด็กชายภูริวัฒน์ อินอิม

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๘๑
เด็กหญิงกชกร บุพศิริ

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๘๒
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สายวร

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๘๓
เด็กหญิงณัฏฐณิชา จันทะโคตร์

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๘๔
เด็กหญิงณัฐณิชา ครองเวียง

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๘๕
เด็กหญิงธนัชพร พิมพ์พงษ์

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๘๖
เด็กหญิงธมลวรรณ บุญก้อน

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๘๗
เด็กหญิงนภัสสร น้อยจันทร์

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๘๘
เด็กหญิงนันทิวรรณ พนันชัย

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๘๙
เด็กหญิงสโรชา วังมลหม่อม

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๐ / ๑๗๙

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๐๖๙๐
เด็กหญิงนนทิญา ขุนชานนท์

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๙๑
เด็กหญิงวริศรา การะเวก

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๙๒
เด็กหญิงนงนภัส ศรีฟอง

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๙๓
เด็กหญิงธิญาดา

สิทธิรัตน์ ณ นครพนม
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๙๔
เด็กหญิงธมลวรรณ สูตรสุวรรณ

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๙๕
เด็กหญิงพิชญา สุวรรณมาโจ

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๙๖
เด็กหญิงณัทฐริญญา เตชะ

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๙๗
เด็กหญิงกนธิชา โขงรัตน์

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๙๘
เด็กหญิงลักษิกา บุญมาวงษา

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๖๙๙
เด็กหญิงอัญทิชา นครังสุ

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๐๐
เด็กชายจิรภัทร พลศรี

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๐๑
เด็กชายวชากร ธารประเสริฐ

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๐๒
เด็กชายธนบูรณ์ แซงบุญเรือง

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๐๓
เด็กชายกิตติชาติ สุขรี

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๐๔
เด็กหญิงสิรีธร จูมวงศ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๐๕
เด็กหญิงชุติภา กรธนกิจ

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๐๖
เด็กหญิงกัญญาณัฐ แก้วนิล

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๐๗
เด็กหญิงจิดาภา แพร่ไพศาล

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๐๘
เด็กหญิงอนุธิดา การยะบุตร

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๐๙
เด็กชายกรวิชญ์ เอียมกุศลกิจ

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๑๐
เด็กชายธันย์ สุภาพพันธุ์

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๑๑
เด็กหญิงชลดา กันชัยภูมิ

้

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๑๒
เด็กหญิงวิลาสินี เครือเย็น

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๑๓
เด็กหญิงจิรภิญญา ศรีสวัสดิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๑๔
เด็กหญิงนฤภร ก้องเกียรติกมล

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๑๕
เด็กหญิงธนพร มุงคุณ

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๑๖
เด็กหญิงชนิกานต์ ธรรมโภคิน

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๑๗
เด็กหญิงศวรรยา พรมชัยวงศ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๑๘
เด็กหญิงวิลาสินี ศรียาภัย

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๑๙
เด็กหญิงอิศริยา ทะนีวรรณ

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๒๐
เด็กหญิงสุมินตา แดงท่าขาม

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๒๑
เด็กหญิงนฏกร กีกาศ

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๒๒
เด็กหญิงจีรนันท์ ยอดจันทร์

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๒๓
เด็กหญิงฟารีดา มะสัน

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๒๔
เด็กหญิงศุภนันท์ รุ่งสิริพิพัฒน์

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๑ / ๑๗๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๐๗๒๕
เด็กชายอิสระ สุทธิผาย

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๒๖
เด็กชายระพีวิชญ์ ต้นสวรรค์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๒๗
เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ ไตรยราชน์

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๒๘
เด็กหญิงสวรรยา โคตรเคน

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๒๙
เด็กชายอินทราวุธ ทันที

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๓๐
เด็กชายศุภวิชญ์ จิตติโล

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๓๑
เด็กหญิงจตุพร ฐานะ

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๓๒
เด็กหญิงณิชาภัทร เทพา

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๓๓
นางสาวพัชริญา โหน่งที

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๓๔
นางสาวสุทัตรา นรมาตย์

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๓๕
เด็กหญิงศศิธร คำไตรย์

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๓๖
เด็กชายปยะราช โสภา

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๓๗
เด็กชายวรชิต ภูนาเพชร

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๓๘
นางสาวจินตนา บุญเทียม

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๓๙
เด็กหญิงบัณฑิตา เข็มปญญา

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๔๐
นายวรุตม์ โคตรแสง

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๔๑
นายนันทิพัฒน์ สูตรสุวรรณ

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๔๒
นายปฎิภาณ กิติศรีวรพันธุ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๔๓
นางสาววรินทร พิมพกัน

๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๔๔
นายสุรสิทธิ

์

เลาหวิโรจน์

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๔๕
นางสาวพลอยทิพย์ ยินดี

๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๔๖
นางสาวภัคจิรา ม่วงลาย

๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๔๗
นางสาวรัตนาวรรณ อุดมกิจโอฬาร

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๔๘
นางสาวสุรีรัตน์ คำหุ่ง

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๔๙
นางสาวกมลทิพย์ มาค่าย

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๕๐
นางสาวจิดาภา พงษ์ภักดี

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๕๑
นางสาวนริสรา ภู่มหภิญโญ

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๕๒
นายโกมินทร์ ภูมิสะอาด

๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๕๓
นางสาวอนัญญา อุดมเดชาเวทย์

๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๕๔
นางสาวแก้วนภา ละม้าย

๒๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๕๕
นางสาวมณีวรรณ สีข้อน

๑๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๕๖
นางจีรณินท์ ไชยคำ

๒๑/๓/๒๕๑๕
โรงเรียนปยะมหาราชาลัย วัดโอกาส  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๕๗
เด็กชายคมสัน โสมดี

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๕๘
เด็กชายธีรเทพ จันทร์เพ็ง

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๕๙
เด็กชายสุกฤษฏิ

์

อ่อนทา
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๒ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๐๗๖๐
เด็กหญิงนภสร ผันสำลี

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๖๑
เด็กหญิงหยาดทิพย์ คุณขยัน

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๖๒
เด็กหญิงพิชชาภา ใจเทียง

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๖๓
เด็กหญิงพรนภา หมืนลูกท้าว

่

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๖๔
เด็กหญิงเกวลี อินอ่อน

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๖๕
เด็กชายวรายุทธ อิทรักษ์

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๖๖
เด็กหญิงกาญจนศิริ มนตรี

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๖๗
เด็กหญิงอรณิชา อันเพ็ง

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๖๘
เด็กชายณัชพล มังศรี

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๖๙
เด็กชายอนุชา ชาดงบัง

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๗๐
เด็กชายเสฎฐวุฒิ อาษาดี

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๗๑
เด็กชายพัชรพล กันหามี

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๗๒
เด็กชายพีรพัฒน์ แพงด้วง

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๗๓
เด็กหญิงชุติกาญจน์ แหลมเสน

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๗๔
เด็กหญิงอริศรา แก้วนิวงค์

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๗๕
เด็กหญิงอารียา วงค์ศรีชา

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๗๖
เด็กหญิงกนกอร สายสอาด

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๗๗
เด็กชายธนบูรณ์ เสนหยอด

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๗๘
เด็กชายอภิรักษ์ ขันสารัตน์

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๗๙
เด็กชายณัฐชนน หาได้

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๘๐
เด็กชายสรายุท ถาวรสิทธิชัย

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๘๑
เด็กชายอธิวัฒน์ ขันสารัตน์

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๘๒
เด็กชายอาคม ปรุงเรณู

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๘๓
เด็กหญิงอรทัย อ่อนทา

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๘๔
เด็กหญิงญานิศา พลอุ่น

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๘๕
เด็กหญิงนัฐริกา แจ่มสว่าง

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๘๖
เด็กหญิงประภัสสร คำมงคล

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๘๗
เด็กหญิงสุธาดา ลมบัวลอด

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๘๘
เด็กชายกฤษฏา ขุนนาดี

๒๘/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๘๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ อ่อนทา

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๙๐
เด็กหญิงบุญยวันต์ ผงผ่าน

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๙๑
เด็กหญิงพัชรีภรณ์ บุญกล้า

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๙๒
เด็กชายณัฐวุฒิ ขมินผง

้

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๙๓
เด็กชายวันธงไชย ม่วงคำหมืน

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๙๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ ขุนจงยี

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๓ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๐๗๙๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ แพงด้วง

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๙๖
เด็กชายภควัต วัฒนา

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๙๗
เด็กหญิงฐิติพร ไชยสุระ

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง วัดโคกกุง  

นพ ๔๕๖๐/๐๗๙๘
เด็กหญิงสิริรัตน์ แวงวรรณ

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองนครพนม วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๗๙๙
เด็กชายณัฐวุฒิ งอมสระคู

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองนครพนม วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๘๐๐
เด็กหญิงจิดาภา วงค์ประคำ

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองนครพนม วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๘๐๑
เด็กชายชนะชัย สายสะอาด

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองนครพนม วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๖๐/๐๘๐๒
เด็กชายธนปชา เซียวสกุล

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๐๓
เด็กชายธนพล ตระกูลศักดิศรี

์

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๐๔
เด็กชายธรรมนูญ แก้วบุดตา

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๐๕
เด็กหญิงปวิตรา พรมเทพ

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๐๖
เด็กชายรัฐศาสตร์ จันทร์แสง

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๐๗
เด็กชายวุฒิชัย อุ่นทิดเพชร

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๐๘
เด็กหญิงสุวัจนีย์ พลไชย

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๐๙
เด็กหญิงอรวรรณ เดชาหูม

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๑๐
เด็กหญิงสุจิตรา ธรรมกุล

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๑๑
เด็กหญิงอภัสรา ดวงศร

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๑๒
เด็กหญิงอภิญญา มานิล

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๑๓
เด็กหญิงศศิวิมล ศรีประดิษฐ์

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๑๔
เด็กหญิงณิชานันท์ จันทะบูรณ์

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๑๕
เด็กหญิงกฤติยา ฉิมสุนทร

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๑๖
เด็กหญิงธัญนาฏ แซ่ตัง

้

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๑๗
เด็กหญิงวิภาดา นนทะวงษา

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๑๘
เด็กหญิงสุวิภา อุดมเลิศ

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๑๙
เด็กชายธีรวัฒน์ แก้วสันเทียะ

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๒๐
เด็กชายสุทธิพงค์ แก้วบัวผัน

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๒๑
เด็กหญิงธัญนาฏ ไหลรินทร์

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๒๒
เด็กหญิงสมฤดี สีเขียว

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๒๓
เด็กชายภานุวัฒน์ มาอิม

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๒๔
เด็กชายอนุวัฒน์ ศรีประสงค์

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๒๕
เด็กหญิงกมลทิพย์ เอกรัชฤทธิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๒๖
เด็กหญิงธนพร นาหมีด

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๒๗
เด็กหญิงธัญลักษณ์ คานดง

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๒๘
เด็กหญิงเบญจมาศ บุตดีวงษ์

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๒๙
เด็กหญิงเบญจลักษณ์

เคนโสม
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๔ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๐๘๓๐
เด็กหญิงสุพรรษา นอนิล

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๓๑
เด็กหญิงสุภาภรณ์ นิลทา

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๓๒
เด็กหญิงหยดนำ ผาชัย

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๓๓
เด็กหญิงนครียา พลเยียม

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๓๔
เด็กชายภานุวัฒน์ นนทะวงษา

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๓๕
เด็กหญิงศิระประภา เทสันตะ

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๓๖
เด็กชายเดขา บุตรโคตร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๓๗
เด็กชายเด่นดนัย จิตรบรรจง

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๓๘
เด็กชายธราดล สอนแพง

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๓๙
เด็กชายสราวุธ กางคำ

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๔๐
เด็กหญิงจิราวรรณ ทุมผารักษ์

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๔๑
เด็กหญิงณลิตรศิลา กงมนต์

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๔๒
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ มงคลเมือง

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๔๓
เด็กหญิงมุกดา ติยะโคตร

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๔๔
เด็กชายธวัชชัย ปญญาบุตร

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๔๕
เด็กหญิงธิดา ลาภมา

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๔๖
เด็กหญิงสริดา แก้วบริบัตร

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๔๗
เด็กหญิงสุภาวิณี คำไตรย์

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๔๘
เด็กหญิงอมลวรรณ จำปา

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๔๙
เด็กหญิงอาทิตยา จำปา

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๕๐
เด็กหญิงอิงอร คำอ้อ

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๕๑
เด็กหญิงฉัตรฤดี พึงบัว

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๕๒
นายธนโชติ ตระกูลศักดิศรี

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๕๓
นายอัฐพล เมืองโคตร

๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๕๔
เด็กชายสิทธิพร นันทสา

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๕๕
เด็กชายสิทธิพล สุขสงวน

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๕๖
เด็กหญิงสุชานันท์ วงค์พาน

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๕๗
เด็กชายกิตติพงษ์ ปญญาแก้ว

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๕๘
เด็กชายเขมทัต คำสีดา

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๕๙
เด็กชายต้นตะวัน โคตนาม

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๖๐
เด็กหญิงชมพูนุช ลุนลา

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๖๑
เด็กหญิงวริษา ไพเราะ

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๖๒
เด็กชายกิตติภพ สมดี

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๖๓
เด็กชายชินวัตร ขัดทรายขาว

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๖๔
เด็กชายทินกร วงษ์พาน

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๕ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๐๘๖๕
เด็กหญิงกมลวรรณ กลำพรมราช

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๖๖
เด็กหญิงวธัญญา พาพรม

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๖๗
เด็กหญิงธัญนาฎ ดาแพง

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๖๘
เด็กหญิงศินุกา วงกะนวน

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๖๙
เด็กชายนฤพันธ์ ปญญาเฟอง

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๗๐
เด็กชายศราวุธ ขันธ์ตรี

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๗๑
เด็กหญิงปยธิดา อัฐมาลา

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๗๒
นางสาวเพ็ญพักตร์ บุญพยุง

๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๗๓
นางสาวศิรินภา เชือกุณะ

้

๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๗๔
นายธีระวัฒน์ โทปะ

๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๗๕
นายกิตติพงษ์ ชัยแยง

๐๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๗๖
นายธนดล ภู่ทอง

๒๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๗๗
เด็กชายธัญชนก โทษา

๑๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๗๘
เด็กชายนิธิพนธ์ ทุมสาร

๐๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๗๙
เด็กชายณัฐนัย เทียนประสิทธิ

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๘๐
เด็กหญิงกันตยา สีดี

๑๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๘๑
เด็กชายศิรสิทธิ

์

ลาดี
๐๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๘๒
เด็กชายศุภกันต์ ทุมดี

๐๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๘๓
เด็กชายปรเมศวร์ วังพาน

๒๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๘๔
เด็กหญิงวิมลรัตน์ อินทา

๒๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๘๕
เด็กหญิงอรัญญา ทุมดี

๒๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๘๖
เด็กชายปยะเวช กาละวงศ์

๒๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๘๗
เด็กชายธีรนัย ทัศทอง

๐๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๘๘
เด็กชายธีรกร อังโก๊ะ

้

๐๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๘๙
เด็กหญิงณัฏฐธิญา ทุมสาร

๒๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)

วัดศรีคุณเมือง  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๙๐
เด็กชายธรรมนูญ วิเศษสุนทร

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๙๑
เด็กหญิงพรพรรณ สุวรรณสิทธิ

์

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๙๒
เด็กชายจิรายุธ ผาบุญ

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๙๓
เด็กชายอนุวัฒน์ วงษ์เสือ

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๙๔
เด็กชายเกรียงไกร บุญชู

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๙๕
เด็กหญิงปภาวดี จันทร์เพ็ญ

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๙๖
เด็กชายณัฐวัตร หงษ์ภักดี

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๙๗
เด็กชายกฤษนัย สรวงศิริ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๙๘
เด็กหญิงจุรีพร พ่อชมภู

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๖๐/๐๘๙๙
เด็กหญิงอังค์วรา อ่างนุ้ย

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๖ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๐๙๐๐
เด็กหญิงปภาดา ศรีสงค์

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๐๑
เด็กชายพิสิษฐ์ วันดี

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๐๒
เด็กหญิงพัชรี สิงห์คำ

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๐๓
เด็กหญิงกรรณิกา ถาลี

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๐๔
เด็กหญิงฟาสาง เสนนอก

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๐๕
เด็กชายเกียรติยศ ฑีระฆัง

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๐๖
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ทีระฆัง
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๐๗
เด็กชายดนุสรณ์ ลมบัวลอด

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๐๘
เด็กชายฑีฆาวุฒิ เหวยยะไทย

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๐๙
เด็กชายณัฐวุฒิ อาษาวัง

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๑๐
เด็กชายรชฎ สีหาราช

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๑๑
เด็กชายอภิชาติ จันทะแสง

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๑๒
เด็กชายวัชรพงศ์ ปลาตรี

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๑๓
เด็กหญิงชลธิชา คูณมา

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๑๔
เด็กชายกริชดา ลายกนก

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๑๕
นายรัชภูมิ พระพรม

๐๕/๐๖/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๑๖
เด็กชายยศธร จำลองสอง

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๑๗
เด็กชายเตชิน สุวอ

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๑๘
เด็กชายณัฐวุฒิ อำพงษ์

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๑๙
เด็กหญิงวิภาดา มะไชยา

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๒๐
เด็กหญิงอรวรินทร์ มหาราชสุพันธ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๒๑
เด็กหญิงพรรณเครือ ยาปญ

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๒๒
เด็กหญิงโชติกา ทะนงค์

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๒๓
เด็กหญิงเพียงฟา ปองชายชม

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๒๔
เด็กหญิงนภัสสร ลุนวงค์

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๒๕
เด็กหญิงอัมภิกา กลินขจร

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๒๖
เด็กหญิงรุ่งไพลิน ผุยสุ

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๒๗
เด็กหญิงณัฏฐณิชา เขียนคำ

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๒๘
เด็กชายณัฐนันท์ แสนคำ

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๒๙
เด็กชายธนกฤต ทรายศรี

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๓๐
เด็กชายปรวิทย์ เพชรสวัสดิ

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๓๑
เด็กหญิงจริยาพร สิงห์เรือง

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๓๒
เด็กหญิงศศิธร ต้นกันยา

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๓๓
เด็กหญิงศุภานิน อ้วนโสดา

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๓๔
เด็กหญิงนภัสกร นะรอนรัมย์

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๗ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๐๙๓๕
เด็กหญิงธาราทิพย์ แลวงค์นิล

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๓๖
เด็กหญิงขนิษฐา พะพันทาง

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๓๗
เด็กชายนวพล อินทร์เล็ก

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๓๘
เด็กชายประจักร ลาดบาศรี

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๓๙
นายณัฐวัตร บุญเหล็ง

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังตามัว วัดวังตามัว  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๔๐
เด็กชายนันธวัช แสงเขียว

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ วัดวังตามัว  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๔๑
เด็กชายฤทธากร สมศรี

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ วัดวังตามัว  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๔๒
เด็กหญิงพิณชนก ชาภูคำ

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ วัดวังตามัว  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๔๓
เด็กหญิงสกาวรัด แสงเขียว

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ วัดวังตามัว  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๔๔
เด็กหญิงภัทรพร ศรีสม

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ วัดวังตามัว  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๔๕
เด็กหญิงวิมลยา โพธินัย

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ วัดวังตามัว  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๔๖
เด็กหญิงพรกนก ใจบุญ

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ วัดวังตามัว  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๔๗
เด็กหญิงสุมนตรา ลีโคตร

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ วัดวังตามัว  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๔๘
เด็กชายปภาวิชญ์ เหม็นชา

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๔๙
เด็กหญิงณัฐวรรณ ยาปญ

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๕๐
เด็กหญิงโศรยา ลีโคตร

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๕๑
เด็กหญิงสุวสินี ไชยญาติ

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๕๒
เด็กหญิงจิรัชยา ยาปญ

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๕๓
เด็กหญิงสุทธิดา เตนากุล

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๕๔
เด็กชายชนุตม์ อินธิราช

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๕๕
เด็กชายนันทภพ สอนที

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๕๖
เด็กชายภูวดล ราชคำ

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๕๗
เด็กชายชนวีร์ โพธินัย

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๕๘
เด็กชายฌานนท์ อวงประโคน

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๕๙
เด็กชายจเร หอมเฮ้า

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๖๐
เด็กชายธีระพล ยนยิง

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๖๑
เด็กชายวิษณุ ราชคำ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๖๒
เด็กหญิงสุริตา ลีโคตร

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๖๓
เด็กหญิงชนันภรณ์ เสนนันท์

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๖๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ ต้นกัลยา

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๖๕
เด็กชายสุริญา เหมธร

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๖๖
นายสุพิชญนันทน์ สุวรรณศรี

๑๔/๔/๒๕๐๒
โรงเรียนบ้านกุรุคุ วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๖๗
เด็กหญิงชลดา ทำบุญ

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๖๘
เด็กชายอัครนิจ บุญทวี

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๖๙
เด็กชายเทวฤทธิ

์

แก้วกิง

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๘ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๐๙๗๐
เด็กหญิงประภาวดี พิลาน

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๗๑
เด็กหญิงอรวรรณ อ้วนจี

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๗๒
เด็กหญิงวิภา ก้อนวัน

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๗๓
เด็กหญิงอภิญญา อุทาศรี

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกกไฮ วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๗๔
เด็กชายปวริศ มาธรรม

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกกไฮ วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๗๕
เด็กชายภูบดี หลงมา

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลางน้อย วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๗๖
เด็กชายไกรวิชญ์ พิมพงษ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางน้อย วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๗๗
เด็กหญิงกาญจนา ดีสิงห์

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๗๘
เด็กหญิงพันธิตรา เข็มปญญา

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๗๙
เด็กหญิงพัณณิตา ต้นสูง

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๘๐
เด็กชายกล้าณรงค์ พะวงษ์

๒๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๘๑
เด็กชายภูรินท์ แสงคำ

๑๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๘๒
เด็กชายพีรณัฐ เพ็งจันทร์

๑๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๘๓
เด็กชายปญญธร เบ้าคำ

๐๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๘๔
เด็กชายรณชัย ราชเมือง

๑๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๘๕
เด็กชายนรินทร สุนา

๒๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๘๖
เด็กหญิงกรกนก สิมพะราช

๑๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๘๗
เด็กชายธณากรณ์ คำม้าว

๑๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)

วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๘๘
เด็กชายธีรวัสส์ ดีพรม

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงยอ วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๘๙
เด็กชายประวิทย์ บุตรทรา

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงยอ วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๙๐
เด็กชายภาคภูมิ เสียงสนัน

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยอ วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๙๑
เด็กหญิงบุณยานุช ดีพรม

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงยอ วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๙๒
เด็กหญิงศิรินาทนภา มาลัยพวง

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงยอ วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๙๓
เด็กหญิงศิริประภา ยะจันโท

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยอ วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๙๔
เด็กหญิงสิริกัญญา พิมพ์ศรี

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยอ วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๙๕
เด็กหญิงพัชราพร ธงวิชัย

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยอ วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๙๖
เด็กชายดุษฎี โพธิตา

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยอ วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๙๗
เด็กหญิงปาลิตา เซนปก

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยอ วัดมเหศรสุภาราม  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๙๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สอนที

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๖๐/๐๙๙๙
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ตะวงค์
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๐๐
เด็กชายพลวิทย์ อำนักขันธ์

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๐๑
เด็กชายธนกฤต เรืองศักดิ

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๐๒
เด็กหญิงณัฐมน ถาน้อย

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๐๓
เด็กหญิงกาญจนา ทุ่มเทียง

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๐๔
เด็กหญิงปราณี จุสมใจ

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๒๙ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๑๐๐๕
เด็กหญิงจารุวรรณ สินสมบัติ

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๐๖
เด็กหญิงลลิตา โสภากัณฑ์

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๐๗
เด็กชายพงษ์พิทักษ์ พรหมพินิจ

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๐๘
เด็กหญิงศวรินทร์ ปุยสิน

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๐๙
เด็กหญิงรุ่งทิวา ชัยศิริ

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๑๐
เด็กหญิงสุวภัทร วงศ์ศรีสุข

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๑๑
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ จันทร์งาม

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๑๒
เด็กชายวรเมธ เดชสอน

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๑๓
เด็กหญิงสุวนันท์ ชันษา

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๑๔
นางสาวชุติมา ณะทองก้อน

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๑๕
นางสาวชนาพร ทองศรี

๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๑๖
นางสาวญาศิณี บือโต

๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๑๗
นางสาวนวกานต์ อ้วนจี

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๑๘
นางสาวนฤมล หนูมัน

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๑๙
นายสมพงษ์ เจาะจง

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๒๐
นางสาวศิริวิภา ผุยปญญา

๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๒๑
นางสาวขณิฐดา จันคำ

๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๒๒
นายคุณานนท์ ราชมาลี

๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๒๓
นางสาวกรกนก อ่อนเหลา

๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๒๔
นายสุรสิทธิ

์

สิมมาลา
๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๒๕
นางสาวนคนันทินี สร้อยไข

๐๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๒๖
นางสาวบุศยากร นามวงษ์

๑๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๒๗
นางสาวปราณี ตะวงค์

๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม

้

วัดเทพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๒๘
เด็กชายพีระพัฒน์ พาบัว

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังกระแส วัดเทพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๒๙
เด็กชายพีรกานต์ ปาวัน

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังกระแส วัดเทพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๓๐
เด็กชายชินวัตร จูมศรี

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๓๑
เด็กชายนัฐพล เทียงตรง

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๓๒
เด็กชายภัครพล หลวงจิตร

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๓๓
เด็กหญิงทิพย์เกษร นาบุญ

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๓๔
เด็กหญิงวนิดา วารีย์

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๓๕
เด็กหญิงวาสินี โคตมะณี

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๓๖
เด็กหญิงสุจิตรา พรหมหมอก

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๓๗
เด็กชายณัฐวัตร ปญญาชัย

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๓๘
เด็กชายลัทธพล หอมยา

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๓๙
เด็กชายอกนิษฐ์ อินแสงแวง

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๐ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๑๐๔๐
เด็กหญิงชบาไพร เทวะประกาย

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๔๑
เด็กหญิงนภัสสร หอมยา

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๔๒
เด็กหญิงบุลิน ทองมหา

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๔๓
เด็กหญิงพิริยา ด้วงใหม่

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๔๔
เด็กหญิงภัสนันท์ เสนศรี

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๔๕
เด็กหญิงภูริชญา เสนาพรม

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๔๖
เด็กหญิงรพีวรรณ์ พาพรม

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๔๗
เด็กหญิงสุชาดา อินทร์พิมพ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๔๘
เด็กหญิงสุนิสา พิมพา

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๔๙
เด็กชายพงศกร คำเบ็ง

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๕๐
เด็กชายยอดชาย เสนนันท์

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๕๑
เด็กชายวรวิช ธรรมรัตน์

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๕๒
เด็กชายอนวัช ปญญาชัย

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๕๓
เด็กชายอภิวัฒน์ พาบัว

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๕๔
เด็กหญิงประภัสสร บุญเกรียว

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๕๕
เด็กหญิงมุมินทร์ จันทร์แก้ว

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๕๖
เด็กหญิงสุวรา บางทราย

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๕๗
เด็กหญิงอริศรา คำเพ็ง

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๕๘
เด็กหญิงชลธิชา มหาวงค์

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๕๙
เด็กหญิงดวงใจ จันทะผล

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๖๐
เด็กหญิงนันธิตา สิมมา

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๖๑
เด็กหญิงประกายดาว อินแสงแวง

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๖๒
เด็กหญิงอพิณญา สายสมบัติ

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๖๓
เด็กชายยุทธนา ขุนศรี

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๖๔
เด็กหญิงกุลณัฐ มังสี

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๖๕
เด็กหญิงสุพัตตรา นาถา

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๖๖
นายสหรัฐ ประภาสัย

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๖๗
นางสาวแพรวนภา พิมพา

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๖๘
นางสาวศิริญญา นาบุญ

๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๖๙
นางสาวศิริพร แก้วพริง

้

๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๗๐
นางสาวสุกัลญา ผาทา

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๗๑
นางสาวสุริโย พันธ์ยาง

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๗๒
เด็กชายพัตสถา อินแสงแวง

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๗๓
นายพิพัฒนะชัย ด้วงขาว

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๗๔
นายอาทิตย์ วงค์แทน

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๑ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๑๐๗๕
นายชัยสิทธิ

์

พิลาพอง
๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๗๖
นางสาวปณิตตา ตะวงค์

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๗๗
นางสาวศิรประภา ผาแดง

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๗๘
นางสาวฐิติมา คำเพ็ง

๑๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๗๙
นายอนาวิณร์ ดวงตา

๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๘๐
นายอดิศักดิ

์

วารี
๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๘๑
นางสาวศิรินาถ ไชยยศ

๑๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม วัดเทพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๘๒
เด็กชายรพีพัทร ผุยเหง้า

๓๐/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย

วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๘๓
เด็กชายภาคิน เจริญราษฎร์

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๘๔
เด็กชายราเชนทร์ คำชนะ

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๘๕
เด็กชายสหรัฐ ระสีทา

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๘๖
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สุวรรณมาโจ
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๘๗
เด็กชายอนุพงษ์ กาทอง

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๘๘
เด็กชายอนุสรณ์ โชติกะกุล

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๘๙
เด็กหญิงปดธิรา ศรีสุยนต์

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๙๐
เด็กหญิงจิราภรณ์ ยศไชยวิบูลณ์

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๙๑
เด็กหญิงนวียา แสนเมือง

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๙๒
เด็กหญิงกุลณัฐ วงษ์ล่าม

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๙๓
เด็กหญิงสุดารัตน์ อุณาพรหม

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๙๔
เด็กหญิงธิดาพร สุวรรณมาโจ

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๙๕
เด็กหญิงณัฐณิชา วงศ์คำสาย

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๙๖
เด็กหญิงอาริสา สุวะเสน

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๙๗
เด็กชายพัฒศพงษ์ สุภานนท์

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๙๘
เด็กชายชนสิษฎ์ กิติศรีวรพันธุ์

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๐๙๙
เด็กชายเนภัทร จันทะแสน

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๐๐
เด็กชายวงศ์วรุต รอบรู้

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๐๑
เด็กหญิงกัญญาพัชร วงศ์ล่าม

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๐๒
เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วศรี

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๐๓
เด็กหญิงมยุรฉัตร ติดหล้า

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๐๔
เด็กชายวุฒิพงษ์ โพนดวงกรณ์

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๐๕
เด็กชายฐิติวัฒน์ สุวรรณมาโจ

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๐๖
เด็กชายพงศ์พณิช ทวีชาติ

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๐๗
เด็กชายพีรติ ศรีนารถนาวา

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๐๘
เด็กชายณัชนนท์ สอนซ้าย

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๐๙
เด็กชายสดุดี อุมะวรรณ

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๒ / ๑๗๙

้
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นพ ๔๕๖๐/๑๑๑๐
เด็กชายสหรัฐ พ่อเกษ

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๑๑

เด็กชายบัญชา คำสอน
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๑๒

เด็กชายนันทกร ผายพันธุ์
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๑๓

เด็กหญิงเกวลิน พรหมเมือง
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๑๔

เด็กหญิงณัฐริณีย์ อุณาพรหม
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๑๕ เด็กหญิงอาทิตยานันท์
พันธุ์เมือง

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๑๖

เด็กหญิงยุวดี โพธิ
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๑๗

เด็กหญิงบัญฑิตา แก้วนิวงษ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๑๘

เด็กหญิงบัวชมพู ซาเฟอย
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๑๙

เด็กหญิงมณฑิรา ไตริน
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๒๐
เด็กหญิงณัฐธิฌา บุพรม

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๒๑

เด็กหญิงวรกานต์ ศรีทอง
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๒๒

เด็กหญิงวิภาดา โอกละคร

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๒๓

เด็กชายพีระพัฒน์ อารีโชคชัย
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าอุเทน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๒๔

เด็กชายทินกร สอนเฟอง
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๒๕

เด็กชายศิวกร ภะวะ
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๒๖

เด็กชายสิรภัทร ดาดง
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๒๗

เด็กหญิงอริศรา วรวัฒนะสุชาติ
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๒๘

เด็กชายจักรพันธ์ ศรีบริบูรณ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๒๙

เด็กชายอติวัณณ์ ภะวะ
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๓๐
เด็กชายสินชัย สุขขีเหล็ก

้

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๓๑

เด็กหญิงธัญชนก สอนเฟอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๓๒

เด็กหญิงนันทิกา ด้วงอุดม
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๓๓

เด็กหญิงอินทร์ณิชา อัครคุณธิวัฒน์
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๓๔

เด็กชายสิทธิกร คำมุลคร
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๓๕

เด็กหญิงจันทร์จิรา พรมอินทร์
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพนอม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๓๖

เด็กชายธาราธาร เนืองแก้ว

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพนอม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๓๗

เด็กชายกัณฑ์พสิษฐ์ รัตนถาวร
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพนอม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๓๘

เด็กหญิงสุทธิดา ประสมเพชร
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพนอม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๓๙

เด็กหญิงฉัตรฤดี เมืองโคตร
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพนอม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๔๐
เด็กหญิงปยวดี บุญบุตร

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพนอม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๔๑

เด็กหญิงอาทิตยา สุขภูวงค์
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพนอม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๔๒

เด็กชายต้นตาล สมานมิตร
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพนอม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๔๓

เด็กชายโชคชัย กิติศรีวรพันธุ์
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๔๔

เด็กชายผลิตโชค เทพกัลยา

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๓ / ๑๗๙

้
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นพ ๔๕๖๐/๑๑๔๕

เด็กชายสุขไพศาล กิติศรีวรพันธุ์
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๔๖

เด็กชายภานุมาศ สีทอง
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๔๗

เด็กชายปรเมษ บุพศริ
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๔๘

เด็กชายภาคภูมิ เขียวสังข์
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๔๙

เด็กหญิงศรัญญา บุญอาษา
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๕๐
เด็กหญิงทิฆัมพร สุวรรณมาโจ

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๕๑

เด็กหญิงพัชราภา สุวรรณมาโจ
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๕๒

เด็กหญิงศรีสุดา มณีวรรณ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๕๓

เด็กหญิงนัชชา นครังสุ
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๕๔

เด็กหญิงลิตา ยะวงศรี
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๕๕

เด็กชายปณณธร วิเศษดี
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๕๖

เด็กชายณัฐการณ์ หนูสุวรรณ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๕๗

เด็กชายภานุพงศ์ ทุมพิลา
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๕๘

เด็กชายไกรยุทธ ตาสี
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๕๙

เด็กชายธนโชติ มาตราช
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๖๐
เด็กหญิงศิริวิมล แสนสอน

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๖๑

เด็กหญิงอนุสรา กุลวงศ์
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๖๒

เด็กหญิงพนิดา เข็มเพ็ชร
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๖๓

เด็กหญิงปภัสสร อ่อนเอ้ย

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๖๔

เด็กชายนนทนันท์ พะเนินรัมย์
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๖๕

เด็กชายฉัตรพล ไชยนาน
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๖๖

เด็กชายณภัทร ตาสี
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๖๗

เด็กชายธเนศ ธาดา
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๖๘

เด็กชายปวริศ นามพะทาย
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๖๙

เด็กชายรัฐพล แสนปอง
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๗๐
เด็กหญิงรัชนีกร นามพะธาย

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๗๑

เด็กหญิงอทิตยา สุขภูวงค์
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๗๒

เด็กหญิงมณีวรรณ นามพะทาย
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๗๓
เด็กหญิงศรันยาภรณ์ ผงทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๗๔

เด็กหญิงเกษมณี นามพธาย
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๗๕

เด็กหญิงเพ็ญพิชา สุรินทร
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๗๖

เด็กหญิงปวีณา สีอินทร์
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๗๗

เด็กหญิงสุธิดา พรมอินทร์
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะทาย วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๗๘

เด็กหญิงจีรนันท์ คูณสาร
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๗๙

เด็กหญิงชัยนภาพร ไชยสุระ
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๔ / ๑๗๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๑๑๘๐
เด็กหญิงทิพวรรณ อินธิราช

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๘๑

เด็กหญิงพิชญา มะละ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๘๒

เด็กหญิงฐิติรัตน์ สุรชัย
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๘๓

เด็กหญิงเนตรนิภา แพงเนตร
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๘๔

เด็กหญิงบุษยารัตน์ รักมิตร์
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๘๕

เด็กหญิงปภัสรา โสนีย์
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๘๖

เด็กหญิงพิริยากร วงค์พุทธา
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๘๗

เด็กหญิงลลิตา พิใสพันธ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๘๘

เด็กหญิงลักษณ เอียมกอง

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๘๙

เด็กหญิงสถิระ ภาคภูมิ
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๙๐
เด็กชายนันทพงศ์ เกษสิมมา

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๙๑

เด็กชายพนม มิงกุละ

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๙๒

เด็กชายภาราดร สอนสิน
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๙๓

เด็กชายภูมินทร์ เศษรักษา
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๙๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

คูณสาร
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๙๕

เด็กหญิงจันทนา เหวยไทย
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๙๖

เด็กหญิงจันทิมา แสนสุริวงค์
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๙๗

เด็กหญิงณัฐนันท์ โพธิดอกไม้
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๙๘

เด็กหญิงธิญาดา เหง้าน้อย
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๑๙๙

เด็กหญิงพรนภา สายสอาด
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๐๐
เด็กหญิงเมขลา พรมดี

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๐๑
เด็กหญิงเมธิรา นามพะธาย

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๐๒
เด็กหญิงเยาวเรศ นามพะธาย

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๐๓
เด็กหญิงรจนา ทองโกฎิ

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๐๔
เด็กหญิงรุจิรา เสนากัง

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๐๕
เด็กหญิงวิภาดา ไชยริบูรณ์

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๐๖
เด็กหญิงสุทธิดา ประหยัด

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๐๗
เด็กหญิงสุทัตตา สุรินทร

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๐๘
เด็กหญิงหัทยา นามพะธาย

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๐๙
เด็กหญิงอริสา แสนชัย

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๑๐
เด็กหญิงอัปสร ทะนันใจ

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๑๑

เด็กชายอดิเดช พุ่มพวง
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๑๒

เด็กหญิงเข็มมิสา ไชยนาน
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๑๓

เด็กหญิงณัฐนิชา กองแสน

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๑๔

เด็กหญิงดวงนภา นามพะทาย
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๕ / ๑๗๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๑๒๑๕

เด็กหญิงนารีรัตน์ คำสงวน
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๑๖

เด็กหญิงปาลินี เขียวสังข์
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๑๗

เด็กหญิงพัชราพร พวงเพชร
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๑๘

เด็กหญิงวณัฐชญา หนองเหล็ก
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๑๙

เด็กหญิงวิภานันท์ เสนเพ็ง
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๒๐
เด็กหญิงศรุตา สุรินทร

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๒๑

เด็กหญิงสายชล พันธ์ธง
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๒๒

เด็กหญิงสุธาสินี เพ็ชรจิตร
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๒๓

เด็กหญิงสุวรรณภา พรมดี
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๒๔

เด็กหญิงอมรรัตน์ ไชยนาน
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๒๕

เด็กชายกฤชตา ในจิตร
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๒๖

เด็กชายปริญญา ศรีนอคำ
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๒๗

เด็กชายวัชรพล ทศรักษา
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๒๘

เด็กหญิงบุสดี ลาดบาสี
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๒๙

เด็กหญิงอาทิตยา พุทธะนาวงค์
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๓๐
เด็กชายมงคล สายสอาด

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๓๑

เด็กหญิงสิริวิมล แพทย์ราช
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๓๒

เด็กชายอนุชา วังคะฮาด
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๓๓

เด็กหญิงกันฐิกา กระโจม
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๓๔
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ บุญสุข

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๓๕
เด็กหญิงประกายดาว สีหา

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๓๖

เด็กหญิงพรหมพร สังมีแสง
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๓๗

เด็กหญิงวรพรรณ แพงสาร
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๓๘

เด็กหญิงสุภนิดา นามผล
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๓๙

เด็กชายธีรภัทร ติสจันทร์
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๔๐
เด็กหญิงต้องตา ศักดิเคดา

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๔๑

เด็กหญิงเบญจพร บุญเทียม
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๔๒

เด็กหญิงสิริลักษณ์ ทองดี
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๔๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ เถาว์สอน
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๔๔

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ กุลวงศ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๔๕

นายรชานนท์ แดงท่าขาม
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๔๖

นางสาวเปรมวดี เขียงจ้อย
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๔๗

นางสาวมณฑิตา ดงภูธร
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๔๘

นางสาวชัญญานุช นามพะธาย

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๔๙

นายประยงค์ สุพรรณ

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๖ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๑๒๕๐
นางสาวประภาพร ทศรักษา

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๕๑

นางสาวชนิดาพร แปโค
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๕๒

นายอัทธพล เดชทะศร
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๕๓

นายพงศกร ไชยนาน
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๕๔

นายภานุพงษ์ แสนโสม
๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๕๕

นายภัทรพล สิมลา

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๕๖

นางสาวชลธิชา วังวิสัย
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๕๗

นายจีระเชษฐ์ ไชยนาน

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๕๘

นายอรรถกร นันตะเคน

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๕๙

นางสาวพัชรีภรณ์ ทาเทพ
๐๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๖๐
นางสาวเมทินี คอแก้ว

๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๖๑

นางสาวรัชฏาภรณ์ แสนไชย
๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๖๒

นายคมสันต์ สละกองคำ
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๖๓

นายจาตุรงค์ งามแก้ว
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๖๔

นายอภิวัฒน์ คำทุย
๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๖๕

นางสาวนิทัศนา ผุยเหง้า
๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๖๖

นางสาวปยรัตน์ โคตะบิน
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๖๗

นางสาวชลธิชา แสนศรี
๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๖๘

นางสาวกรรณิการ์ ศรีชนะ
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๖๙

นางสาววัชรา ไชยสุระ
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๗๐
นายณัฐพงษ์ เสนาสี

๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๗๑

นายธีรพัฒน์ ไชยริบูรณ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๗๒

นางสาวปวันรัตน์ วระวิชา

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๗๓

นางสาวอมรรัตน์ ไชยสุระ
๑๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๗๔

นายพงษ์สวัสดิ

์

เสนาสี
๐๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๗๕

นางสาวกมลวรรณ ปราบบำรุง
๒๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๗๖

นางสาวธนพร ชำนาญดี
๒๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๗๗

นายชนินทร์ ชาศรี
๒๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๗๘

นายบรรณวัชร สละกองคำ
๑๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๗๙

นายฤทธิเกียรติ สละกองคำ
๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๘๐
นางสาวนิติยา กำเสริฐ

๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๘๑

นางสาวสิรินารถ มุกสุข
๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๘๒

นางสาวศิริลักษณ์ โอกละคร
๓๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๘๓

นายสุรศักดิ

์

กาญแก้ว
๐๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๘๔

นางสาวกมลชนก พระโกฏ
๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๗ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๑๒๘๕

นางสาวนัตติยา พุทธจักร

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๘๖

นางสาวศศิธร ไชยภูธร
๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๘๗

นางสาวอรปรียา คงเคน
๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๘๘

นายอภิสิทธิ

์

แสนสุภา
๓๐/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๘๙

นายชยณัฐ ทาระคะจัด
๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๙๐
นายวุฒิพงษ์ แสงคำ

๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๙๑

นางสาววริญญา พิลารัตน์

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๙๒

นางสาวปาริชาติ ราญมีชัย
๓๐/๐๖/๒๕๒๓

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๙๓

นางรัชนียา มูลชัย
๐๖/๑๒/๒๕๓๐

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๙๔

นางสาวรำไพ วงษ์ศรีทา

๑๖/๑๑/๒๕๒๘

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๙๕

นายสยาม คำชนะ
๐๓/๐๒/๒๕๒๒

โรงเรียนพะทายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๙๖

เด็กชายวุฒิภัทร หงษ์ชุมแพ
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๙๗

เด็กหญิงรัชณีกร พ่อสียา
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๙๘

เด็กชายพงศ์พณิช พลรักษา
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๒๙๙

เด็กชายภัทรพล ต้นสวรรค์
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๐๐
เด็กชายปวีณวัชร์ เกษราช

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๐๑
เด็กชายศราวุธ ศิริวงศ์

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๐๒
เด็กหญิงเสาวภาคย์ อุดมเลิศปรีชา

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๐๓
เด็กหญิงเขมจิรา จันทร์ยิม

้

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๐๔
เด็กหญิงชนัญดา ส่งเสริม

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๐๕
เด็กหญิงชมพูนุช ใจเงิน

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๐๖
เด็กหญิงณัฐริกา แจ้งกระจ่าง

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๐๗
เด็กหญิงธิญาดา ท่องพิมาย

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๐๘
เด็กหญิงนภัสสรณ์ เก่งมานะ

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๐๙
เด็กหญิงนิสากร สุคม

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๑๐
เด็กหญิงพรชนก เก่งมานะ

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๑๑

เด็กหญิงภัทรธิดา สุวรรณสุข
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๑๒

เด็กหญิงภัทรพร จันทรโคตร
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๑๓

เด็กหญิงภัทรสุดา ภาโนชิต
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๑๔

เด็กหญิงสายอัปสร ญาณกาย
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๑๕

เด็กหญิงอนงค์นาถ สาระพันธ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๑๖

เด็กหญิงกัญญาณัฐ วงศ์ชาชม
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๑๗

เด็กชายพิเชษฐ์ อุส่าห์ดี
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๑๘

เด็กชายภานุวัฒน์ ผิวศิลา
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๑๙

เด็กชายศิวกร เทศน้อย
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๘ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๑๓๒๐
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ฉิมพลี

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๒๑

เด็กหญิงธาราทิพย์ ศรีธรรมมา
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๒๒

เด็กหญิงพรชนก โสตะภา
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๒๓

เด็กหญิงพรรณปพร สอนแก้ว
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๒๔

เด็กหญิงสาวิณี มิชา
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๒๕

เด็กหญิงสิริรักษ์ ไชยพร
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๒๖

เด็กหญิงสุชานันท์ สาริบุตร
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๒๗

เด็กหญิงนัฐธิดา แซงดาว
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๒๘

เด็กชายกิตติกร ศิลาอุดม
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๒๙

เด็กชายชิษณุพงศ์ จันทะเพชร
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๓๐
เด็กชายธนะวัฒน์ ดังพิมายย์

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๓๑

เด็กชายธนากร คำนนท์
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๓๒

เด็กชายปริญญา คำเกลียง

้

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๓๓

เด็กชายพงษ์วรินทร์ แก้วสง่า
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๓๔

เด็กชายรัชชานนท์ แก่นจันทร์
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๓๕

เด็กชายอัษฎายุธ น่านโพธิศรี

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๓๖

เด็กหญิงรวิวรรณ กุมลา
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๓๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุนนทราช
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๓๘

เด็กหญิงจุฑารัตน์ หาญณรงค์
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๓๙

เด็กหญิงชัชชฎา ชูโชนาค
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๔๐
เด็กหญิงญาณิศา ต้นลำภู

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๔๑

เด็กหญิงฐิตาภา พละศิลป
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๔๒

เด็กหญิงณฐมณ ตัน
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๔๓

เด็กหญิงดารารัตน์ มาติยา
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๔๔

เด็กหญิงนุสบา ไวสุวรรณโน
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๔๕

เด็กหญิงพัศติญา ชาวคนดง
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๔๖
เด็กหญิงมณฑกานต์ ต้นคำพู

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๔๗

เด็กหญิงรัชนี อินทกาล
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๔๘

เด็กหญิงสวรรยา จันทะนะ
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๔๙

เด็กหญิงสิริเนตร อมัณตระกูล
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๕๐
เด็กหญิงสุธัญญา ผายม

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๕๑

เด็กหญิงสุนิตรา เชือมรัมย์

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๕๒

เด็กหญิงอรวรา วงษ์อินทร์
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๕๓

เด็กหญิงอรินลดา บุญวิจิตร

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๕๔

เด็กหญิงอารีรัตน์ พรหมรักษา
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๓๙ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๑๓๕๕

เด็กชายจักรรินทร์ ผลเพ็ชร

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๕๖

เด็กชายชัยสิทธิ

์

สุริย์
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๕๗

เด็กชายณัฐพงษ์ อมัณตระกูล
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๕๘

เด็กชายณัฐพล ศัทยาคุน
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๕๙

เด็กชายธนชัย ทองสง่า
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๖๐
เด็กชายปรวริศร์ บุญนิม

้

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๖๑

เด็กชายอัครวัฒน์ จันทะนะ
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๖๒

เด็กชายอภิวัฒน์ เมืองโคตร
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๖๓
เด็กหญิงเบญจวรรณ หงคงคา

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๖๔

เด็กหญิงจรรยพร มหาโคตร
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๖๕

เด็กหญิงนริศรา ศรีกาลังค์
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๖๖

เด็กหญิงนิภาภรณ์ โลมรัตน์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๖๗

เด็กหญิงบุษกร ประคำมินทร์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๖๘

เด็กหญิงปวีณสมร จันแดง
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๖๙

เด็กหญิงพรไพลิน วงค์ภูธร
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๗๐
เด็กหญิงพรญาณี แซงดาว

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๗๑

เด็กหญิงพรรพษา สุทธิสาร
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๗๒

เด็กหญิงวันฉัตร กุลสิงห์
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๗๓

เด็กหญิงสุนันทา กุมลา
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๗๔

เด็กหญิงอารยา แสงสุวรรณ
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๗๕

เด็กชายชยพล กงสะเด็น

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๗๖

เด็กชายณัฐวุฒิ แข็งแรง
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๗๗

เด็กชายธนากร ปุยภูเขียว
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๗๘

เด็กชายนนทวัฒน์ แดนจันทึก
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๗๙

เด็กชายปฐมพงษ์ ภายไธสง

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๘๐
เด็กชายปยะบุตร บาดตาสว

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๘๑

เด็กชายพงษ์พัฒน์ อุ่นกาย
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๘๒

เด็กชายศิริชัย โพธิตะนัง
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๘๓

เด็กชายอนุกูล พูลชะตะ

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๘๔

เด็กหญิงชวัลญา พุทธิวร
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๘๕

เด็กหญิงณัฐพร กุมลา
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๘๖

เด็กหญิงณัฐริกา แท่นทอง
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๘๗

เด็กหญิงณัฐวรา แสนจันทะ
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๘๘

เด็กหญิงนุชรี พ่อขันชาย
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๘๙
เด็กหญิงปวีญาภรณ์ พรมราช

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๔๐ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๑๓๙๐
เด็กหญิงพิมชุดา กันยาเถือน

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๙๑

เด็กหญิงรักษยา ครทน

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๙๒

เด็กหญิงวิลาวัลย์ คำฟู
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๙๓

เด็กหญิงนันท์นภัส บัวชุม

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๙๔

เด็กหญิงอิสริยา บุญศรี
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๙๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

วงค์ตาขี

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๙๖

เด็กชายชาญณรงค์ พาเพ็ง
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๙๗

เด็กชายชินวัตร พิมพ์แสน
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๙๘

เด็กชายณภัทร สิมลี
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๓๙๙

เด็กชายณราธร สีเลา
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๐๐
เด็กชายณัฐวุติ คำสุขะ

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๐๑
เด็กชายธีรวัฒน์ แสงสุวรรณ

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๐๒
เด็กชายภูมินทร์ รอดชู

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๐๓
เด็กชายสหรัตน์ บุปผาชาติ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๐๔
เด็กชายสุทัศน์ แสงสุริย์

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๐๕
เด็กชายสุรเชษฐ์ ภูตะเวช

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๐๖
เด็กชายอนันตชัย แสนพรหม

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๐๗
เด็กชายอนุชา ภูมิมาลา

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๐๘
เด็กหญิงเนตรนภา จันทร์ไตรรัตน์

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๐๙
เด็กหญิงเนตรนภา รอบรู้

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๑๐
เด็กหญิงชาลิสา ต้นสวรรค์

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๑๑

เด็กหญิงชุติมา ยันตเดช
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๑๒

เด็กหญิงพิม หนูห่วง
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๑๓

เด็กหญิงมลธิชา สุวงษ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๑๔

เด็กหญิงมลธิดา กุมลา
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๑๕

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ แสงสุวรรณ
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๑๖

เด็กหญิงวณิชชา เรือนมูล
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๑๗

เด็กหญิงศิริประภา สิงห์ศรี
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๑๘

เด็กหญิงศศิภร โกพล
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๑๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ วรคันทักษ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๒๐
เด็กหญิงสุนารี โพธิสา

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๒๑

เด็กหญิงอรอุมา คะยอม
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๒๒

เด็กหญิงอริศรา หงษา
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๒๓

เด็กชายศุภกร พรเจริญ
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๒๔

เด็กชายเตชินณวงษ์ ศรีวงษ์รักษ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๔๑ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๑๔๒๕

เด็กชายเอกราช ทีระฆัง
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๒๖

เด็กชายจารุวัฒน์ คำแหงพล
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๒๗

เด็กชายจิระวัฒน์ ลำพัว
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๒๘

เด็กชายนัฐพงษ์ สุพร
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๒๙

เด็กชายปติกรณ์ บุปผาชาติ
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๓๐
เด็กชายพศวีร์ สาโท

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๓๑

เด็กชายภูริณัญ พลทองมาก
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๓๒

เด็กชายอิสระ ฝาระมี
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๓๓

เด็กหญิงเฉิดฉาย หอมระหัด
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๓๔
เด็กหญิงกาญจเนตร พ่อกว้าง

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๓๕

เด็กหญิงชนัญญา ยะสุรีย์
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๓๖

เด็กหญิงฐาปนี สร้อยหล้า
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๓๗

เด็กหญิงณัชชา การะคุณ
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๓๘

เด็กหญิงทิราภรณ์ วงศ์เปง
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๓๙

เด็กหญิงธารารัตน์ แสงสุวรรณ
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๔๐
เด็กหญิงนวรัตน์ แสงแก้วศรี

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๔๑

เด็กหญิงนุสบา พรหมอารักษ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๔๒

เด็กหญิงปตยากร การกันหา
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๔๓

เด็กหญิงพรนภา ลำทอง
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๔๔

เด็กหญิงพีรยา พ่อขันชาย
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๔๕

เด็กหญิงลลิดา ไกษร
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๔๖

เด็กหญิงวิภาดา ศรีวรขาน
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๔๗

เด็กหญิงศิรินุช คำปอง
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๔๘

เด็กหญิงอนุสรา แสนเยีย
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๔๙

เด็กหญิงอภิญญา ลำลอง
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๕๐
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

แสงสุวรรณ
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๕๑

เด็กชายเมฆา โคตะ
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๕๒

เด็กชายณัฐวัฒน์ โกศัลวัฒน์
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๕๓

เด็กชายธรรมปพล คำมุงคุณ
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๕๔

เด็กชายธีรพัฒน์ ทีระฆัง
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๕๕

เด็กชายนาวา กุลตังวัฒนา
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๕๖

เด็กชายปณิธาน ประสุนิงค์
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๕๗

เด็กชายประกรวิทย์ วิเชียร
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๕๘

เด็กชายภูรีภัทร สุคม
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๕๙

เด็กชายสวัสดิ

์

สุโพเนิน
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๔๒ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๑๔๖๐
เด็กชายอดิศักดิ

์

มาลาฝอย
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๖๑

เด็กชายอัษฎายุธ สีมิตร
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๖๒

เด็กหญิงวิรัตน์ดา ฮุยทา
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๖๓

เด็กหญิงเพียงออ วาริยาตร์
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๖๔

เด็กหญิงแพรวา นราพันธ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๖๕

เด็กหญิงกนิษฐา แสนสุภา
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๖๖

เด็กชายจิดาภา ทุมกิจ
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๖๗
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ แอก

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๖๘

เด็กหญิงณัฐวิภา บุญยะมา
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๖๙

เด็กหญิงนิชานันท์ สุนทราลักษณ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๗๐
เด็กหญิงปภัศรา ศรีสุโน

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๗๑

เด็กหญิงพรรณพษา แสนสุภา
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๗๒

เด็กหญิงรัชฏาภรณ์ อิมวงษ์

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๗๓

เด็กหญิงศศิธร มหาสุข
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๗๔

เด็กหญิงศิริวรรณ เวินซิว
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๗๕

เด็กหญิงสร้อยทิพย์ สุทธิวงษ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๗๖

เด็กหญิงสาริน พิรักษา
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๗๗

เด็กหญิงสิริขวัญ สิทธิบุญ
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๗๘

เด็กหญิงสุดธิตา คำมุงคุณ
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๗๙

เด็กหญิงอดิศา ทาคำวงษ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๘๐
เด็กหญิงอรญา อินทอง

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๘๑

เด็กหญิงอิษฏาอร ปุณกรณ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๘๒

เด็กหญิงสิมาพร ต้นสวรรค์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๘๓

เด็กชายเจตนิพัทธ์ ปรัญญา
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๘๔

เด็กชายณัฐวัฒน์ ราชฐาน
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๘๕

เด็กชายทินกร หารา
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๘๖

เด็กชายธนดล วงค์เทวราช
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๘๗

เด็กชายพศวัต ศรีทำบุญ
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๘๘

เด็กชายวชิรวิทย์ โคตรชัย
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๘๙

เด็กชายอนุภัทร แสนคำ
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๙๐
เด็กชายอิทธิพันธ์ วรรณการ

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๙๑

เด็กหญิงจินดารัตน์ แสงโสด
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๙๒

เด็กหญิงจีระนันท์ รักษาพล
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๙๓

เด็กหญิงจุฬารัตน์ จันทะนะ
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๙๔

เด็กหญิงชญานิศ บุตรเนียน
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๔๓ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๑๔๙๕

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ถาวร

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๙๖
เด็กหญิงดาราวรรณ งามสง่า

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๙๗

เด็กหญิงพรนภา พลายงาม
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๙๘

เด็กหญิงลลิตตา ทองกระจ่าง
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๔๙๙

เด็กหญิงวิภาสินี ตีเฟอย
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๐๐
เด็กหญิงสุนิตา วงษ์ขัน

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๐๑
เด็กหญิงสุนิษา ทัศวงษ์

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๐๒
เด็กหญิงสุนิสา บุสพันธ์

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๐๓
เด็กหญิงอรญา สกุลณี

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๐๔
เด็กหญิงอรพรรณ สุรา

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๐๕
เด็กชายภูรภัทร เก่งเขตร์วิทย์

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๐๖
เด็กหญิงญาณิศา จันทร์สุเทพ

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๐๗
เด็กหญิงเอมิตา แซงดาว

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๐๘
เด็กชายธีร์เดช อ้วนโสดา

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๐๙
เด็กชายทิพย์ภวัฒน์ คะยอม

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๑๐
นายวราวุฒิ เพ็ชรนาค

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๑๑

เด็กหญิงกุลรัศมิ

์

จันทรนนท์
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๑๒

เด็กหญิงพลอยแสง อรรคนิตย์
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๑๓

เด็กหญิงรัตนากร กลางวิชัย
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๑๔

เด็กชายเจษฎา มะโนสอน
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๑๕
เด็กหญิงกาญจนาพร ลาสุด

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๑๖

เด็กหญิงธัญลักษณ์ คำมุก
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๑๗

เด็กหญิงศิริรัตน์ แสนจันทะ
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๑๘

เด็กชายอิทธิกร ทวิอรุณ
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๑๙

เด็กชายกิตติพงศ์ บุระพวง
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๒๐
เด็กชายธนินโชตน์ แสงสุวรรณ

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๒๑

เด็กชายสิรศักดิ

์

แสงแก้ว
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๒๒

เด็กหญิงชลธิชา บุตรดีวงศ์
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๒๓

เด็กชายณัฏฐ์โยดม ธ.น.ดี
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๒๔

เด็กชายศุภกร เหลืองอ่อน
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๒๕

เด็กชายเด่นชัย ศิริวงษ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๒๖

เด็กหญิงผกามาศ ศรีเครือ

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๒๗

เด็กหญิงรุจิรา ประคำมินทร์
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๒๘

เด็กชายพร้อมพงษ์ เทียบแสน
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๒๙

เด็กชายรชนนท์ ทิพมนต์
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๔๔ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๑๕๓๐
เด็กหญิงวสุรัตน์ เนียมศรีสกุล

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๓๑

เด็กหญิงไพลิน จันดาหวญ
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๓๒

เด็กชายจักรพงษ์ เพชรพิชัย
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๓๓
เด็กชายณรงค์เกียรติ วิเศษนคร

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๓๔

เด็กชายณฤภัทร แก้ววิรัตน์
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๓๕

เด็กชายณัฐพงศ์ ปองชายชม

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๓๖

เด็กชายธนากร คนหมัน

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๓๗

เด็กชายธเนศ บัวจำ
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๓๘

เด็กชายนพนันท์ พลรักษา
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๓๙
เด็กหญิงภัทรวรินทร์ คำปล้อง

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๔๐
เด็กหญิงณัฐภรณ์ แสงสุวรรณ

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๔๑

เด็กชายทศพล สุขโย
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๔๒

เด็กหญิงนาตญา ระทะนาม
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๔๓

เด็กชายนันทกร เห็มนนท์
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๔๔

เด็กชายวีระพล เพ็งสอน

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๔๕

เด็กหญิงสุพิชชา สมสุข
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๔๖

เด็กชายภัครพงษ์ รักศรี
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๔๗

เด็กชายภัทรพล หนูห่วง
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๔๘

เด็กหญิงนัตการ จันทนะ
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๔๙

เด็กหญิงนำฝน เชิดสันเทียะ
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๕๐
เด็กหญิงศุกร์ฤทัย บุปผาชาติ

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๕๑

เด็กหญิงพรพิกา ปุมลัด
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๕๒

เด็กชายพันกร ปุมลัด
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๕๓

เด็กชายธนาทร เพ็งสุวรรณ
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๕๔

เด็กชายอนุวัตร พลมาตย์
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๕๕

เด็กชายพัชระ มันตะ
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๕๖

เด็กชายรัฐวุฒิ ละออ
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๕๗

เด็กหญิงอามีนญา แซงดาว
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๕๘

เด็กชายปณณวิชญ์ ประคำ
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๕๙

นายณัฐวุฒิ วงษ์ขันธ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๖๐
นายอภิชัย

พรหมสาขา ณ สกลนคร

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๖๑

นายอนาวิล รัตนไพบูลย์
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๖๒

เด็กหญิงรุจิเรจ แซงดาว
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๖๓

นางสาวสุลาวัลย์ อรรคศรีวร
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๖๔

นายฐปนนท์ ทิพเสนา
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๔๕ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๑๕๖๕

นายรัชชานนท์ โสมสุข
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๖๖

นายณัฐวุฒิ เพชรเจริญรัตน์
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๖๗

นางสาววรษา สิงห์ทอง
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๖๘

เด็กชายธีรภัทร์ สุมินทร์
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๖๙

นายวัชรพล ผิวผ่อง
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๗๐
นายทวีศักดิ

์

สารสิทธิ

์

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๗๑

นายทวิน
สิทธิโชติเลิศภักดี

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๗๒

นายวิศรุต สีมิตร

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๗๓

เด็กชายวุฒิภัทร บุตรดี
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๗๔

นางสาวพิมพ์พิไล ชมจันทร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๗๕

เด็กชายพีรพล รตานนท์
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๗๖

นางสาวพีรดา สิงห์ทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๗๗

นางสาวณัฏฐนิชา เหมือนประเสริฐ
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๗๘

เด็กหญิงเนตรชนก พรมสุรินทร์
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๗๙

เด็กชายจเร อุปชิตวาน
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๘๐
นายกล้าณรงค์ สุทธิสาร

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๘๑

นางสาวกัลยา ถาวร
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๘๒

เด็กชายพิชิตชัย พ่อเพียโคตร์
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๘๓

นายณัฐวุฒิ บุตรหาร
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๘๔

นายมนัสวิน ไชยทอง
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๘๕

นางสาวปรียาพร อรรคศรีวร
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๘๖

นางสาวกิตติยา แวงววรณ
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๘๗

นายมงคล พ่อธานี
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๘๘

นายพรหมเทพ พรหมจันทร์
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๘๙

นายสิทธิชัย กันตะภาค
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๙๐
นางสาวมธุริน คำสอน

๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๙๑ เด็กหญิงพลอยนพวรรณ

ญาณะนันท์
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๙๒

นางสาวณัฐณิชา โสชาลี

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๙๓

นางสาวศิริยากร วงค์วิวงค์
๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๙๔

เด็กชายทนงศักดิ

์

จันทะกิจ
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๙๕

เด็กหญิงลักษณา พันธ์นุราช
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๙๖

นางสาวชญานิน ไม่แพง
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๙๗

นางสาวจิราพร อุธิโย
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๙๘

นางสาวศศิกานต์ รักษาพล
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๕๙๙

นายวัชรากร โพธา
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๔๖ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๑๖๐๐
เด็กชายศุภกฤต บุญเกิด

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๐๑
นางสาวชณัชชา โยธาภักดี

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๐๒
นายคฌา เพชรแดง

๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๐๓
นายสุรเกียรติ เนตรวงษ์

๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๐๔
นายเกียรติศักดิ

์

ก้อนคำตัน
๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๐๕
นางสาวปภัสสร สมอินอ้อย

๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๐๖
นางสาวปยะภัทร ราชวัตร

๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๐๗
นายปญญากร ละวรรณา

๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๐๘
นายสหภพ ผลาโชติ

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๐๙
นายนครินทร์ คำมุก

๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๑๐
นายนิติพงษ์ อินทนนท์

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๑๑

นายปรีดี ไร่กันทา
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๑๒

นางสาวภัทราภรณ์ พรหมอินทร์
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๑๓

นางสาวรัชนี ผันสำลี
๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๑๔

นางสาวทิวาพร หนูห่วง
๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๑๕

นางสาวพรนภา ขัดแปน
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๑๖

นายสถาพร อยู่พรประเสริฐ
๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๑๗

นางสาวรุ้งไพลิน วิฬาสุวรรณ
๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๑๘

นางสาวสุพัฒตรา หงษาวงษ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๑๙

นายสุวิทย์ พ่อธานี
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๒๐
นางสาวฐิติญา บาคำ

๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๒๑

นางสาวอรพิน มุลผาลา
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๒๒

นายธนพล นันทะพา
๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๒๓

นายบุญฤทธิ

์

อรรคศรีวร
๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๒๔

นางสาวชนันญา พ่อลา
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๒๕

นางสาวนภัสกร ขันติยะ

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๒๖

นางสาวปภาพร ดาบสีพาย
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๒๗

นางสาวสุฑาทิพย์ สุถานา
๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๒๘

นางสาวปฎิญญา ศิริเมือง
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๒๙

นางสาวเกวลิน จันทนะ
๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๓๐
นางสาวปทมวรรณ สุขวัน

๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๓๑

นางสาวเก็จมณี วงศ์สวัสดิ

์

๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๓๒

นางสาวธิดา สิมมา
๒๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๓๓

นายสุรศักดิ

์

ยะจันโท
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๓๔

นางสาวทรรศนีย์ เดชธงชัย
๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๔๗ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๑๖๓๕

นายเจษฎา ปูมรัตน์
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๓๖

นางสาวศุภานันท์ อาษาวงศ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๓๗

นางสาวประภาดา อ่อนคง
๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๓๘

นางสาวจิตรา แสงสุวรรณ
๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๓๙
นางสาววรัญญาภรณ์ ชืนบาน

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๔๐
เด็กชายธีรภัทร ชาหอม

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงปายูง วัดดงปายูง  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๔๑

เด็กชายเอกราช เครือมาศ
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงปายูง วัดดงปายูง  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๔๒

เด็กหญิงจารุภา เกษร
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงปายูง วัดดงปายูง  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๔๓

เด็กหญิงพีรดา หูมแพง
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงปายูง วัดดงปายูง  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๔๔

เด็กหญิงลักธพรรณ วงษ์สาจันทร์
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงปายูง วัดดงปายูง  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๔๕

เด็กหญิงนัทชา คำพิละ
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงปายูง วัดดงปายูง  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๔๖

เด็กหญิงรังศิญา รุ่นแรก
๒๒/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๔๗

เด็กชายณัฐวัฒน์ คำกรฤาชา
๐๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์

่

วัดตาลกุด  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๔๘

เด็กหญิงอารีรัตน์ ปุม
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงก้อม

วัดปาโนนนำคำทรงธรรม

 

นพ ๔๕๖๐/๑๖๔๙

เด็กหญิงตรึรักษ์ แสนเขือน

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงก้อม

วัดปาโนนนำคำทรงธรรม

 

นพ ๔๕๖๐/๑๖๕๐
เด็กหญิงประภัสสร ทองออน

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๕๑

เด็กหญิงวิภาวดี น้อยแก้ว

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๕๒

เด็กหญิงวิลาสิณี ลุนลา
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๕๓

เด็กหญิงญาสุมิน ศรีมณีรัตน์
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๕๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ตีวงษ์

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๕๕

เด็กหญิงชลธิชา ปรานกระโทก
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๕๖

เด็กหญิงปนัชดา ช้อนบุตร
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๕๗

เด็กหญิงปยฉัตร ทองออน
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๕๘

เด็กหญิงวรัญญา จันทะราช
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๕๙

นายวชิระ คำเคือ
๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๖๐
นางสาวนิดา ศรีชนม์

๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๖๑

นางสาววิภาวดี พลเชียงขวาง
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๖๒

นางสาวธัญนาฏ สามานิตย์
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๖๓

เด็กชายรัชชานนท์ ไชยปญญา
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๖๔

เด็กชายนนทกร ชนชนะกุล
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๖๕

เด็กชายพีระพัฒน์ โพธิกะ
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๖๖

เด็กชายวีรวัฒน์ สุขวัฒนา
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๖๗

เด็กหญิงพิมชนก ชูชีพ
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๖๘

เด็กหญิงบุษกร บริบูรณ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๖๙

เด็กหญิงกิริยา ยีสุ่น

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๔๘ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๑๖๗๐
เด็กหญิงกัลย์สุดา ต้นสูง

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๗๑

เด็กหญิงศรุตา สิงหะ
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๗๒

เด็กหญิงวิภาพรรณ บันหาร
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๗๓
เด็กหญิงกิติญาภรณ์ มังสี

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๗๔

เด็กหญิงกนกวรรณ บันหาร
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๗๕

เด็กหญิงสิริกร พรประทาน

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๗๖

เด็กหญิงชลดา ศรีเจริญ
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๗๗

เด็กชายธรรมรัตน์ คำยัง
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๗๘

เด็กชายลี เคน
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๗๙

เด็กหญิงวันวิสา ราชบุตร
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๘๐
เด็กหญิงณัฐณิชา เมาลี

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๘๑

เด็กชายไวกูณฐ์ เจริญวุฒิพัฒน์
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๘๒

เด็กหญิงกันติยา ยีสุ่น

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล วัดศรีมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๘๓

เด็กชายวรากร ละมุลมอญ
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร วัดศรีสุมังค์  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๘๔

เด็กชายชัชวาล แก้วเนตร
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร วัดศรีสุมังค์  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๘๕

เด็กชายจุฑาธิป ภิรมย์ภู่
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร วัดศรีสุมังค์  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๘๖

เด็กหญิงณิชากร เกวิรัตน์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร วัดศรีสุมังค์  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๘๗

เด็กหญิงกชกร ดอนจันทึก
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร วัดศรีสุมังค์  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๘๘

เด็กชายณัฐวุฒิ สุพร
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร วัดศรีสุมังค์  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๘๙

เด็กชายพัทรพล ใจงาม
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร วัดศรีสุมังค์  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๙๐
เด็กชายภาคิน ดีบุตร

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร วัดศรีสุมังค์  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๙๑

เด็กหญิงวันวิสา จงกลาง
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร วัดศรีสุมังค์  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๙๒

เด็กหญิงณิชนันท์ โพธิโน
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร วัดศรีสุมังค์  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๙๓

เด็กชายวัชรพล เพียวงค์
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า วัดหนองหญ้าม้า  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๙๔

เด็กชายภานุวัฒน์ โลสันตา
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า วัดหนองหญ้าม้า  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๙๕

เด็กชายธนาโชค คำหาญ
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า วัดหนองหญ้าม้า  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๙๖

เด็กหญิงประภัสสร แสงสุวรรณ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า วัดหนองหญ้าม้า  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๙๗

เด็กหญิงปาริชาติ รามฤทธิ

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า วัดหนองหญ้าม้า  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๙๘

เด็กหญิงปวีณา ตุปนนา
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า วัดหนองหญ้าม้า  

นพ ๔๕๖๐/๑๖๙๙

เด็กชายชญานิน สุทัน
๐๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)

วัดโคกสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๐๐
เด็กชายพงษ์พันธุ์ ศรีสมวงษ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)

วัดโคกสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๐๑
เด็กชายภานุวิชญ์ ศรีสุมัง

๐๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)

วัดโคกสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๐๒
เด็กชายวัชรพล สุพรมมา

๑๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)

วัดโคกสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๐๓
เด็กชายอติกานต์ ผันอากาศ

๑๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)

วัดโคกสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๐๔
เด็กชายอานัส บุญเรือง

๐๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)

วัดโคกสว่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๔๙ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๑๗๐๕
เด็กหญิงกชกร สอนไชยา

๒๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)

วัดโคกสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๐๖
เด็กหญิงเกวลิน เสนารัตน์

๑๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)

วัดโคกสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๐๗
เด็กหญิงขวัญเรือน สมเภา

๒๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)

วัดโคกสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๐๘
เด็กหญิงภัทราพร หอมพรมมา

๓๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)

วัดโคกสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๐๙
เด็กหญิงวราพร บุสดี

๒๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)

วัดโคกสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๑๐
เด็กชายศรานนท์ วงนาแพง

๐๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)

วัดโคกสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๑๑

เด็กชายกรภัทร์ ศรีสวัสดิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)

วัดโคกสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๑๒

เด็กหญิงชญาดา สายจำเริญ
๑๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)

วัดโคกสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๑๓

เด็กชายณัฐภูมิ ผาใต้
๐๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยา)

วัดดอนนางหงส์  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๑๔

เด็กชายวัชรพล รินทะจะกะ

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๑๕

เด็กชายอธิพัฒน์ ศรีมณีรัตน์
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๑๖

เด็กหญิงณัฐธิดา แสงสว่าง
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๑๗

เด็กหญิงจิระนันท์ โพธิน

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๑๘

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ศรีสมุทร
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๑๙

เด็กหญิงพัณณิตา ชัยชนะ
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๒๐
เด็กหญิงชลลดา พ่อเพียโคตร

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๒๑

เด็กหญิงอัญญรัตน์ นามดี
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๒๒

เด็กชายสุไพรวัน จันทร์แดง
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๒๓

เด็กชายภูริณัฐ ชาศรี
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๒๔

เด็กชายอภิรักษ์ สุขขะ
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๒๕

เด็กหญิงณัฐธิดา นามปญญา
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก วัดนาแก  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๒๖

เด็กชายชัยชนะ ไชยวงษ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๒๗

นายอภิสิทธิ

์

ศรีขว่าง
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๒๘

นางสาวกุลริศรา คำผาย
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๒๙

นางสาววริศรา พูลสวัสดิ

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๓๐
นางสาววลัยลักษณ์ ปูมะรัตน์

๒๓/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๓๑

นางสาววัชรี ทุรัง
๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๓๒

นายศรัณยู สังเขตร
๑๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๓๓

นายวีรากร วรกิจ
๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๓๔

นางสาวสุธิตา ศิริวงค์
๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดบึงเหล็ก  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๓๕

เด็กชายอาทิตติไนย ตรีพิมาย
๐๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์

วัดมรุกขนคร  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๓๖

เด็กชายศรีวิชัย เสนารัตน์
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะโน วัดหนองสะโน  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๓๗

เด็กชายพงษ์นิกร แก้วดวงดี
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะโน วัดหนองสะโน  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๓๘

เด็กหญิงณัฐณิชา ดีมิตร
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะโน วัดหนองสะโน  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๓๙

เด็กหญิงจิตราพัชญ์ ตะวังทันยุพร
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๕๐ / ๑๗๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๑๗๔๐
เด็กหญิงอัจจิมา อามาตมนตรี

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๔๑

เด็กชายสรวิชญ์ จันมิตร
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๔๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เชือสามารถ

้

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๔๓

เด็กหญิงจิดาภา การบรรจง

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๔๔

เด็กหญิงสุกัญญา ศิริกาล
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๔๕

เด็กชายธีรพงษ์ สุพรรณ
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๔๖

เด็กชายธีรพัฒน์ สุพรรณ
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๔๗

เด็กชายอนันพร เสน่ห์ดี
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๔๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ รัตนวิลัย

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๔๙

เด็กหญิงกัลยาพร คำมุงคุณ
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๕๐
เด็กหญิงกุหลาบ แวงชัยภูมิ

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๕๑

เด็กหญิงเกษริน สีลาลิต
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๕๒

เด็กหญิงจิราวรรณ เภาคำ
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๕๓

เด็กหญิงจิระนันท์ ว่องไว
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๕๔

เด็กหญิงชลญา ฉ่ากระโทก
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๕๕

เด็กหญิงญาณภา ปททุม
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๕๖

เด็กหญิงนวภรณ์ คำมุงคุณ
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๕๗

เด็กหญิงผ่องนภา สุรา
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๕๘

เด็กหญิงผลับผลึง โพธิวรรณ
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๕๙

เด็กหญิงวรัญญา นวนบุรี
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๖๐
เด็กหญิงวรัญญา อุ่นชัย

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๖๑

เด็กหญิงวิพารัตน์ ตะวังทัน
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๖๒

เด็กหญิงศศิญา บ้งชมโพธิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๖๓

เด็กหญิงสุจิตรา ตะวังทัน

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๖๔

เด็กหญิงสุพัธตรา ผิวผลเขียว
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๖๕

เด็กหญิงสุลีทรัพย์ ตุ้มอ่อน
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๖๖

เด็กหญิงเสาวรส ตะวังทัน
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๖๗

เด็กหญิงอรอนงค์ คำมุงคุณ
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๖๘

เด็กชายไกรสิทธิ นวลงาม
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๖๙

เด็กชายคเชนทร์ แซ่ตัน

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๗๐
เด็กชายธรรมรักษ์ คำมุงคุณ

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๗๑

เด็กชายนครินทร์ ตุ้มอ่อน
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๗๒

เด็กชายนลธวัช จันทร์เติม
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๗๓

เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ พิมพ์ผกา
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๗๔

เด็กชายภัทธนพล แก่นจันทร์
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๕๑ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๑๗๗๕

เด็กชายภาสวร คำพิมพ์
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๗๖

เด็กหญิงกนกวรรณ คนหมัน

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๗๗

เด็กหญิงกนิษฐา วงค์ตาผา
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๗๘

เด็กหญิงกฤกติมา ทรงแก้ว
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๗๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ กงสะเด็น

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๘๐
เด็กหญิงกัญภัคญา ปองขวา

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๘๑

เด็กหญิงช่อผกา ช่วยสมพงศ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๘๒

เด็กหญิงณัฐธิดา สุภาวัน
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๘๓

เด็กหญิงทักศินา น่านโพธิศรี

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๘๔

เด็กหญิงธัญนิกา โอวัง
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๘๕

เด็กหญิงนำฝน กองเมือง
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๘๖

เด็กหญิงปทุมมา แสงสุวรรณ

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๘๗

เด็กหญิงปาริชาติ ผาทอง
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๘๘

เด็กหญิงพรนภา คำมุงคุณ
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๘๙

เด็กหญิงแพรวรุ่ง โสมศรี
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๙๐
เด็กหญิงรัชดาพร กงสะเด็น

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๙๑
เด็กหญิงสุจิตราภรณ์ บุปผาชาติ

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๙๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ จันทาคีรี
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๙๓

เด็กหญิงสุธินี แก้วเคน
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๙๔

เด็กหญิงสุพรรษา ธนะจวง
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๙๕

เด็กหญิงสุภาพร ว่องไว

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๙๖

เด็กหญิงอมิตา รูปงาม
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๙๗

เด็กหญิงอลิษา ซ้ายซา
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๙๘

เด็กชายขวัญนาค มูลทอง
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๗๙๙

เด็กชายจิรศักดิ

์

นิวงษา

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๐๐
เด็กชายจุทาภัทร เทียมปาก

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๐๑
เด็กชายดำรงค์ ทาคำวงษ์

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๐๒
เด็กชายนวัตรชัย ระทะนาม

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๐๓
เด็กชายเรวัต กระโจม

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๐๔
เด็กชายสุรพล คำมุงคุณ

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๐๕
เด็กชายอิสระ ตะวังทัน

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๐๖
เด็กชายองครักษ์ สุผาวัน

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๐๗
เด็กหญิงกิตติมา เมืองสุวรรณ

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๐๘
เด็กหญิงช่อชมพู สุทธิสาร

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๐๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ คำมุงคุณ

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๕๒ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๑๘๑๐
เด็กหญิงปาริชาติ ราชวัตร

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๑๑

เด็กหญิงพัชราภรณ์ แสงสุวรรณ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๑๒

เด็กหญิงไพลิน แสงสุวรรณ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๑๓

เด็กหญิงภัทรสุดา มิทานนท์
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๑๔

เด็กหญิงมาริสา คำมุงคุณ
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๑๕

เด็กหญิงมินตรา วงศ์กระโซ่
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๑๖

เด็กหญิงวริศรา โอวัง
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๑๗

เด็กหญิงวิมลสิริ ดีพุ่ม

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๑๘

เด็กหญิงศิรภัสสร ลุนวงค์
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๑๙

เด็กหญิงศิรินภา ไชยราช

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๒๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ หูตาไช

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๒๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ ธนอุตร
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๒๒

เด็กหญิงสุวิสา กาเผือก
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๒๓

เด็กหญิงอริชา จันทชมภู
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๒๔

เด็กหญิงอังคนา แสงสุวรรณ
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๒๕

เด็กหญิงอินธิรา แสงสุวรรณ
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๒๖
เด็กชายจักรินณุพงค์ คุปต์อารยกุล

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๒๗

เด็กชายณัฐพล แสงสุวรรณ
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๒๘

เด็กชายธินกร ตุ้มอ่อน
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๒๙

เด็กชายธีระเดช คำพุก
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๓๐
เด็กชายธีระศักดิ

์

แสงสุวรรณ
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๓๑

เด็กชายพงษ์พนา ชูศรีโฉม
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๓๒

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

ตะวังทัน
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๓๓

เด็กชายภูธเนตร ทองอ้ม
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๓๔

เด็กชายวีระศักดิ

์

สุโพเนิน
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๓๕

เด็กชายสันติภาพ พิณราช
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๓๖

เด็กชายสิทธิชัย ตะวังทัน
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๓๗

เด็กชายอครโยธิน คำหาญ
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๓๘

เด็กชายอัครเดช สังฆ์ทิพย์
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๓๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เสวิสิทธิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๔๐
เด็กหญิงชบา พ่อกว้าง

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๔๑

เด็กหญิงชุติมา อุ่นชัย
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๔๒

เด็กหญิงณัฐธิดา พ่อโพธิ

์

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๔๓

เด็กหญิงธันวษา คำมุงคุณ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๔๔

เด็กหญิงนิพาพรรณ ราชวัตร
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๕๓ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๑๘๔๕

เด็กหญิงวรรณนิสา ตะวังทัน
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๔๖

เด็กหญิงศศิวิมล จุลทอง
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๔๗

เด็กหญิงศศิวิมล คำมุงคุณ
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๔๘

เด็กชายคมเพชร พลมาตย์
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๔๙

เด็กชายจิรายุทธ กุลสุทธิ

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๕๐
เด็กชายนัฐวุธ สีม่วง

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๕๑

เด็กชายนวพล แสวงชัย
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๕๒

เด็กชายองอาจ แสงสุวรรณ
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๕๓

เด็กหญิงนำหนึง

่

แสงสุวรรณ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๕๔

เด็กหญิงศิริรัตน์ คำมุงคุณ
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๕๕

เด็กหญิงอริษา บุญมารัตน์
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๕๖

เด็กหญิงอารียา แสงศาลา
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๕๗

เด็กชายศตวรรษ คำใบสี
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๕๘

เด็กหญิงใหม่ฤดี วงค์กวานกรม
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๕๙

เด็กชายกฤตเมธ แสงสุวรรณ
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๖๐
เด็กชายธีระพัฒน์ แก้วพิลา

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๖๑

เด็กชายธีรภัทร์ โพธิจันทร์

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๖๒

เด็กชายนิธิ ศรีลำ
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๖๓

เด็กชายนนธวัช คำนนท์
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๖๔

เด็กชายภัทรพล สุระนนท์
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๖๕

เด็กชายวิทวัฒน์ พลมาตย์
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๖๖

เด็กชายณัฐพล อุ่นชัย
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๖๗

เด็กชายยุทธศักดิ

์

หน่อจันทร์
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๖๘

เด็กชายวีรชน แก้วศิริ
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๖๙

เด็กชายอภิเชษฐ์ บุญศรี
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๗๐
นางสาวฐิติมา น่านโพธิศรี

์

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๗๑

นางสาววันทนา น่านโพธิศรี

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๗๒

นางสาวนิรมล บุตรศรี
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๗๓

นางสาวสายชล รูปสะอาด
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๗๔

นางสาวจันทิมา แสงสุวรรณ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๗๕

นางสาวณัฐธิดา แสงสอดซง
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๗๖

นางสาวพัชราพร วงษาศิลชัย

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๗๗

นางสาวณิชาภัทร โสภาวรรณ
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๗๘

นางสาวชลดา คำมุงคุณ
๑๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ วัดดอนข้าวหลาม  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๗๙

เด็กชายก้องภพ พรหมอินทร์
๒๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๕๔ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๑๘๘๐
เด็กชายณัฐภัทร พรหมวงษา

๒๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๘๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทิพย์มนต์

๑๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๘๒

เด็กหญิงอรัชพร คำพุก
๐๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๘๓

เด็กชายภานุวัฒน์ จุลทอง
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๘๔

เด็กชายศิริชัย ขันทะรักษ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๘๕

เด็กชายพูนสวัสดิ

์

พลายหาญ
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๘๖

เด็กหญิงกมลชนก วิโรพรหม
๒๔/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๘๗

นางกุลภัสสร์ ตงศิริ

๑๕/๑๑/๒๕๑๖ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๘๘

นางขวัญจิตรา หนูนวล
๒๗/๐๓/๒๕๑๖ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๘๙

นางณปภัช กฤตภัทร์ชูลาภ
๒๗/๐๓/๒๕๑๕ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๙๐
นางสาวณีรนุจ ไข่ไพลวัน

๑/๑๒/๒๕๓๖
โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๙๑

นางสาวปญจพร สุวรรณมิตร ๒/๐๔/๒๕๒๐
โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๙๒

นางสาวอัญชลี โฉมเฉลา
๒๘/๐๗/๒๕๒๘ โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๙๓

นางอาริสา หยาดคำ
๑๐/๐๗/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านฝงแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วัดพุทธสีมา  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๙๔

เด็กหญิงปนัดดา พ่อธานี
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๙๕

เด็กหญิงสิรินดา ลำทอง
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๙๖

เด็กหญิงจิระนันท์ แสงทวีป
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๙๗

นางสาวออมทรัพย์ สนมศรี
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๙๘

เด็กชายชาญณรงค์ รักษาพล
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๕๖๐/๑๘๙๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ปูบุตรชา
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๐๐
เด็กชายมงคล ภูแช่งหมอก

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๐๑
เด็กชายยุทธการ พ่อสียา

๒๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองกุง (ฮินดูสมาช) วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๐๒
เด็กชายอดิเทพ คำคนซือ

่

๑๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกุง (ฮินดูสมาช) วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๐๓
เด็กหญิงญาดา อินทร์ติยะ

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง (ฮินดูสมาช) วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๐๔
เด็กหญิงสุธิมา ภาเรือง

๒๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกุง (ฮินดูสมาช) วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๐๕
เด็กหญิงจีรนุช พ่อหลอน

๒๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกุง (ฮินดูสมาช) วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๐๖
เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

พ่อศรียา
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุง (ฮินดูสมาช) วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๐๗
เด็กหญิงชญานิศ พ่อหลอน

๒๕/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองกุง (ฮินดูสมาช) วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๐๘
เด็กหญิงอุบลวรรณ พ่อศรียา

๒๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองกุง (ฮินดูสมาช) วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๐๙
เด็กหญิงจตุรพร ต้นงอ

๒๔/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองกุง (ฮินดูสมาช) วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๑๐
เด็กหญิงนุจรีย์ หลวงราช

๐๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองกุง (ฮินดูสมาช) วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๑๑

เด็กชายวัชระพงศ์ วงศ์คะสุ่ม
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง (ฮินดูสมาช) วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๑๒

เด็กชายรัตนะ พ่อศรียา
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง (ฮินดูสมาช) วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๑๓

เด็กชายอัมรินทร์ จาดสุวัน
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง (ฮินดูสมาช) วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๑๔

เด็กชายเจษฏา พ่อสียา
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง (ฮินดูสมาช) วัดจอมแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๕๕ / ๑๗๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๑๙๑๕

เด็กชายเทพพิทักษ์ สัจญาณวรัตน์
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง (ฮินดูสมาช) วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๑๖

เด็กหญิงวรรณิษา พ่อสียา
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง (ฮินดูสมาช) วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๑๗

เด็กหญิงศุภรัตน์ ดุลชาติ
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง (ฮินดูสมาช) วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๑๘
เด็กหญิงประดับเดือน

สาระบุตร
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง (ฮินดูสมาช) วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๑๙

เด็กหญิงธัญญาเรศ ทิพมล
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง (ฮินดูสมาช) วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๒๐
เด็กหญิงอินทิรา แก้วจันดา

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๒๑

เด็กชายฐานวุฑโฒ แก่นงาม
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๒๒

เด็กชายวสันต์ ไชยรบ
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๒๓

เด็กหญิงปุณณภา ชนะมนตรี
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๒๔

เด็กชายวริทธิธร

์

จุลบาท
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๒๕

เด็กหญิงธวัลพร นามเกตุ
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๒๖
เด็กหญิงปราณปรียา เพชรดีคาย

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๒๗ เด็กหญิงสุพรรณกัลยา
พงษ์สุข

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๒๘

เด็กชายฐาปกรณ์ แสนสามารถ
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๒๙

เด็กชายจุลจักร ปวงคำ
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๓๐
เด็กชายณัฐวัฒน์ กุมลา

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๓๑

เด็กชายศักดา สีกะสอน
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๓๒

เด็กชายศุภกรณ์ แก้วพิกุล
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๓๓

เด็กหญิงเสาวนีย์ ใจดี
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๓๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

คำมุงคุณ

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๓๕
เด็กชายอาทิตย์มงคล วังทะพันธ์

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๓๖

เด็กหญิงจิราวรรณ วงค์ศรีชา
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๓๗

เด็กหญิงชญตา จึงพัฒนา
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๓๘

เด็กหญิงณัฐริกา วงค์ชาชม
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๓๙

เด็กหญิงธาริณี บริหาร
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๔๐
เด็กหญิงรินลดา แสนสามารถ

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๔๑

เด็กหญิงศิริกาญน์ ดานะ
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๔๒

เด็กหญิงสุจาริณี ศรีชาหลวง
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๔๓

เด็กชายกีรติ ศรีราช

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๔๔

เด็กชายณัฒวุต เชือเมืองแสน

้

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๔๕

เด็กชายภูริณัฐ เหลียมแก้วสกุล

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๔๖

เด็กชายอชิรกัญจน์ โคตรหลักเพชร
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๔๗

เด็กหญิงจุฑารัตน์ บางทราย
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๔๘
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ แสนสุริวงศ์

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๔๙

เด็กหญิงณัฐนันท์ จักกลาง
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๕๖ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๑๙๕๐
เด็กหญิงณัฐภัชร์ วังทะพันธ์

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๕๑

เด็กหญิงนัฐริกา ปยะราช
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๕๒

เด็กหญิงนันทิยา แก้วพิกุล
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๕๓

เด็กหญิงปณิดา โสภานเวช
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๕๔

เด็กหญิงปพิชญา อินตอง
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๕๕
เด็กหญิงปรียาวรรณ์ ฝอยทอง

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๕๖

เด็กหญิงเพ็ญทิพย์ ธนะคำดี
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๕๗

เด็กหญิงศวิตา คำมุงคุณ
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๕๘

เด็กหญิงศิริณัฐฐา รักษาพล
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๕๙

เด็กหญิงสุภาวดี จันทร์ศรี
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๖๐
เด็กหญิงอารยา หาชัย

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๖๑

เด็กหญิงกัลปงหา วาป
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๖๒

เด็กหญิงกัลยานิษฐ์ ศรีวริสาร
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๖๓

เด็กชายฆนากร จันทร์นคร
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๖๔

เด็กหญิงชนิกานต์ ศรีมุกดา
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๖๕

เด็กหญิงญาณิศา เอียดตลอด
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๖๖

เด็กหญิงธิฐิภัทร วังทะพันธ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๖๗

เด็กหญิงนงนภัส อารีรักษ์
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๖๘

เด็กหญิงนภัสสร สุทา
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๖๙

เด็กชายนวพล ผายผัน
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๗๐
เด็กหญิงนันท์มนัส อินทร์ติยะ

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๗๑

เด็กชายภูมิพัฒน์ เชือดวงผุย

้

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๗๒

เด็กหญิงวิยะดา เปริ
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๗๓

เด็กชายศาสตราวุธ ปานอีเม้ง
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๗๔

เด็กหญิงศิรินญา วงศ์ตาหล้า
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๗๕

เด็กหญิงสุพัตรา มากเทพวงษ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๗๖

เด็กหญิงสุภวรรณ อาทิตย์ตัง

้

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๗๗

เด็กชายเสกสรรค์ พ่อสียา

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๗๘

เด็กหญิงหทัยชนก ช่วงชัย
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๗๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ บุญเสริม
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๘๐
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ แก้วพิกุล

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๘๑

เด็กหญิงปฐมพร เคนนันท์
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๘๒

เด็กชายวงศกร วารีสิริสิน

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๘๓

เด็กชายเจษฎา วิเศษยา
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๘๔

เด็กหญิงชญาดา วงค์อุดดี
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๕๗ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๑๙๘๕

เด็กหญิงนามนต์ แสงสุวรรณ
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๘๖

เด็กหญิงไพรินทร์ คลังพรมอินทร์
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๘๗

เด็กหญิงภาวิณี เจริญสุข
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๘๘

เด็กชายพีรพัฒน์ ดอนเหนือ

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๘๙

เด็กชายวุทธิชัย ขวัญหอม
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๙๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

นนท์คำวงค์
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๙๑

เด็กชายณัฐภัทร์ สวาทวงค์
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๙๒

เด็กหญิงจีรวรรณ พรมสาร
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๙๓

เด็กหญิงฐิติวรดา วงศ์ตาแสง
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๙๔

เด็กหญิงทิวาพร สมบูร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๙๕

เด็กชายกนกชัย สุดไชยา
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๙๖

เด็กชายธีมากร เสตถา
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๙๗

เด็กหญิงอรัญญา ภาคภูมิ
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๙๘

เด็กชายธรรมรักษ์ บัวทอง
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๖๐/๑๙๙๙

เด็กชายนัทธพงศ์ ไชยมาสุข
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๖๐/๒๐๐๐
เด็กหญิงกาญจนาพร อ่อนหลง

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๖๐/๒๐๐๑
เด็กหญิงญาณพัฒน์ สูงรัง

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๖๐/๒๐๐๒
เด็กหญิงอมลวรรณ ลำสัน

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๖๐/๒๐๐๓
เด็กชายธนกฤต ชิดประเสริฐ

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๖๐/๒๐๐๔
เด็กชายพนธกร โครตโสภา

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๖๐/๒๐๐๕
เด็กหญิงผการัตน์ เรืองฤทธิ

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๖๐/๒๐๐๖
เด็กหญิงรัชชประภา สุวรรณไตร

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๕๖๐/๒๐๐๗
เด็กชายรัชพล ชาวคนดง

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๐๐๘
เด็กชายวัชระพล โฉมงาม

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๐๐๙
เด็กหญิงเกษน์สิรี สีเลา

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๐๑๐
เด็กหญิงจิดาภา อ่อนสำอางค์

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๐๑๑
เด็กหญิงนันทินี ยตะโคตร

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๐๑๒
เด็กหญิงผกาวรรณ คำมุงคุณ

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๐๑๓
เด็กหญิงภัครมัย บุทธิทักษ์

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๐๑๔
เด็กหญิงสิริยากร เสนเพ็ง

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๐๑๕
เด็กหญิงพรชิตา วงค์กระโซ่

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๐๑๖
เด็กหญิงพิจิตตรา วงค์ตาเทพ

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแกพิทยาคม วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๐๑๗
เด็กหญิงพรนภา แสนสุภา

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๕๖๐/๒๐๑๘
เด็กชายกฤษนัยน์ พัวเหล็ก

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๕๖๐/๒๐๑๙
เด็กชายขจรยศ รัตนรุ่งชัย

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๕๘ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๒๐๒๐
เด็กชายชาตโยดม แก่นปดชา

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๕๖๐/๒๐๒๑
เด็กชายชิตพล วงษ์ศรีเทพ

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๕๖๐/๒๐๒๒
เด็กชายโชคอัมรินทร์ แสนสุภา

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๕๖๐/๒๐๒๓
เด็กชายณัฐพล พ่อขันขาย

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๕๖๐/๒๐๒๔
เด็กชายเทพนิกรณ์ นินฝาย

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๕๖๐/๒๐๒๕
เด็กชายธรรมรัชต์ พรรณา

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๕๖๐/๒๐๒๖
เด็กชายธีระภัทร ตะวังทัน

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๕๖๐/๒๐๒๗
เด็กชายพิทักษ์ สุขเดิม

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๕๖๐/๒๐๒๘
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ วงค์สุขะ

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๕๖๐/๒๐๒๙
เด็กหญิงจุฬาวรรณ ปจฉิมญาติ

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๕๖๐/๒๐๓๐
เด็กหญิงธัญญา แสนสุภา

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๕๖๐/๒๐๓๑
เด็กหญิงพรลภัส น่านโพธฺ์ศรี

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๕๖๐/๒๐๓๒
เด็กหญิงศศินิภา น่านโพธิศรี

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๕๖๐/๒๐๓๓
เด็กหญิงสายธาร แสนสุภา

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๕๖๐/๒๐๓๔
เด็กหญิงอริสา พ่อสาร

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๕๖๐/๒๐๓๕
เด็กชายทศพล พ่อศรียา

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๕๖๐/๒๐๓๖
นายทักษิณ พ่อศรียา

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๕๖๐/๒๐๓๗
นางสาววรานุช พ่อโพธิ

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๕๖๐/๒๐๓๘
นายอนุศร สีเลา

๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

วัดพระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๕๖๐/๒๐๓๙
เด็กชายทิวากร สุขรี

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๐๔๐
เด็กหญิงสุภาวดี พ่อตาแสง

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๐๔๑
เด็กหญิงโสภิตา หว่างกลาง

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๐๔๒
เด็กหญิงกฤษณา แก้วป

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๐๔๓
เด็กหญิงจารวี อินทะโคตร

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๐๔๔
เด็กหญิงพิจิตรา แก้วพรม

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๐๔๕
เด็กหญิงสิตานัน สันสอน

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๐๔๖
เด็กหญิงอาทิตยา มีบุญ

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๐๔๗
เด็กชายอนุสรณ์ สีมี

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๐๔๘
เด็กหญิงสุกัญญา ธนโสม

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๐๔๙
เด็กชายปยวัฒน์ คุณา

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๐๕๐
เด็กชายพาทิศ ไกยลุน

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๐๕๑
เด็กชายเมธาวุฒิ กุลวงศา

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๐๕๒
เด็กชายยุทธนา ลำพัว

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๐๕๓
เด็กชายสุพจน์ อินทร์โสม

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๐๕๔
เด็กหญิงกนกวรรณ บริโป

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๕๙ / ๑๗๙

้
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เลขที
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๒๐๕๕
เด็กหญิงกัลยาภรณ์ อารุน

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๐๕๖
เด็กหญิงณัชชา เหง้าสุวรรณ

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๐๕๗
เด็กหญิงดวงกมล พ่ออามาตย์

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๐๕๘
เด็กหญิงทิพย์จินดา ไชยคำ

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๐๕๙
เด็กหญิงนภกมล วงศ์ศรีชา

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๐๖๐
เด็กหญิงนัทมน ธ.น.ปน

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๐๖๑
เด็กหญิงปนัดดา บัวทองจันทร์

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๐๖๒
เด็กหญิงปยะธิดา ลาดบาศรี

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๐๖๓
เด็กชายชินวัตร ชุมปลา

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๐๖๔
เด็กชายนัทธพงค์ คนครอง

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๐๖๕
เด็กชายวสันต์ ทิพวงค์

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๐๖๖
เด็กหญิงกัญญรัตน์ ทับทิมงาม

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๐๖๗
เด็กหญิงจันจิรา จันทร์หอม

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๐๖๘
เด็กหญิงจุฑามาศ อินทร์โสม

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๐๖๙
เด็กหญิงชลลดา ธ.น.สุข

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๐๗๐ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
ไกยะฝาย

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๐๗๑
เด็กหญิงปาริชาติ พรมเทา

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๐๗๒
เด็กหญิงวีรนุช ธ.น.กำ

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๐๗๓
เด็กหญิงสุวิตตา พ่อวงค์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๐๗๔
เด็กหญิงอมรฤดี วงค์แก้ว

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๐๗๕
เด็กชายกิตติธัช คำด่าน

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๐๗๖
เด็กชายเจษฏา อินธิแสง

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๐๗๗
เด็กชายชิติพัฒน์ แก้วทน

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๐๗๘
เด็กชายธนากร วงศ์ขวาหูม

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๐๗๙
เด็กชายโรจน์ศักดิ

์

หงส์ไทย

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๐๘๐
เด็กชายวิชธวัตร เชือคำเพ็ง

้

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๐๘๑
เด็กชายสิริวัฒน์ ธิตะปน

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๐๘๒
เด็กชายสุวิศิษฎ์ เขตนคร

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๐๘๓
เด็กหญิงกัญลญา แสนศรี

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๐๘๔
เด็กหญิงจันทร์ธิรา พ่อศรียา

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๐๘๕
เด็กหญิงจิระพา กาสินพิลา

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๐๘๖
เด็กหญิงณัฐริการ์ อินโสม

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๐๘๗
เด็กหญิงบุษราคัม บุญเริม

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๐๘๘
เด็กหญิงปนัดดา พ่อตาแสง

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๐๘๙
เด็กหญิงสร้อยฟา โคตรศักดิ

์

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๖๐ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๒๐๙๐
เด็กหญิงสุพัตตรา เสนาคำ

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๐๙๑
เด็กชายวัชระ แพไธสง

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๐๙๒
เด็กชายทวีศักดิ

์

วงค์แก้ว
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๐๙๓
เด็กชายเจษฎา สู้สงคราม

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๐๙๔
เด็กหญิงนพรัตน์ โสภาพรม

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๐๙๕
เด็กหญิงนันธิดา น้อยนนท์

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๐๙๖
เด็กหญิงภัทรวดี สีแสง

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๐๙๗
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ธนอุตร
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๐๙๘
เด็กชายอนุชิต ถานุวัตร

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๐๙๙
เด็กชายธีระภัทร์ พรมคนซือ

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๑๐๐
เด็กหญิงสุนิสา วงค์ราชา

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๑๐๑
เด็กหญิงอรปรียา วงค์คำจันทร์

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๑๐๒
เด็กหญิงกมลพรรณ ชืนจิตร์

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๑๐๓
เด็กหญิงนารีรัตน์ วิวาสุข

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๑๐๔
นายธนเดช ภูมิลา

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๑๐๕
นายภานุวิชญ์ จันอังคาร

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๑๐๖
นางสาวศุภลักษณ์ กลางประพันธ์

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๑๐๗
นางสาวบุสบา โซ่เมืองแซะ

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๑๐๘
นายธีรภัทร พ่อกุล

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๑๐๙
นางสาววราภรณ์ เหง้าสุวรรณ

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๑๑๐
นางสาวธิดารัตน์ เหง้าสุวรรณ

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๑๑๑
นางสาววรรณกานต์ ธนโสม

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๑๑๒

นางสาวปภัสสร สุขรี

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๑๑๓

นางสาวนฤมล เสนาคำ
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๑๑๔

นางสาวนวกาญจน์ บัวทองจันทร์
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๑๑๕

นายรัชชานนท์ ทิพย์วงค์
๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๑๑๖

นายอนุสรณ์ ศรีแสน
๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๑๑๗

นางสาววิภาดา คำด่วน
๐๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๑๑๘

นายพรชัย ราชบัญดิษฐ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๑๑๙

นายรุ่งนคร วงค์แก้ว

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วัดเหนือท่าจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๒๑๒๐
เด็กชายปริพัฒน์ วงค์คำจันทร์

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา วัดพระซอง  

นพ ๔๕๖๐/๒๑๒๑

เด็กชายอภิชาติ ชาศรี
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา วัดพระซอง  

นพ ๔๕๖๐/๒๑๒๒

เด็กชายบารมี เสนาคำ
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา วัดพระซอง  

นพ ๔๕๖๐/๒๑๒๓

เด็กชายวสุธันย์ จันทร์เภา
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา วัดพระซอง  

นพ ๔๕๖๐/๒๑๒๔

เด็กหญิงสุกัญญา ชุมปลา

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา วัดพระซอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๖๑ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๒๑๒๕

เด็กหญิงสุวินิภา เสนาคำ
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา วัดพระซอง  

นพ ๔๕๖๐/๒๑๒๖

เด็กหญิงนภพร ชัยสงคราม
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา วัดพระซอง  

นพ ๔๕๖๐/๒๑๒๗

เด็กหญิงวนิดา พ่อเสือ

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา วัดพระซอง  

นพ ๔๕๖๐/๒๑๒๘

เด็กชายณัชชานนท์ พ่อบำรุง
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา วัดพระซอง  

นพ ๔๕๖๐/๒๑๒๙

เด็กชายศักดิดา

์

มีบุญ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา วัดพระซอง  

นพ ๔๕๖๐/๒๑๓๐
เด็กหญิงอวิภาวดี อาษาวัง

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา วัดพระซอง  

นพ ๔๕๖๐/๒๑๓๑

เด็กหญิงนภสร รินทระ
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา วัดพระซอง  

นพ ๔๕๖๐/๒๑๓๒

เด็กหญิงธีมาพร สิงห์สุพรรณ
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา วัดพระซอง  

นพ ๔๕๖๐/๒๑๓๓

เด็กชายธนวัฒน์ หล้าเพ็ง
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด วัดพระซอง  

นพ ๔๕๖๐/๒๑๓๔

เด็กชายชัยมงคล พรมพินิจ
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด วัดพระซอง  

นพ ๔๕๖๐/๒๑๓๕

เด็กชายธีระชัย สุขเต
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด วัดพระซอง  

นพ ๔๕๖๐/๒๑๓๖

เด็กชายสุริยะศักดิ

์

วงค์จันทร์
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด วัดพระซอง  

นพ ๔๕๖๐/๒๑๓๗

เด็กชายมัสยวานิช จำปาเรือง
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด วัดพระซอง  

นพ ๔๕๖๐/๒๑๓๘

เด็กชายอนุวัติ พรมจันทร์
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด วัดพระซอง  

นพ ๔๕๖๐/๒๑๓๙

เด็กชายธีรภัทร เชือสาทุม

้

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด วัดพระซอง  

นพ ๔๕๖๐/๒๑๔๐
เด็กชายนัฐพงษ์ มีพรม

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด วัดพระซอง  

นพ ๔๕๖๐/๒๑๔๑

เด็กชายกนกกร แวแย็ง
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด วัดพระซอง  

นพ ๔๕๖๐/๒๑๔๒

เด็กหญิงภัศสร ศรีสุธรรม
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด วัดพระซอง  

นพ ๔๕๖๐/๒๑๔๓

เด็กหญิงเบญญาภา ศิริมังมูล

่

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด วัดพระซอง  

นพ ๔๕๖๐/๒๑๔๔

เด็กชายธีรภัทร เชือคำเพ็ง

้

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด วัดพระซอง  

นพ ๔๕๖๐/๒๑๔๕

เด็กชายเศรษฐพงศ์ ปองแก้ว
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด วัดพระซอง  

นพ ๔๕๖๐/๒๑๔๖

เด็กชายกิติพัศ นามณฑา
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด วัดพระซอง  

นพ ๔๕๖๐/๒๑๔๗

เด็กชายทศพร นามวงค์
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด วัดพระซอง  

นพ ๔๕๖๐/๒๑๔๘

เด็กชายธวัฐ มีพรหม
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด วัดพระซอง  

นพ ๔๕๖๐/๒๑๔๙

เด็กชายพีรพัฒน์ สวนดง
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด วัดพระซอง  

นพ ๔๕๖๐/๒๑๕๐
เด็กชายรพีภัทร ธนดี

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด วัดพระซอง  

นพ ๔๕๖๐/๒๑๕๑

เด็กหญิงกมลพร สิมลี
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด วัดพระซอง  

นพ ๔๕๖๐/๒๑๕๒

เด็กหญิงจิราภรณ์ พ่อลิละ
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด วัดพระซอง  

นพ ๔๕๖๐/๒๑๕๓

เด็กหญิงเบญจมาศ พยุงวงศ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด วัดพระซอง  

นพ ๔๕๖๐/๒๑๕๔

เด็กหญิงอาทิตยา บัวทองจันทร์
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด วัดพระซอง  

นพ ๔๕๖๐/๒๑๕๕

เด็กหญิงศิริรัตน์ วงศ์ราชา
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด วัดพระซอง  

นพ ๔๕๖๐/๒๑๕๖

เด็กชายธณาธรณ์ สิมะลี
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๕๖๐/๒๑๕๗

เด็กหญิงชนากานต์ ไชยต้นเทือก
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๕๖๐/๒๑๕๘

เด็กหญิงนันทิดา วงศ์ศรีชา
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๕๖๐/๒๑๕๙

เด็กหญิงพัชรพร วงศ์ศรีชา
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๖๒ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๒๑๖๐
เด็กหญิงยุพิน พ่อชมภู

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๕๖๐/๒๑๖๑

เด็กหญิงวรินยา วงศ์ศรีชา
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาคู่ วัดพระซอง  

นพ ๔๕๖๐/๒๑๖๒

เด็กชายรัฐภูมิ ธนะผา
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากบัง วัดพระซอง  

นพ ๔๕๖๐/๒๑๖๓

เด็กชายอมรเทพ ลำสัน
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากบัง วัดพระซอง  

นพ ๔๕๖๐/๒๑๖๔

เด็กหญิงรัชนิดา ยอดทองหลาง
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากบัง วัดพระซอง  

นพ ๔๕๖๐/๒๑๖๕

เด็กหญิงจีระนันท์ จันทะนะ
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากบัง วัดพระซอง  

นพ ๔๕๖๐/๒๑๖๖

เด็กหญิงสุภัทรา พ่อมูล
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากบัง วัดพระซอง  

นพ ๔๕๖๐/๒๑๖๗

เด็กชายณรงศักดิ

์

เพชร์ฤทธิ

์

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากบัง วัดพระซอง  

นพ ๔๕๖๐/๒๑๖๘

เด็กชายวีระวัฒน์ บุสดี
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากบัง วัดพระซอง  

นพ ๔๕๖๐/๒๑๖๙

เด็กชายจิรวัฒน์ ธ.น.ผา

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากบัง วัดพระซอง  

นพ ๔๕๖๐/๒๑๗๐
เด็กหญิงเกศรินทร์ วงค์สุขะ

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากบัง วัดพระซอง  

นพ ๔๕๖๐/๒๑๗๑

เด็กหญิงอนัฐญา ลาดบาศรี
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากบัง วัดพระซอง  

นพ ๔๕๖๐/๒๑๗๒

เด็กหญิงวชิราพร ทาวงษ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากบัง วัดพระซอง  

นพ ๔๕๖๐/๒๑๗๓

เด็กชายกฤษดา เสนาคำ
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพระซองวิทยาคาร วัดพระซอง  

นพ ๔๕๖๐/๒๑๗๔

เด็กชายภูพิพัฒน์ ศรีสงคราม
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนพระซองวิทยาคาร วัดพระซอง  

นพ ๔๕๖๐/๒๑๗๕

เด็กหญิงณัฎฐพร เสียนดร

้

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนพระซองวิทยาคาร วัดพระซอง  

นพ ๔๕๖๐/๒๑๗๖

เด็กหญิงภัทรวดี ถมมา
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพระซองวิทยาคาร วัดพระซอง  

นพ ๔๕๖๐/๒๑๗๗

เด็กหญิงสุภัสสร ไชยศรี
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพระซองวิทยาคาร วัดพระซอง  

นพ ๔๕๖๐/๒๑๗๘

เด็กหญิงชยานันท์ ชาเทราช
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพระซองวิทยาคาร วัดพระซอง  

นพ ๔๕๖๐/๒๑๗๙

เด็กหญิงปาณิตา อินธิแสง
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนพระซองวิทยาคาร วัดพระซอง  

นพ ๔๕๖๐/๒๑๘๐
เด็กหญิงปตินันท์ แก้ววิชัย

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพระซองวิทยาคาร วัดพระซอง  

นพ ๔๕๖๐/๒๑๘๑

เด็กชายพรชลิต พรหมคนซือ

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพระซองวิทยาคาร วัดพระซอง  

นพ ๔๕๖๐/๒๑๘๒

เด็กชายชัยวัฒน์ มีบุญ
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพระซองวิทยาคาร วัดพระซอง  

นพ ๔๕๖๐/๒๑๘๓

เด็กชายรัฐภูมิ เสนาคำ
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพระซองวิทยาคาร วัดพระซอง  

นพ ๔๕๖๐/๒๑๘๔

เด็กชายรัฐศาสตร์ ชาญเวช

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพระซองวิทยาคาร วัดพระซอง  

นพ ๔๕๖๐/๒๑๘๕

เด็กหญิงสุรีรัตน์ ทิพย์วงค์
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพระซองวิทยาคาร วัดพระซอง  

นพ ๔๕๖๐/๒๑๘๖

เด็กชายณัฐวัฒน์ เชือตาพระ

้

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๒๑๘๗

เด็กชายศุภวิชญ์ พ่อชมภู
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๒๑๘๘

เด็กชายราชพฤกษ์ ลาดบาศรี

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๒๑๘๙

เด็กชายชาญวิทย์ ธ.น.กุล

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๒๑๙๐
เด็กชายวีรวัฒน์ พ่อศรีชา

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๒๑๙๑

เด็กชายภูมิพัฒน์ แสงแก้ว
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๒๑๙๒

เด็กหญิงกฤตยา แสงแก้ว
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๒๑๙๓

เด็กหญิงวิภาดา ลาดบาศรี
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๒๑๙๔

เด็กหญิงนันท์ชพร โถชาลี
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๖๓ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๒๑๙๕

เด็กหญิงพัชรินทร์ แซ่ย่าง

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๒๑๙๖

เด็กหญิงนารีรัตน์ โสภาพรม
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๒๑๙๗

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ศรีแสน
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๒๑๙๘

เด็กชายณัฐวุฒิ พองผลา
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๒๑๙๙

เด็กชายรัฐภูมิ พองผลา
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๒๒๐๐
เด็กชายธนยศ วงศ์คำจันทร์

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๒๒๐๑
เด็กชายภานุพงษ์ เชือนาหว้า

้

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๒๒๐๒
เด็กชายธนศักดิ

์

หล้าสมบัติ
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๒๒๐๓
เด็กชายสิรภพ พ่อลือ

้

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๒๒๐๔
เด็กชายภัทรพล หอมสมบัติ

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๒๒๐๕
เด็กชายรัฐภูมิ พ่อคำรัก

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๒๒๐๖
เด็กหญิงลัดดา บุดชา

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๒๒๐๗
เด็กชายศิริยุทธ เชือคำเพ็ง

้

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๒๒๐๘
เด็กชายรพีภัททร์ วงแสนไชย

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๒๒๐๙
เด็กหญิงนีรนุช พ่อลือ

้

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๒๒๑๐
เด็กหญิงวนิดา อินทะวงค์

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเลียง วัดโพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๒๒๑๑

นายชาญชัย นาศรีทม
๒๖/๑๐/๒๕๑๐

กศน.อำเภอนาทม ยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๒๑๒

นายสังวาล บุพศิริ
๒๑/๐๓/๒๕๐๖

กศน.อำเภอนาทม ยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๒๑๓

นายชนารัตน์ เหมพลชม
๒๓/๐๕/๒๕๒๓

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๒๑๔

นางสาวชัชฎาพร สารมาศ
๒๕/๐๒/๒๕๒๗

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๒๑๕

นางสาวธัญญพร ผิวเงิน
๓๑/๗/๒๕๓๑

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๒๑๖

นางสาวปรียานุช อาษาพันธ์
๑๗/๐๙/๒๕๒๓

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๒๑๗

นายปยพันธ์ ศิริรักษ์
๒๙/๐๕/๒๕๓๑

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๒๑๘

นายวราวุฒิ ลดขุนทด
๐๒/๑๑/๒๕๒๖

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๒๑๙

นางวิภาวรรณ การมงคล
๒๑/๐๒/๒๕๒๕

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๒๒๐
นางสาวศศิทรฯ์ ฟองอ่อน

๐๙/๐๕/๒๕๓๔

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๒๒๑

นางศุนิษา จันปุม
๐๙/๐๖/๒๕๒๕

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๒๒๒

นางสาวอรอุมา ขอบชัยแสง
๐๖/๐๙/๒๕๓๕

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๒๒๓

เด็กชายสุภนัย หมายมี
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๒๒๔

เด็กชายพุณากรณ์ พรหมเมืองคุก
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๒๒๕

เด็กหญิงชนิสรา อุปทุม
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๒๒๖

เด็กหญิงธนพรรณ ชาแพน
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๒๒๗

เด็กหญิงเจตสุภา เมืองซอง
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๒๒๘

เด็กหญิงอรวรรณ ขันธ์วงค์
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๒๒๙

เด็กหญิงสุจิตตรา วงษา
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๖๔ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๒๒๓๐
เด็กชายธวัชชัย ศรีนอก

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๒๓๑

เด็กหญิงธัญพร ปญญาสาร
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๒๓๒

เด็กชายศราวุธ อุสาราช
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๒๓๓

เด็กชายพร้อมพงศ์ หมันคำจร

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๒๓๔

เด็กชายนิวัฒน์ จันชะนะ
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๒๓๕

เด็กชายปฏิภาน ภูดีทิพย์
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๒๓๖
เด็กหญิงมินตรารักษ์ วงษา

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๒๓๗

เด็กหญิงวรรณิดา ออทะขันธ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๒๓๘

เด็กหญิงศุภลักษณ์ จินดาไพศาล
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๒๓๙

เด็กหญิงสุจิรา ทรงประโคน
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๒๔๐
เด็กหญิงจิรัชญา วงษา

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๒๔๑

เด็กหญิงพรนภา เหมรัตน์
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๒๔๒

เด็กหญิงกนกรัตน์ สีพรม
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๒๔๓

เด็กชายกฤษฎา วงษา
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๒๔๔

เด็กชายดนุสรณ์ ศรีแก้ว
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๒๔๕

เด็กชายธีรพัฒน์ พรหมเมืองคุก
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๒๔๖

เด็กชายธนเทพ บุตรดี
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๒๔๗

เด็กหญิงวรรณิดา พรหล่อ
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๒๔๘

เด็กหญิงลักษิกา บุญจันทึก
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๒๔๙

เด็กหญิงจันทมณี ราชวัตร
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๒๕๐
เด็กหญิงเดือนเพ็ญ กุพันลำ

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๒๕๑

เด็กหญิงพรชิตา ไชยสุโพธิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๒๕๒

เด็กชายฐาประกร วันตา
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๒๕๓

เด็กชายณภัทร โลหะศาสตร์
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๒๕๔

เด็กชายเจษฏาณ์ แก้วเชือม

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๒๕๕

เด็กหญิงอรพิชญ์ ทวีนันนท์
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๒๕๖
เด็กหญิงกาญจน์มณี วาปเท

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๒๕๗

เด็กชายภูมิภัทร หลานเศรษฐา
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๒๕๘

เด็กหญิงกัลยา ทุมทอง
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๒๕๙

เด็กหญิงกาญจนา หุนติราช
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๒๖๐
เด็กหญิงกุลสตรี เเก้วเชือม

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๒๖๑

เด็กหญิงณัฐสุดา แสนใชย
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๒๖๒

เด็กหญิงรัตติการ โพธิคำ

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๒๖๓
เด็กหญิงกมลลักษณ์ วังตะพันธ์

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๒๖๔

เด็กชายกษิดิศ กลางโคตร

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๖๕ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๒๒๖๕

เด็กหญิงปดิวรัดา มาค้าย
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๒๖๖

เด็กชายทศกร โคตรชมภู
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๒๖๗

เด็กหญิงกมลรัตน์ เหินศรี
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๒๖๘

เด็กหญิงกุลธิดา ชืนชม

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๒๖๙

นางสาวกมลวรรณ แก้วศรีนวม
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๒๗๐
นางสาวมุธิตา วังคำ

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๒๗๑

นางสาวสุภัสรา บ่อหิน
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๒๗๒

นายจีระศักดิ

์

ทองกันทม
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๒๗๓

นางสาวรุ่งไพลิน นันทะวงศ์
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๒๗๔

นายธัญพิสิษฐ์ พวงจันทร์
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๒๗๕

นายภูวนาถ รักษี
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๒๗๖

นางสาวนิรชา โคลิตร
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๒๗๗

นางสาวอารียา ศรีฟา
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๒๗๘

นางสาวอารยา ธำรงวงค์วิทย์
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๒๗๙

นางสาวอลิสา วงษา
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๒๘๐
นางสาวจิรัชยา รักจรรยา

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๒๘๑

นางสาวสุกัญญา แกว่นกสิกรรม
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๒๘๒

นายณัฐศักดิ

์

ศรีนาทม
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๒๘๓

นางสาวดวงธิดา หารทรงชัย
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๒๘๔

นางสาวรินลณี แก้วเชือม

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๒๘๕

นายภาณุวัฒน์ อะปญญ์
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๒๘๖

นางสาวนัณทริกา เดชา
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๒๘๗

นางสาวบุษกร จันทะมัน

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๒๘๘

นายสุรพงศ์ ภูดีทิพย์
๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๒๘๙

นางสาวเจนจิรา บุตรรักษ์
๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๒๙๐
นางสาวชมพูนุช ชานุชิด

๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๒๙๑

นางสาววรรณพร โพธิสว่าง

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๒๙๒

นายธีรภัทร์ โพธิสุวรรณ์

์

๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๒๙๓

นายอดิศร ศรีนาทม
๒๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๒๙๔

นายวัชพล ศรีทอง
๑๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๒๙๕

นางสาวจันทิมา สุกทน
๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๒๙๖

นางสาวปริชาติ คำอะดูล
๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๒๙๗

นายวีรพงศ์ พุทธมาตย์
๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๒๙๘

นางสาวอรสา อะทะขันธุ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนาทมวิทยา วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๒๙๙

เด็กชายสิทธิพล สิมนา
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกศรี วัดยอดแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๖๖ / ๑๗๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๒๓๐๐
เด็กหญิงศิรินภา นภาศิริโรจน์

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกศรี วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๐๑
เด็กชายชนาภัทร โตปราง

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกศรี วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๐๒
เด็กชายปฐมพร ก้อนกัน

้

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกศรี วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๐๓
เด็กชายพนมชัย ชุ่มศรี

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกศรี วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๐๔
เด็กหญิงจิตรทิวา วงษา

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกศรี วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๐๕
เด็กหญิงจิรภิญญา เพ็ญสวัสดิ

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกศรี วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๐๖
เด็กหญิงชนิสรา วงษา

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกศรี วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๐๗
เด็กหญิงธัญทิพ สมีกลาง

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกศรี วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๐๘
เด็กหญิงศุภิสรา นาโควงษ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกศรี วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๐๙
เด็กชายพีรพัฒน์ วะบุตรดี

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกศรี วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๑๐
เด็กหญิงธนัชพร ศรีเทพ

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๑๑

เด็กชายคมกฤษ อารีรักษ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๑๒
เด็กหญิงปภาวรินทร์ น้อยบรรเทา

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๑๓

เด็กหญิงธัญชนก วงษา
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๑๔

เด็กชายเจษฎากร วงษา
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๑๕

เด็กหญิงสุชาดา อินทรประจักษ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๑๖

เด็กหญิงอริสา วงษา
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๑๗

เด็กหญิงเขมจิรา วงษา
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๑๘

เด็กชายกรวิทย์ ปอาษา
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๑๙

เด็กชายอนุวัฒน์ วงษา
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๒๐
เด็กหญิงศิริประภา แก้วมณี

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๒๑

เด็กชายพีรพงษ์ สุริยานนท์
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๒๒

เด็กชายพิรวิชญ์ วงษา

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๒๓

เด็กชายองศา นคะจัด
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๒๔

เด็กหญิงมนัสวี วิบรรณ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๒๕

เด็กชายอดิเทพ โมธรรม
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๒๖

เด็กชายคุณาสิน เชียงขวาง
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๒๗

เด็กหญิงธนัดชา อุปทุม

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๒๘

เด็กชายอโยธยากร วงษา
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๒๙

เด็กชายวรพจน์ อยู่เจริญ
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๓๐
เด็กหญิงชลดาพร สมอรักษ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๓๑

เด็กชายธนันดร วงษา
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๓๒

เด็กชายพิรกานต์ ปาจา
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๓๓

เด็กชายจิรพัฒน์ เชียงขวาง
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๓๔

เด็กชายศุภพล วงษา
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดยอดแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๖๗ / ๑๗๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๒๓๓๕

เด็กชายธนากร เขืองเชียงขวาง
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๓๖

เด็กหญิงนุชจิรา ทรงประโคน
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๓๗

เด็กหญิงอาทิวราห์ กุมมาร
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๓๘

เด็กชายอมรเทพ วันน้อย

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๓๙

เด็กชายวัชราเทพ คำกองแพง
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๔๐
เด็กชายนันทวุฒิ ยุดรัมย์

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๔๑

เด็กชายภานุเดช พรมเทพ
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๔๒

เด็กชายนันทวัฒน์ วงษา
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๔๓

เด็กชายธนกร สุดเพียร

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๔๔

เด็กหญิงพรรณภา ขันธ์วงค์
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๔๕

เด็กหญิงอุไรวรรณ เชียงขวาง
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๔๖

เด็กหญิงวิชญาพร จุลขันธ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๔๗

เด็กหญิงธนัญญา สมดีตี
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๔๘

เด็กชายธราทร วงษา
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๔๙

เด็กหญิงกรวิภา โพธโสม
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๕๐
เด็กหญิงลัทธวรรณ วงค์กระโช่

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเตย วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๕๑

เด็กหญิงปยะฉัตร โพธิสาจันทร์
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๕๒

เด็กชายณัฐพร พรหมเมืองคุก
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๕๓

เด็กหญิงศศิพรรณ โคตะสิน
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๕๔

เด็กหญิงสุภาพร พินิจมนตรี

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๕๕

เด็กหญิงนภัสสร หมืนพล

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๕๖

เด็กหญิงณัฐิดา วังญาติ
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๕๗
เด็กหญิงปรางค์คณิล แสนใชย

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๕๘

เด็กชายอนิรุช บุระวัฒน์
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๕๙

เด็กชายวิษณุกรณ์ พรหล่อ
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๖๐
เด็กชายสุรเดช สีกาเกตุ

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๖๑

เด็กชายธนากร บุญยะศรี
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๖๒

เด็กหญิงบุษราภรณ์ บุญยะศรี
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๖๓

เด็กหญิงกานต์มณี ภูสมหมาย
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๖๔

เด็กชายวงศธร บุญทน
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๖๕

เด็กชายอภิรักษ์ สิมมา
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๖๖

เด็กหญิงพรประภา แสงดา
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๖๗

เด็กหญิงทินมณี หยงโสภา
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๖๘
เด็กชายกริชษณารัตน์

ศรีสุนทร
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๖๙

เด็กหญิงสุดทิตา สังขวัน

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง วัดยอดแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๖๘ / ๑๗๙

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๒๓๗๐
เด็กหญิงเข็มอักษร บุตรดี

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๗๑

เด็กชายธีรพล แสงดา
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๗๒

เด็กหญิงช่อทับทิม คุณโน

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๗๓

เด็กหญิงชญาดา แสนสุด

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๗๔

เด็กชายเพชรฤกษ์ พลสุวรรณ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๗๕

เด็กชายชลชาติ ผาลี
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๗๖

เด็กชายธนากร อุตรทุม
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๗๗
เด็กชายมนต์ตระการ บรรดาศักดิ

์

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๗๘

เด็กชายอดิเทพ แวดไธสง
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๗๙

เด็กชายธิชานนท์ อรรถมี
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๘๐
เด็กหญิงณัฐณิชา วงษา

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๘๑

เด็กหญิงญาณากร คำสระแก้ว
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๘๒

เด็กหญิงนิศารัตน์ วงค์งาม
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๘๓

เด็กหญิงปริสรา บุตรสีทา

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๘๔

เด็กหญิงพิชามนธุ์ วงษา
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๘๕
เด็กหญิงวิรัชยาภรณ์ เศษเพ็ง

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๘๖
เด็กหญิงวรรณกานต์ เชือใหญ่

้

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๘๗

เด็กหญิงวริสรา วรรณโคตร
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๘๘

เด็กชายวสันต์ ขันทะโชติ

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๘๙

เด็กชายศรันย์ แก้วเกษ
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๙๐
เด็กชายนิพิฐพนธ์ แก้วเกษ

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๙๑

เด็กชายเจตนิพัทธ์ วงษา
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๙๒

เด็กชายเจษฎา โพธิคง

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๙๓

เด็กชายศุภณัฐ เศษเพ็ง
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๙๔

เด็กชายธนโชติ เคนไชยวงค์
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๙๕

เด็กชายธรรมจักร ราชม
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๙๖

เด็กชายธนวัฒน์ จันทร์โฮ้วมณี
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๙๗
เด็กหญิงวรรณกานต์ วงษา

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๙๘

เด็กหญิงพิจิตรา นะคะจัด
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๓๙๙

เด็กหญิงอริสา โมธรรม
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๐๐
เด็กหญิงณัฐฐธิดา พันธุกาง

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๐๑
เด็กหญิงกัญห์ชรี พลเยียม

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๐๒
เด็กหญิงธัญชนก วงษ์สุวรรณ์

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๐๓
เด็กชายธนกฤต ลาทำ

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๐๔
เด็กชายภัคพล สิงห์โพธิ

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดยอดแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๖๙ / ๑๗๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๒๔๐๕
เด็กชายณัฐวุฒิ มุงธิราช

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๐๖
เด็กชายอดิศร วงษา

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๐๗
เด็กชายอุดมชัย โสภณ

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๐๘
เด็กหญิงปนัดดา แสนเสิก

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๐๙
เด็กหญิงอารียา วงษา

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๑๐
เด็กหญิงวรรณภา อาษาพันธ์

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๑๑

เด็กหญิงวัชรี วงษา
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๑๒

เด็กหญิงศศิธร มหัสกุล
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๑๓

เด็กชายอัครวินท์ วงพิระ
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๑๔

เด็กชายสุรินทร วงษา
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๑๕

เด็กหญิงวริศรา พรมดี
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๑๖

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ปดตาทะเส
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดยอดแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๑๗

เด็กหญิงณัฐธิดา โพธิโสม
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๑๘

เด็กหญิงเบญญาภา โมธรรม
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๑๙

เด็กหญิงมนัสนันท์ เปงไชยโม
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๒๐
เด็กหญิงสุภัสสร วงษ์อุดม

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๒๑

เด็กหญิงอมรรัตน์ อินทร์เฮ้า
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๒๒

เด็กชายฐิติพงษ์ โมธรรม

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๒๓

เด็กชายดนัย เมืองแทน

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๒๔

เด็กชายสรยุทธ โมธรรม
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๒๕

เด็กหญิงยุพาพร โมธรรม
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๒๖

เด็กหญิงวิไลวรรณ ไชยบรรณ
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๒๗

เด็กหญิงสุชานาถ หมืนกันยา

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๒๘

เด็กหญิงสุชานันท์ วะบุตร
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๒๙

เด็กหญิงอรวรรณ เดชบันดิษ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๓๐
เด็กหญิงอพิริตา เบ้าทองหล่อ

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๓๑

เด็กหญิงนิชานันท์ โมธรรม

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๓๒
เด็กหญิงเนตรนำทิพย์

เหมธุรินทร์
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๓๓

เด็กหญิงภัครวดี โมธรรม
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๓๔

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ โมธรรม
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๓๕

เด็กหญิงณรินทรา โมธรรม
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๓๖

เด็กหญิงญาณิศา ร่มโพธิภักดิ

์ ์

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๓๗

เด็กชายกฤษกร วิมลธรรม
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโดโพธิศรี

์

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๓๘

เด็กชายสิทธิพล ชานุชิต
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโดโพธิศรี

์

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๓๙

เด็กหญิงกรรณิกา สาบก
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโดโพธิศรี

์

วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๗๐ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๒๔๔๐
เด็กหญิงนันทิกานต์ ชานุชิต

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโดโพธิศรี

์

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๔๑

เด็กหญิงศุภากานต์ นราชัย
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโดโพธิศรี

์

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๔๒

เด็กหญิงอรุณีย์ ระเริง
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโดโพธิศรี

์

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๔๓

เด็กหญิงชลรดา คำวิชิต
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโดโพธิศรี

์

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๔๔

เด็กหญิงฑิตฐิตา จันดามี
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโดโพธิศรี

์

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๔๕

เด็กหญิงยุพารัตน์ ชานุชิต
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโดโพธิศรี

์

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๔๖

เด็กชายปญญากร อ่อนสาร
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโดโพธิศรี

์

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๔๗

เด็กชายทศวรรษ สุพิชญ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโดโพธิศรี

์

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๔๘

เด็กชายธนภัทร สุวรรณมาโจ
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโดโพธิศรี

์

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๔๙

เด็กหญิงกันติยา ละเลิง
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโดโพธิศรี

์

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๕๐
เด็กหญิงอรจิรา ภูดีทิพย์

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโดโพธิศรี

์

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๕๑

เด็กหญิงพิชญา นราชัย
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโดโพธิศรี

์

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๕๒

เด็กหญิงสุมาลี มีสัจจ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโดโพธิศรี

์

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๕๓

เด็กหญิงรชดา วงศ์มีแก้ว
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโดโพธิศรี

์

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๕๔

เด็กชายธีระยุทธ สุวรรณศิลป
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโดโพธิศรี

์

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๕๕

เด็กชายธนวิชญ์ สุวรรณบุตร
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๕๖

เด็กชายสิทธิพล ชูอารมณ์
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๕๗

เด็กชายรัฐภูมิ อ.ท.ขันธ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๕๘

เด็กชายชญานนท์ สามล
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๕๙

เด็กชายสิริชัย ศรีนาทม
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๖๐
เด็กชายเสฏฐวุฒิ อาษาพันธ์

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๖๑

เด็กชายมิลิน มิลินทากาศ
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๖๒

เด็กหญิงเขมนิจ โพเกตุ
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๖๓

เด็กหญิงวรัทยา แก้วเชือม

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๖๔

เด็กหญิงกัญญ์วรา ทมถา
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๖๕

เด็กหญิงญาณิศา ทมถา
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๖๖

เด็กชายภูวดล โคตรภูมี

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๖๗

เด็กชายอภิภัทร แก้วเชือม

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๖๘

เด็กชายจิรวัฒน์ ศรีสมจักร
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๖๙

เด็กชายภูมิรภี พัดสิง
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๗๐
เด็กชายศุภกร สมรฤทธิ

์

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๗๑

เด็กชายธีภัทร ทมพา
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๗๒

เด็กหญิงพิชชาภา อินทร์เฮ้า
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๗๓

เด็กหญิงกรรสุดา วงศ์จันดี
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๗๔

เด็กหญิงจตุรวรรณ บุญชาญ
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๗๑ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๒๔๗๕

เด็กหญิงกรพินธุ์ ไชยวัง
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๗๖

เด็กหญิงพรพิรุณ ติยะบุตร
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๗๗

เด็กหญิงณัฐวรา ไชยสุโพธิ

์

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๗๘

เด็กหญิงรัศมีกร แก้วเชือม

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๗๙

เด็กหญิงจีรดา เหมพลชม
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๘๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศรีภูมี

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๘๑

เด็กหญิงพิชญากร ธนจตุพรหม
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๘๒

เด็กชายขจรวิทย์ แก้วเชือม

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๘๓

เด็กชายไกรวิชญ์ ศรีสุวรรณ
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๘๔

เด็กชายธนากรณ์ บุปพิ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๘๕

เด็กชายพสิษฐ์ นาบัวทม
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๘๖

เด็กชายศักดินนท์ ปญญารส
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๘๗

เด็กชายอธิยุต แว่นจันดา
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๘๘

เด็กหญิงกชพร สมรฤทธิ

์

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๘๙

เด็กหญิงสุวพัชธ กาลประเสริฐ
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๙๐
เด็กหญิงอรอุมา ฝายเพชร

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทม วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๙๑

เด็กหญิงศุจินทรา บุญศรี
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๙๒

เด็กหญิงสุธาศินีย์ พรมจันทร์
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๙๓
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ศิริวงษ์

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๒๔๙๔

นายสมยศ ประลอบพันธุ์
๒๔/๐๙/๒๕๐๒

กศน.อำเภอนาหว้า ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๒๔๙๕

นายสุพจน์ พะนาดี
๑๑/๐๕/๒๕๐๗

กศน.อำเภอนาหว้า ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๒๔๙๖

นายภูริวัจน์ วะชุม
๒๒/๐๗/๒๕๒๗

กศน.อำเภอนาหว้า ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๒๔๙๗

นางศรารัตน์ ทะทำมัง
๕/๐๔/๒๕๑๗

กศน.อำเภอนาหว้า ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๒๔๙๘

นายสุรกานต์ วะเกิดเปม
๒๒/๐๖/๒๕๑๗

กศน.อำเภอนาหว้า ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๒๔๙๙

นางลภัส นาขะมิน
๒๔/๐๔/๒๕๐๔

กศน.อำเภอนาหว้า ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๒๕๐๐
นางสาวนิคนภา เต็มสิรินันท์

๑๐/๐๓/๒๕๑๕

กศน.อำเภอนาหว้า ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๒๕๐๑
นายประคอง โกษาแสง

๑๓/๑๒/๒๕๑๐

กศน.อำเภอนาหว้า ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๒๕๐๒
นางสอง วะนานิด

๑๘/๐๘/๒๔๙๔
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิย์วัดธาตุประสิทธิ

์

ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๒๕๐๓
นางแดง นาโควงค์

๐๙/๐๒/๒๔๙๕
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิย์วัดธาตุประสิทธิ

์

ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๒๕๐๔
นางสัน

้

จานบานหลง
๑๙/๑๐/๒๔๙๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิย์วัดธาตุประสิทธิ

์

ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๒๕๐๕
นางยนต์ ไชยมงค์

๐๑/๐๘/๒๔๙๘
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิย์วัดธาตุประสิทธิ

์

ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๒๕๐๖
นางสุวีรา ดีโคตร

๑๖/๐๒/๒๕๐๕
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิย์วัดธาตุประสิทธิ

์

ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๒๕๐๗
นางยุวารี นาขะมิน

๐๗/๐๑/๒๕๐๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิย์วัดธาตุประสิทธิ

์

ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๒๕๐๘
เด็กชายกันตพงษ์ วดีศิริศักดิ

์

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๒๕๐๙
เด็กชายภัทรพงศ์ อินอุเทน

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน วัดธาตุประสิทธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๗๒ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๒๕๑๐
เด็กหญิงลิสา นาขมิน

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๒๕๑๑

เด็กชายณัฐพล วะเกิดเปม
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๒๕๑๒

เด็กชายธีระพงษ์ บุญยืน
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๒๕๑๓

เด็กชายนราธิป หวานแท้

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๒๕๑๔

เด็กชายทินกร ลิภา
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๒๕๑๕

เด็กชายกฤษณะ วะสาร
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๒๕๑๖

เด็กชายรพีพัฒน์ วะชุม

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๒๕๑๗

เด็กชายภูริภัทร ชาแสน
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๒๕๑๘

เด็กชายจักรินทร์ วะลับ
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๒๕๑๙

เด็กชายจิรภัทร์ คันทะสิทธิ

์

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๒๕๒๐
เด็กหญิงนวรัตน์ ไชยมงค์

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๒๕๒๑

เด็กหญิงสิรินภา ไชยมงค์
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๒๕๒๒

เด็กหญิงสิรินดา ดีแสง
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๒๕๒๓

เด็กหญิงสิริพิม รุ่งเรือง
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๒๕๒๔

เด็กหญิงปยาภา สุขศิริ
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๒๕๒๕

เด็กชายธนศร วงศรีชู
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๒๕๒๖

เด็กชายกันตพงษ์ วะชุม
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๒๕๒๗

เด็กชายกฤตเมธ แก้วอินธิ
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๒๕๒๘

เด็กชายณัฐกิตติ

์

วงษาเนาว์
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๒๕๒๙

เด็กหญิงญาณิดา วะชุม
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๒๕๓๐
เด็กหญิงวัชราภรณ์ วะเศษสร้อย

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๒๕๓๑
เด็กหญิงจันทราทิพย์ วะชุม

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๒๕๓๒

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ไชยมงค์
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๒๕๓๓

เด็กหญิงสุภัสสร ราชพงษ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๒๕๓๔

เด็กหญิงอรณิชา ศรีวะโสภา
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๒๕๓๕

เด็กหญิงปาลิตา ไชยมงค์
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๒๕๓๖

เด็กหญิงพัชราวดี ดิษฐบรรจง
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๒๕๓๗

เด็กชายกฤษติพงศ์ ไชยมงค์
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๒๕๓๘

เด็กชายพัสกร ชัยปญหา
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๒๕๓๙

เด็กหญิงเณรัญชลา กัณสินธุ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๒๕๔๐
เด็กชายปฏิพล วะระกะ

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๒๕๔๑

เด็กหญิงปาริฉัตร อินริ
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๒๕๔๒

เด็กหญิงชนม์นิภา อนุสนธิ

์

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๖๐/๒๕๔๓

เด็กชายจันทกร โนนเดช
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนพะธาย
วัดสว่างแก้วนภาราม

 

นพ ๔๕๖๐/๒๕๔๔

เด็กชายอกนิษฐ์ คะสุดใจ

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนพะธาย
วัดสว่างแก้วนภาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๗๓ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๒๕๔๕

เด็กหญิงกชกร คะสุดใจ
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนพะธาย
วัดสว่างแก้วนภาราม

 

นพ ๔๕๖๐/๒๕๔๖

เด็กหญิงสุรีพร คะสุดใจ

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนพะธาย
วัดสว่างแก้วนภาราม

 

นพ ๔๕๖๐/๒๕๔๗

เด็กหญิงอชิรญา ปญญาสาร
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนพะธาย
วัดสว่างแก้วนภาราม

 

นพ ๔๕๖๐/๒๕๔๘

เด็กหญิงเบญจมาศ รืนเริง

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนพะธาย
วัดสว่างแก้วนภาราม

 

นพ ๔๕๖๐/๒๕๔๙

เด็กหญิงมลฤดี คะสุดใจ
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนพะธาย
วัดสว่างแก้วนภาราม

 

นพ ๔๕๖๐/๒๕๕๐
เด็กหญิงรศรินทร์ คะสุดใจ

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนพะธาย
วัดสว่างแก้วนภาราม

 

นพ ๔๕๖๐/๒๕๕๑

เด็กหญิงสิริกร แสงสุวรรณดี
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนพะธาย
วัดสว่างแก้วนภาราม

 

นพ ๔๕๖๐/๒๕๕๒

เด็กชายกุลเดช คะสา
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๕๕๓

เด็กชายเกริกฤทธิ

์

ท้าวนาง

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๕๕๔

เด็กชายจงรักษ์ รัตนภักดี
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๕๕๕

เด็กชายณัฐวัฒน์ นะสุดใจ
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๕๕๖

เด็กชายธนาวุฒิ เสนสุข
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๕๕๗

เด็กชายธรรมรัตน์ ศรีสร้อย
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๕๕๘

เด็กชายธีรโชติ ปญญาสาร
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๕๕๙

เด็กชายนพดล โคตรบิน
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๕๖๐
เด็กชายนรสิงห์ สุวรรณมาโจ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๕๖๑

เด็กชายศิรายุทธ ฆารเจริญ
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๕๖๒

เด็กชายศุภกร พวงพัว

้

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๕๖๓

เด็กชายสุทิวัส ปญญาสาร
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๕๖๔

เด็กหญิงกมลธิดา ศรีรักษา
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๕๖๕

เด็กหญิงชุติมนฑต์ สุขไสย

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๕๖๖

เด็กหญิงโชติภา คะสุดใจ
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๕๖๗
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ปญญาสาร

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๕๖๘

เด็กหญิงศุภาวรรณ คะสุดใจ
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๕๖๙

เด็กชายณัฐพงษ์ เสนสุข

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๕๗๐
เด็กหญิงสุวัฒนา ต้นศรี

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๕๗๑

เด็กชายณัฐวุฒิ คะสุดใจ
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๕๗๒

เด็กชายธันวา คะสุดใจ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๕๗๓

เด็กชายศักดา ท้าวนาง
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๕๗๔

เด็กชายอัครพนธ์ โคตรบิน
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๕๗๕

เด็กหญิงกนกพร เหง้าน้อย

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๕๗๖

เด็กชายนพดล ปญญาสาร
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๕๗๗

นายวิทยา ปญญาบุตร ๙/๑/๒๕๐๓ โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๕๗๘

นายทรงศักดฺิ

์

นามละคร ๒/๕/๒๕๐๔ โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๕๗๙

นางสาวนันท์นภัส น้อยนาง
๑๔/๙/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๗๔ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๒๕๘๐
นางนุชนาถ อัครศรีวงษ์

๒๑/๗/๒๕๒๒
โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๕๘๑

นางประกอบ คำชนะ
๑๑/๙/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๕๘๒

นางพิสมัย ต้นศรี
๒๗/๙/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๕๘๓

นางมยุรฉัตร คะสุดใจ
๑๐/๑๐/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๕๘๔

นางรัชนีกร ชุมชูชาติ
๑๒/๗/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๕๘๕

นางสุทธิรักษ์ ชาญศรี

๑๑/๑๑/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๕๘๖

นางสุภาภรณ์ มิระสิงห์
๒๙/๑๐/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๕๘๗

นางสุมาลี ปญญาบุตร
๒๓/๙/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๕๘๘

นางสุรีรัตน์ นามละคร
๒๒/๖/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๕๘๙

เด็กชายนนทภัทร โคตมิตร
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๖๐/๒๕๙๐
เด็กชายณัฐภูมิ รุ่งเจริญ

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๖๐/๒๕๙๑

เด็กชายธีรภัทร ตระพรหม
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๖๐/๒๕๙๒

เด็กชายพีรพัฒน์ คนหมัน

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๖๐/๒๕๙๓

เด็กหญิงสิริลักษณ์ นาโควงค์
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๖๐/๒๕๙๔

เด็กหญิงณัฐณิชา สีวันพิมพ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๖๐/๒๕๙๕

เด็กหญิงวรนุช อุสาพรหม
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๖๐/๒๕๙๖

เด็กหญิงอณิษฐา ไชยมงค์
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๖๐/๒๕๙๗

เด็กหญิงพรรณธิดา โกษาแสง
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๖๐/๒๕๙๘

เด็กหญิงลลิตภัทร์ หลงศรี

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๖๐/๒๕๙๙

เด็กชายสัมพันธ์ บุนนท์
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๐๐
เด็กชายศุภกิจ นาโควงค์

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๐๑
เด็กชายพิสิษฐ์ นาโควงค์

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๐๒
เด็กชายทัศนชัย วะเกิดเปม

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๐๓
เด็กชายธนวัฒน์ วงศรีชู

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๐๔
เด็กชายเจษฎา สุพิมล

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๐๕
เด็กชายณัฐนันนท์ โคตรมิตร

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๐๖
เด็กชายนิติพัฒน์ สามารถกูล

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๐๗
เด็กชายวงศ์พัทธ์ โคตมิตร

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๐๘
เด็กชายพุฒิเมธ โคตมิตร

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๐๙
เด็กหญิงพรนัชชา เพชรนิล

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๑๐
เด็กหญิงภัทราวดี นาโควงค์

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๑๑

เด็กหญิงกรกัญญา สีเหลืองงาม
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๑๒

เด็กหญิงวรัญญา นาโควงค์
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๑๓

เด็กหญิงวรนุช ดีแสง
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๑๔

เด็กหญิงเจนจิรา นาโควงค์
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๗๕ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๒๖๑๕

เด็กหญิงเมวารินทร์ นาโควงค์
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๑๖

เด็กหญิงชนันภรณ์ โกษาแสง
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๑๗

เด็กชายพุฒิพงศ์ บุนนท์
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๑๘
เด็กหญิงปญจพรรณ์ จันทร์เนียม

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๑๙

เด็กหญิงสุวรรณี อุสาพรหม
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๒๐
เด็กชายชนะศึก โคตรพรม

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนางัว วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๒๑

เด็กหญิงดรุณี โคตะบิน
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๒๒

เด็กชายพัลลภ พิลาวงศ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๒๓

เด็กหญิงนัฐสุรีย์ ชัยบิล
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๒๔

เด็กหญิงเจนจิรา มาพร
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๒๕

เด็กหญิงอิศริญากร วะบุตรดี
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๒๖

เด็กชายสุทธิพร โสมสุข
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๒๗

เด็กหญิงจันธิมา วงษ์ชัยภูมิ
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๒๘

เด็กหญิงพนิดา บุตรพรม

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๒๙

เด็กหญิงสุพิชฌา มณีนพ
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๓๐
เด็กชายภูธเรศ เหง้าน้อย

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีหัวภู วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๓๑

เด็กชายธีรภัทร จันทร์แก่น
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีหัวภู วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๓๒

เด็กหญิงอุมากร รัตนะ
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีหัวภู วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๓๓

เด็กหญิงธาราทิพย์ เกิดชาวนา
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีหัวภู วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๓๔

เด็กหญิงสุจิรา ไชยพร
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีหัวภู วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๓๕

เด็กหญิงจินดาภรณ์ แพงเนตร
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีหัวภู วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๓๖

เด็กหญิงวรรณิศา แพงเนตร
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีหัวภู วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๓๗

เด็กหญิงวีริสา พรมเวียง

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๓๘

เด็กชายวรวิทย์ พรหมจอม
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๓๙

เด็กหญิงกฤษณา คำมงคล

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๔๐
เด็กหญิงวราภรณ์ กุลสุทธิ

์

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๔๑
เด็กหญิงกมลลักษณ์ อุดมกัน

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๔๒

เด็กชายภูริ ไชยพร
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๔๓

เด็กชายชนาธิป ไชยมนตรี
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๔๔

เด็กชายณัฐวุฒิ นิจมานพ
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๔๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศักดิประสิทธิ

์ ์

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๔๖

เด็กหญิงกมนนุช ยานิวงษ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๔๗

เด็กหญิงอารียา แสงนาราย
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๔๘

เด็กหญิงชนาธิป พลีจันทร์
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๔๙

เด็กหญิงปยวรรณ พรมจันทร์
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๗๖ / ๑๗๙

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๒๖๕๐
เด็กหญิงสิริกัญญา หารอาษา

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๕๑

เด็กหญิงวิภาสิริ ตรัน
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๕๒

เด็กหญิงปยธิดา สุระมนต์
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๕๓
เด็กหญิงเบญจลักษณ์

จิตสันเทียะ
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๕๔

เด็กหญิงธนนันท์ พรหมประกาย
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๕๕

เด็กหญิงชนัญชิดา บุพศิริ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๕๖

เด็กหญิงพนัชกร ศรีคัทนาม
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๕๗

เด็กหญิงณัฐธิดา สุวรรณวงษ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๕๘

เด็กหญิงเสาวภา แสนบรรดิษฐ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๕๙

เด็กหญิงนุชนาฎ พลสา

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๖๐
เด็กชายชินวัตร พันธ์แพง

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๖๑

เด็กหญิงทัศนีย์ อ้วนแก้ว
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๖๒

เด็กหญิงทรงภรณ์ ภูประทาน
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๖๓

เด็กหญิงธัญลักษณ์ สิถิระบุตร
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๖๔

เด็กชายคฑาวุธ อ้วนแก้ว
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๖๕

เด็กชายอรรคพล แสนศรี
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๖๖

เด็กชายอิทธิพล อภัยโส
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๖๗

เด็กหญิงพิมญาฎา ผาอินทร์
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๖๘

เด็กชายชนานน บุญศรี

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๖๙

เด็กชายตฤณชาติ พรวิจิตร
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๗๐
เด็กชายทัศดนัย โรจน์วิภาค

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๗๑

เด็กชายสุทธิภัทร ไชยขันธ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๗๒

เด็กหญิงศิริประภา จุลศรี
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๗๓

เด็กหญิงวริศรา กิงน้อย

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๗๔

เด็กชายอิศรา แพงโสม
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๗๕ เด็กหญิงจิตรลัดดาวัลย์
อุปเสน

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๗๖

เด็กชายวัชรพงศ์ อภัยโส
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๗๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ คำพัน
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๗๘

เด็กชายรัฐภูมิ ราชพึง

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๗๙

เด็กชายอชิตศักดิ

์

แสงเนตร
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๘๐
เด็กหญิงสุพิชญา วายโสกา

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๘๑

เด็กชายอัมรินทร์ อินทร์แพง
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๘๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ จันทร์ผาย
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๘๓

เด็กหญิงรุ่งตะวัน ดีโคตร
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๘๔

เด็กหญิงสิริลักษณ์ แสนไชย
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๗๗ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๒๖๘๕

เด็กหญิงเซ้นเซญ่า แก้วเพ็ง
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๘๖

เด็กหญิงพิชญาภา กลางประพันธ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๘๗

เด็กชายธีรภัทร ขันทะชา

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๘๘

เด็กหญิงรุ่งรุจี ภาโสม
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๘๙

เด็กหญิงเจตสุภา แสนงาม
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๙๐
เด็กหญิงรุจิษยา บัวนาเมือง

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๙๑

เด็กหญิงเจนจิรา อภัยโส
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๙๒

เด็กหญิงกัญญ์วรา เกตุสะ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๙๓

เด็กหญิงรุ่งนภา แจ่มสุวรรณ
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๙๔

เด็กหญิงจารุวรรณ หลักศิลป
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๙๕

เด็กหญิงรุฬยา ประศรีพัฒน์
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๙๖

เด็กหญิงจิราภรณ์ กลางโคตร
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๙๗

เด็กชายพิริยะ เดชสอน
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๙๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ทะวัง
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๖๙๙

เด็กหญิงณิชา ทิพย์ประมวล
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๐๐
เด็กหญิงปอฝาย จันดอน

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๐๑
นางสาวสุดารัตน์ อุ่นไชย

๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๐๒
นางสาวขวัญพิชชา อุ่นชัย

๑๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๐๓
นางควรคิด อินทจักร์

๒๕/๐๖/๒๕๒๒

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๐๔
นางสาวญาภัคศนันท์ สุพร

๒๐/๐๖/๒๕๒๙

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๐๕
นางสาวนริศรา ภูถมทอง

๒๖/๐๖/๒๕๑๘

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๐๖
นายภูษิต แสนสุภา

๐๓/๐๗/๒๕๑๖

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๐๗
นางสาวรัตดาวรรณ วงค์คำจันทร์

๑๗/๐๙/๒๕๓๔

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๐๘
นางรุ่งนภา แสนแก้ว

๒๙/๐๓/๒๕๒๒

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๐๙
นายวรรณเฉลิม สุวรรณไตรย์

๒๕/๐๓/๒๕๓๐

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๑๐
นางสาววันเพ็ญ ชากิจดี

๐๔/๐๒/๒๕๒๐
โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๑๑

นางอังสนา เข็มใคร
๐๙/๐๑/๒๕๑๖

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๑๒

เด็กชายชัยวิชญ์ จันทหาร
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๑๓

เด็กชายยอดชาย พ่อบุญจันทร์
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๑๔

เด็กชายวรเชษฐ์ เรืองฤชัย
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๑๕

เด็กหญิงกิติยากรณ์ สอราช
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๑๖

เด็กหญิงจีรนันท์ บัวลา
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๑๗

เด็กหญิงชยุดา ทศราช

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๑๘

เด็กหญิงชาลิสา ฉิมพาลี
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๑๙

เด็กหญิงชไมพร ฝาระมี
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๗๘ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๒๗๒๐
เด็กหญิงฐิติพร คำเห็น

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๒๑

เด็กหญิงฐิติมน คำเห็น
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๒๒

เด็กหญิงณัฐธิญา ธนมูล
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๒๓

เด็กหญิงณัฐธิญา แก้วสอนดี
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๒๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ แสงสุวรรณ์
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๒๕

เด็กหญิงนฤมล อดทน

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๒๖

เด็กหญิงปรียาภัทร คนเพียร
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๒๗

เด็กหญิงประภาพร พรมสา
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๒๘

เด็กหญิงรุ่งเพชร แพงคำฮัก
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๒๙

เด็กหญิงวิภาดา อยู่ระมัด
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๓๐
เด็กหญิงศิริวรรณ สิงห์งอย

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๓๑

เด็กหญิงสุจิตรา สืบธุ
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๓๒

เด็กหญิงสุรีพร ธนมูล
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๓๓

เด็กหญิงหญิงนคร ก๋าสัน
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๓๔

เด็กชายเกรียงไกร ทศราช
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๓๕

เด็กชายวชิราวุธ สุนิกร
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๓๖

เด็กชายสมชาย มะตนเด
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๓๗

เด็กชายณรงค์ชัย ฤทธิธรรม
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๓๘

เด็กชายพิชิตชัย อดทน
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๓๙

นายสมคิด วรราช
๐๗/๐๒/๒๔๙๖

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๔๐
นายสิริศักดิ

์

ไชยนาน
๒๑/๑๐/๒๕๓๐

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๔๑

นางสาวสุภิญญา วรนาม

๒๖/๑๑/๒๕๒๙

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา วัดอรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๔๒

เด็กหญิงชลธร พ่อมูล
๑๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี

วัดไทยงาม  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๔๓

เด็กชายพีรภัทร สีหาลา
๐๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี

วัดไทยงาม  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๔๔

เด็กหญิงจิราวรรณ บัวทองจันทร์
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
วัดไทยงาม  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๔๕

เด็กหญิงอัญชนา ล่อนตรง
๐๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี

วัดไทยงาม  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๔๖

เด็กชายณัฐวุฒิ มูลเมือง
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
วัดไทยงาม  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๔๗

เด็กหญิงณัฐธิดา หาญโยธี
๐๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี

วัดไทยงาม  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๔๘

เด็กหญิงอรวรรณ คนเก่า
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
วัดไทยงาม  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๔๙

เด็กชายนันทวัฒน์ อินาลา
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
วัดไทยงาม  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๕๐
นายพงศธร แก่นตา

๒๓/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี

วัดไทยงาม  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๕๑

นางสาววริสา สุโท
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
วัดไทยงาม  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๕๒

นางสาวอรัญญา แสนสร้อย
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
วัดไทยงาม  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๕๓

นางสาวมินธิรา วงษ์แก้ว
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
วัดไทยงาม  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๕๔

นางสาวอภัทชา สีสุวงษ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี

วัดไทยงาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๗๙ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๒๗๕๕

นางสาววราภรณ์ ล่อนตรง
๐๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี

วัดไทยงาม  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๕๖

นางสาวจินตนา บุญประสิทธิ

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี

วัดไทยงาม  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๕๗

นางสาวมนธิลา วงศ์นาตาล

๒๖/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี

วัดไทยงาม  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๕๘
นางสาวเพ็ญประภา มีพรม

๐๔/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
วัดไทยงาม  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๕๙

เด็กหญิงกรรณิกา จันทร์หอม
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๖๐
เด็กหญิงปณิตา คุยพร

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๖๑

เด็กหญิงพิมพา คุยพร
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๖๒

เด็กหญิงศรัณยา เทียนคูณ
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๖๓

เด็กหญิงอฑิตยา นามราช
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๖๔

เด็กหญิงอรธิดา อินทะจักร
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๖๕

เด็กหญิงอินทิรา เทียงตรง

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๖๖

นางสาววีระยา ศรีสุวงค์
๑๒/๐๗/๒๕๒๔

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๖๗

นางเทียมขวัญ สารีพร
๒๑/๙/๒๕๑๙

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๖๘

เด็กชายคณุตรัตน์ สุนารัตน์
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๖๙

เด็กชายเจษฎา เปรมไธสง

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๗๐
เด็กชายโชกุน วงค์พักดี

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๗๑

เด็กชายตะวัน ปญญาชัย

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๗๒

เด็กชายทวีชัย อุสันสา
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๗๓

เด็กชายธนายุทธ สว่างศักดิ

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๗๔

เด็กชายธันวา ทะวงษา
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๗๕

เด็กชายภควัต ยาหัส
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๗๖

เด็กชายฤชา อรรคสังข์
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๗๗

เด็กชายวินัท อินทร์โสม

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๗๘

เด็กชายสิทธิชัย พิลาพอง
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๗๙

เด็กหญิงกนิษฐา ดีนัก
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๘๐
เด็กหญิงกุลธิดา ดีนัก

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๘๑

เด็กหญิงจีรนันท์ สีหาโคตร
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๘๒
เด็กหญิงบุตรนำเพชร แสนตือ

้

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๘๓

เด็กหญิงปานจิต เทียงตรง

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๘๔

เด็กหญิงพัชรินทร์ ลาโขง
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๘๕

เด็กหญิงวรัญญา คำแปร
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๘๖

เด็กหญิงวิไลวรรณ หาได้
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๘๗

เด็กหญิงสาวิตรี ประเสริญแก้ว

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๘๘

เด็กหญิงอรวรรณ ดีนัก
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๘๙

เด็กหญิงอารียา พวงประดิษฐ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๘๐ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๒๗๙๐
เด็กชายโกเมนทร์ อุทาสี

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๙๑

เด็กชายจารุวิทย์ จะรีศรี
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๙๒

เด็กชายเจษฎา มาแพง
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๙๓

เด็กชายเจษฎา ยาหัส
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๙๔
เด็กชายทองประเสริฐ

เภาแก้ว
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๙๕

เด็กชายปฏิพล นันนวน
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๙๖
เด็กชายฟาประทาน เทียงตรง

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๙๗

เด็กชายวิทยา พระแสง
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๙๘

เด็กชายอัษฏาวุธ ปกโคทานัง
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๗๙๙

เด็กหญิงฐิติมา รักตรง
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๐๐
เด็กหญิงณัฐชยา แปหวิน

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๐๑
เด็กหญิงวนิดา ลาพรม

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๐๒
เด็กหญิงวารี แช่มรัมย์

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๐๓
เด็กหญิงศศิวิมล ครุฑแสง

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๐๔
เด็กหญิงสุจิตรา แดงโยง

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๐๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ ทุมโส

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๐๖
เด็กหญิงหทัย ดีทา

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๐๗
เด็กหญิงอรปรียา จัดแจง

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๐๘
เด็กหญิงอรอุษา บุพศิริ

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๐๙
เด็กชายชัยมงคล บำรุงสุข

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๑๐
เด็กชายชิดชัย โพธิภา

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๑๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ประดับศรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๑๒

เด็กชายณัฐวุฒิ หมันนันท์

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๑๓

เด็กชายธนพล ชินจักร
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๑๔

เด็กชายธีรวัฒน์ เกาะรัมย์
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๑๕

เด็กชายปฎิพล วงราชา

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๑๖

เด็กชายพิรพัฒน์ เชียงเหลา
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๑๗

เด็กชายภานุเดช ยาหัส
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๑๘

เด็กชายมงคล น้อยนนท์
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๑๙

เด็กชายอภิวัฒน์ คำศรี
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๒๐
เด็กชายเอกพล นวนแดง

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๒๑

เด็กหญิงจรวยพร สุขโสม
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๒๒

เด็กหญิงจันธิมา มูลสนาม
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๒๓

เด็กหญิงนราพร เทียงตรง

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๒๔

เด็กหญิงปรางทิพย์ ชุดชา
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๘๑ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๒๘๒๕

เด็กหญิงปยธิดา คำสุข
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๒๖

เด็กหญิงปย์รดา ลินสาว
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๒๗

เด็กหญิงปยรัช จันแสง
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๒๘

เด็กหญิงพิชญาภา ดวงดีแก้ว
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๒๙

เด็กหญิงแพรวิไล มาลาศรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๓๐
เด็กหญิงภณิดา ศรีแพง

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๓๑

เด็กหญิงภัทรดา กาฬพงษ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๓๒

เด็กหญิงมนธิรา บุญชาติ

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๓๓

เด็กหญิงสุธีกานต์ บัวหอม
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๓๔

เด็กหญิงสุพัตรา หมันนัน

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๓๕

เด็กชายมนัสศรุต อุยสาห์
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๓๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

มูลโสม
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๓๗

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ ปชชา
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๓๘

เด็กหญิงช่อฟา อินทา
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๓๙

เด็กหญิงณัฐธิดา ภูดางงัว
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๔๐
เด็กหญิงปยดา บุญมา

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๔๑

เด็กหญิงสุภาวิดา วานทุม
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๔๒

นางสาวสุภาพร ไชยรี
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๔๓

เด็กชายธีรพงศ์ ทะวงษา
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๔๔

เด็กชายศุภวิธญ์ อินาลา
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๔๕

เด็กหญิงนันทิกานต์ หมันนัน

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๔๖

เด็กชายเสกสรรค์ แสงดี
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๔๗

เด็กหญิงกานต์ธิดา สมจี
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๔๘

เด็กหญิงกุลญา มูลชะนาม

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๔๙

เด็กหญิงสุนิตา อ่อนอัวะ

๊

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๕๐
เด็กหญิงสิรินยา นวนแดง

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๕๑

นายโชคชัย ดีพิศ
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๕๒

เด็กชายธนวัฒน์ ศีรวรรณ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๕๓

นางสาวจรรยามณี จันตา
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๕๔

เด็กชายจีรวัฒน์ แสนตือ

้

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๕๕

เด็กหญิงธารารัตน์ ถาวงษ์กลาง
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๕๖

นางสาวลลิตา จันทวงค์
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๕๗

นายจักษุพงษ์ วิเศษ
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๕๘

นายศราวุธ วงราชา
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๕๙

นางสาวกัลยรัตน์ กลางประพันธ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๘๒ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๒๘๖๐
นางสาวธัญญารัตน์ ขันแก้ว

๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๖๑

นางสาวสิรินธา ศรีวรรณ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๖๒

นางสาวจิราพร ศรีบัว
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๖๓

เด็กหญิงวนิดา ดีนัก

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๖๔

นางสาวพจนา หาได้
๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๖๕

นายณัฐนนท์ คำศรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๖๖

นางสาวนนฑิญา ดีนัก
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๖๗

นางสาวปวีณา พุทธสิงห์
๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๖๘

นางสาวขวัญฤทัย อุดสุข
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๖๙

นางสาวจุราลัย แพงแยง
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๗๐
นางสาวภัทรวดี คำสุข

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๗๑

นายภาณุ แก้วปญญา
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๗๒

นายวรวุฒิ เรณู
๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๗๓

นายวัชรพล แสงดี
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๗๔

นางสาวณัฐธิกา อุยสาห์
๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๗๕

นางสาวธัญนาฎ เคนเค้า
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๗๖

นายปฎิพล อ่อนพิมพ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๗๗

นางสาวสุนันทา อินทรี
๒๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๗๘

นายเด่นนภา มีสิมมา
๒๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๗๙

นายวีระวุธ แสนตือ

้

๐๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๘๐
นายอัครวัฒน์ จะรีศรี

๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๘๑

นางสาวกรกนก บุพศิริ
๒๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๘๒

นางสาวจิราภรณ์ คำท้าว
๐๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๘๓

นางสาวเจนนิตา หมันนันท์

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๘๔

นางสาวชลธิชา สิมลี
๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๘๕

นางสาวธิดาทิพย์ มูลชะนาม

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๘๖

นางสาวนรินทร สุวรรณแดง
๑๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๘๗

นางสาวเปรมฤทัย อ่อนอัวะ

้

๐๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๘๘

นางสาวสุดารัตน์ ดีละ
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๘๙
นางสาวสุพรรณนิกา พลเชียงขวาง

๒๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๙๐
นายจาตุรนต์ จะรีศรี

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๙๑

นายนครินทร์ ครุทแสง
๑๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๙๒

นางสาวกัญยาวดี คำตา
๐๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๙๓

นางสาวจิดาภา พันโพธิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๙๔

นางสาวจิรัชยา พิมายนอก
๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๘๓ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๒๘๙๕

นางสาวประภัสสร อินก้อ
๑๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๙๖

นางสาววราภรณ์ หมันนัน

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๙๗

นางสาวสาวิตรี แสนตือ

้

๑๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๙๘

นางสาวสถาพร คำแปร
๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๘๙๙

นางสาวอรัญญา คงคาสี
๐๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๐๐
นางสาววิภาดา คำนุ

๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๐๑
นางสาวชลดา จันทวงค์

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๐๒
นายชูศักดิ

์

ปาวัน
๐๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๐๓
นายธรรมภพ อาจศรี

๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๐๔
นางสาวเบญจรัตน์ คำมุงคุณ

๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๐๕
นายณัฐพล พรมชัย

๒๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๐๖
นางสาวพรนิภา ศรีแพง

๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๐๗
นางสาวพรรณทิวา ยาหัส

๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม วัดกุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๐๘
เด็กชายวีรภัทร ไชยพรม

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดบุญบัวทอง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๐๙
เด็กชายโชคภากร โคตลา

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดบุญบัวทอง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๑๐
เด็กชายธันยากร กากี

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดบุญบัวทอง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๑๑

เด็กชายฉัตรเทพ สิงห์เรือง
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดบุญบัวทอง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๑๒

เด็กหญิงเนตรดาว อ้อมมณฑา
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดบุญบัวทอง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๑๓

เด็กชายณัฐวุฒิ เหล่าสุวรรณ
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดบุญบัวทอง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๑๔
เด็กหญิงกรรณิกานต์ สุขใหม่

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดบุญบัวทอง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๑๕

เด็กชายจิรายุ โกรัมย์
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดบุญบัวทอง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๑๖

เด็กชายพีรภัทร์ โพธิใค

์

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดบุญบัวทอง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๑๗

เด็กชายวิทวัส สุนะ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดบุญบัวทอง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๑๘

เด็กชายพงศ์เทพ ทาคิละ
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดบุญบัวทอง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๑๙

เด็กชายภูมิวรินทร์ หงษ์คำ
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดบุญบัวทอง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๒๐
เด็กหญิงสุวนันท์ สุโพเคน

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดบุญบัวทอง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๒๑

เด็กหญิงจุฬาวรรณ บุ่งอ้อม
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดบุญบัวทอง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๒๒

เด็กหญิงนิรมล ไชยพรม
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดบุญบัวทอง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๒๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ตันสาย
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดบุญบัวทอง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๒๔

เด็กหญิงพรรณิกา เหมะ
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดบุญบัวทอง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๒๕

เด็กหญิงจีรวรรณ กันตะมา
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๒๖

เด็กหญิงณัฐธิดา บุสุวะ
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๒๗

เด็กหญิงธีราทร โทรัตน์
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๒๘

เด็กหญิงนภัสสร สมนึก
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๒๙

เด็กหญิงพัชราภา ปุนจันตัง
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๘๔ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๒๙๓๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก พิมพ์มีลาย

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๓๑

เด็กหญิงเพ็ญนภา มณีรัตน์
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๓๒

เด็กหญิงมนัสนันท์ วงค์แก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๓๓

เด็กหญิงมนัสพร วงค์แก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๓๔

เด็กหญิงลักขณา ลินทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๓๕

เด็กหญิงสุภัสสรา สมพร
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๓๖

เด็กหญิงศลิษา แสนมอม
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๓๗

เด็กชายธนภูมิ มณีรัตน์
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๓๘

เด็กชายวรวิช ชินบูรณ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๓๙
เด็กหญิงกมลลักษณ์ นาวงหา

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๔๐
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน มณีรัตน์

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๔๑

เด็กหญิงมนัสภรณ์ หมอกต้ายซ้าย
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๔๒

เด็กหญิงวรรณิดา นิที
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๔๓

เด็กหญิงวรรณวิษา วงษาลี
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้าย วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๔๔

เด็กหญิงนิภาพร พลแสน

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบงคำ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๔๕

เด็กหญิงเกียรติสุดา พลแสน
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบงคำ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๔๖

เด็กหญิงปริยาภัทร อังคะฮาด
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบงคำ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๔๗

เด็กหญิงสุพรรณษา อังคะฮาด
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบงคำ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๔๘

เด็กหญิงรจนา อังคะฮาด
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบงคำ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๔๙

เด็กหญิงนุกธิดา มนตะราช
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบงคำ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๕๐
เด็กหญิงชลธิชา ดวนลี

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบงคำ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๕๑

เด็กหญิงพนิตสุภา โพติยะ
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบงคำ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๕๒

เด็กชายไกรวิชญ์ สันทราาย
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๕๓

เด็กชายเดชพนต์ พรมกวยถำ
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๕๔

เด็กชายรัตภูมิ อังคะฮาด

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๕๕

เด็กชายทวีชัย พรหมดี
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๕๖

เด็กหญิงพัชราวลัย พลาดสุ
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๕๗

เด็กหญิงบัณฑิตา ราชมณี
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๕๘

เด็กหญิงณิชาภัทร หอมปาเพิม

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๕๙

เด็กหญิงพิมพ์พิศา วังมลหม่อม
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๖๐
เด็กหญิงชลธิชา แหยมนุช

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๖๑

เด็กหญิงอุมากร ตะธรรมมา
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๖๒

เด็กหญิงชนิดาภา วังมลหม่อม
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๖๓

เด็กหญิงณัชนิชา สุขสงวน
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๖๔

เด็กหญิงพันธิตรา ถือชาติ
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๘๕ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๒๙๖๕

เด็กหญิงพิมพ์พิชา โยลัย
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๖๖

เด็กชายสุรศักดิ

์

โพติยะ
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๖๗

เด็กชายคฑาวุธ โพติยะ
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๖๘

เด็กชายสุพจน์ ไทยราชา
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๖๙

เด็กชายธีรภัทร กุจนา
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๗๐
เด็กชายธาวิน ชุมศรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๗๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

โพติยะ

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๗๒

เด็กชายวัชระ โพติยะ
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๗๓

เด็กชายกฤตภณ บุตจันทร์
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๗๔

เด็กชายสงกรานต์ ต้อนโสกรี
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๗๕

เด็กชายรัฐภูมิ ด้วงเงิน
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๗๖

เด็กชายนันทิพัฒน์ โพติยะ
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๗๗

เด็กหญิงทิพย์วดี โคตสมบัติ
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๗๘

เด็กหญิงพัชรินทร์ คัดทะมาตร
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๗๙

เด็กหญิงศศิวิมล แต้มกลาง
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๘๐
เด็กหญิงทิพย์ญาดา เมืองศรี

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๘๑

เด็กหญิงฐิติยา โพติยะ
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๘๒

เด็กหญิงกัลยรัตน์ แสนมอม
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๘๓

เด็กหญิงพัชรพร ทองสาม
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๘๔

เด็กหญิงจุฑามาศ วงษ์โพนทอง
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๘๕
เด็กหญิงเนตรอัปสร พิมพา

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๘๖

เด็กหญิงวิสุดา โพติยะ
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๘๗

เด็กหญิงกิตติมา ต้ายบุญเทียม
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๘๘

เด็กหญิงวนัดดา ไตรินทร์
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๘๙

เด็กชายวรเทพ โยลัย
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๙๐
เด็กชายธนกฤต ขวาไชวี

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๙๑

เด็กชายณัฐวุฒิ แสนมอม

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๙๒

เด็กชายวรวิทย์ นิมกลาง

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๙๓

เด็กชายกฤษฎา ราชมณี
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๙๔

เด็กชายวนารินทร์ โพติยะ
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๙๕

เด็กชายวรวุฒิ ตะธรรมมา
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๙๖
เด็กหญิงทิพยาภรณ์ เสือวงษ์

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๙๗

เด็กหญิงกฤติกา ตันเสนา
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๙๘

เด็กหญิงณัชชา ทองคำ
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๒๙๙๙

เด็กหญิงพรวลัย วงศ์สกล
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๘๖ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๓๐๐๐
เด็กหญิงณิชดา โพติยะ

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๐๑
เด็กหญิงดวงกมล เทพกรรณ

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๐๒
เด็กหญิงณิชานันท์ อังคะฮาด

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๐๓
เด็กหญิงนฤมล เทพกรรณ

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๐๔
เด็กชายนิรันดร์ ขวาไชยวี

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๐๕
เด็กชายธีประกรณ์ โพติยะ

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๐๖
เด็กชายปวริศ คลองกลาง

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๐๗
เด็กชายวัชรพงศ์ กุจนา

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๐๘
เด็กชายฐณภัทร พรหมดี

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๐๙
เด็กหญิงณัฐพร เหล่าหลวง

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๑๐
เด็กหญิงอัญชลา เขียวโป

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๑๑
เด็กหญิงจีรนันท์ ข้ามประเทศ

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๑๒
เด็กหญิงนภัสสร ยุวเศวต

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๑๓
เด็กหญิงวนิดา ต้ายคำไว

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๑๔
เด็กหญิงสุธิตา อุนาราช

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๑๕
เด็กหญิงปานิศา คำประเสริฐ

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๑๖
เด็กหญิงจุรีภรณ์ ต้อนโสกรี

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๑๗
เด็กชายวรเชษฐ์ สีนามไตรหา

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๑๘
เด็กชายตะนุพัด เทพกรรณ

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๑๙
เด็กหญิงเนตรนภา จำเริญเมือง

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๒๐
เด็กหญิงอัญชุลีจารีย์ เชือดวงผุย

้

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๒๑
เด็กหญิงฤทัยชนก ปญจันทร์

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๒๒
เด็กชายธนาพล ฝงของมา

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๒๓
เด็กชายเดชดำรง แสงมณี

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๒๔
เด็กชายสิทธิชัย ขวาไชยวี

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๒๕
เด็กชายนัฐดนัย เทียมสำโรง

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๒๖
เด็กชายฐิติพงษ์ โพติยะ

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๒๗
เด็กชายอภิธาร โพติยะ

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๒๘
เด็กชายอลงกรณ์ เทพกรรณ

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๒๙
เด็กชายนนพัทธ์ เทพกรรณ

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๓๐
เด็กชายนัฐพล ข้ามประเทศ

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๓๑
เด็กชายอนุสรณ์ ต้อนโสกรี

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๓๒
เด็กชายจีรศักดิ

์

กุจนา
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๓๓
เด็กหญิงณัฐกานต์ ผะกาแย้ม

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๓๔
เด็กหญิงวรานุช ประทุม

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๘๗ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๓๐๓๕
เด็กหญิงกัณฐิกา โพติยะ

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๓๖
เด็กหญิงดวงกมล โพติยะ

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๓๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ กุลบุตร

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๓๘
เด็กหญิงนันทิยา โพติยะ

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๓๙
เด็กชายวุฒิชัย โพติยะ

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๔๐
เด็กชายกิตติพัฒน์ ตัอนโสกรี

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๔๑
เด็กชายอภิสิทธิ

์

อังคะฮาด
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๔๒
เด็กชายสุรเชษฐ์ เหล่าหลวง

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๔๓
เด็กชายวีรพัช กุจนา

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๔๔
เด็กชายคเณค์ สีนามไตรหา

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๔๕
เด็กชายจักรพันธ์ มีศิลป

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๔๖
เด็กชายจักรกริช วงคำจันทร์

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๔๗
เด็กหญิงสุชาฎา นิวงษา

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๔๘
เด็กหญิงมยุรา พรมกวยถำ

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๔๙
เด็กหญิงจินดาหรา พันธ์เมือง

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๕๐
เด็กหญิงช่อผกา ปดร้าย

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๕๑
เด็กหญิงทิพย์อักษร โพติยะ

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๕๒
เด็กชายภัทรกร เมืองศรี

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๕๓
เด็กหญิงเพียงดาว อุดมดี

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๕๔
เด็กหญิงพิณลดา โยลัย

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๕๕
เด็กหญิงรัตธิญา โยลัย

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๕๖
เด็กหญิงนุชธิยา โยลัย

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๕๗
เด็กหญิงณัฐณิชา ช่วยสุมาร

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๕๘
เด็กหญิงณัฐวิภา ศรีโท

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๕๙
เด็กชายศรยุทธ์ โคหาเส

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๖๐
เด็กหญิงนิสาชล ขันวงศ์

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๖๑
เด็กชายศราวุธ อังคะฮาด

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๖๒
เด็กชายสิทธิพงษ์ ชินบูรณ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๖๓
เด็กชายสุภชีพ มณีรัตน์

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๖๔
เด็กหญิงขวัญใจ พิมราช

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๖๕
เด็กหญิงณัฐรัตน์ เหล่าพัดมา

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๖๖
เด็กหญิงวราภร นิชาจันทร์

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๖๗
เด็กชายกิตติพงษ์ จำคำ

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๖๘
เด็กชายคณิศร สมฤทธิ

์

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๖๙
เด็กชายชนะชัย ศรีสุธรรม

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๘๘ / ๑๗๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๓๐๗๐
เด็กชายธรรมวัตร พึงโพธิทอง

่ ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๗๑
เด็กหญิงนำทิพย์ มณีรัตน์

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๗๒
เด็กหญิงปภาวี ชินบูรณ์

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๗๓
เด็กหญิงวิชญาดา ทุมต้ายหวัน

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๗๔
เด็กหญิงอรทัย ผาอินดี

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๗๕
เด็กชายธนพล ราชมณี

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๗๖
เด็กหญิงณัฐชา วังมลหม่อม

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๗๗
เด็กชายบัญชา วงศ์สกล

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๗๘
เด็กชายชลธี เทิงสันเทียะ

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๗๙
เด็กหญิงธัญญาพร เหล่าสุวรรณ

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๘๐
เด็กหญิงชลณิชา โยลัย

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๘๑
เด็กชายนรชน จันดาประดิษฐ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๘๒
เด็กชายอรรณพ ชินบูรณ์

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๘๓
เด็กชายปราโมทย์ เทพกรรณ

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๘๔
เด็กหญิงชฎาภรณ์ ชัยนคร

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๘๕
เด็กหญิงชลธิชา มณีรัตน์

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๘๖
เด็กหญิงหทัยกาญ เขือนขันธ์

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนจาน วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๘๗
เด็กชายชัชพงษ์ พิรานรัมย์

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๘๘
เด็กชายธนวัฒน์ ทองสาม

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๘๙
เด็กชายเรืองวิทย์ กุลยะ

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๙๐
เด็กชายวีรภัทร พรมจันทา

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๙๑
เด็กชายกวินวิชญ์ ยงทอง

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๙๒
เด็กชายนพดล อ้อมนทา

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๙๓
เด็กชายนภัสกร กลมแสง

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๙๔
เด็กชายสุรศักดิ

์

เหลินต้ายซ้าย
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๙๕
เด็กหญิงนารดา อ้อมณฑา

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๙๖
เด็กหญิงรุ่งนภา ผิวพรรณ

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๙๗
เด็กหญิงอรปรียา ยงทอง

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๙๘
เด็กหญิงสาวิตรี รามพันชะ

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๐๙๙
เด็กหญิงอินธิรา พงษาเทศ

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๐๐
เด็กหญิงปณิดา สารีพล

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๐๑
เด็กหญิงนฤมล หอมปาเพิม

่

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๐๒
เด็กหญิงสิริธร วังสุขี

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๐๓
เด็กชายชาญวิทย์ แข็งแรง

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๐๔
เด็กชายศิรวิชญ์ คาระวงค์

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๘๙ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๓๑๐๕
เด็กชายภานุวัฒน์ ศรีหาวงค์

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๐๖
เด็กชายศิวกร ไกรฤาชา

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๐๗
เด็กชายพีรพัฒน์ แก้วดี

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๐๘
เด็กชายธนวัฒน์ อังคะมาตย์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๐๙
เด็กชายพรชัย กุลยะ

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๑๐
เด็กชายวัชริศ บุญมาวงษา

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๑๑

เด็กหญิงนพมาศ กุลยะ
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๑๒

เด็กหญิงปยะนันท์ กุลยะ
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๑๓

เด็กหญิงอาทิมา ธรรมดา
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๑๔

เด็กหญิงทิพย์อักษร ศักดิสิทธิ

์ ์

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๑๕

เด็กหญิงนงนภัส แซ่ลิม

้

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๑๖

เด็กหญิงธันยพร แซ่ลิม

้

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๑๗

เด็กหญิงศุจินทรา เบ็ญจวงศ์
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๑๘

เด็กหญิงวรกาญจน์ กุลยะ
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๑๙

เด็กชายมงคล ตลับทอง
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๒๐
เด็กชายณรงค์ แสงโพธิ

์

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๒๑

เด็กหญิงปรียาพร ครองทองสี
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๒๒

เด็กชายกษมา อ้อมณฑา
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๒๓

เด็กชายกฤษดา ไชยเทียมพล
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๒๔

เด็กชายนครชัย กุลยะ
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๒๕

เด็กชายวีรภัทร ไตรินทร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๒๖

เด็กชายวัชรินทร์ ไตรินทร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๒๗

เด็กชายธนัท สุทธิประภา
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๒๘

เด็กชายธรศักดิ

์

บุรีขันธ์
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๒๙

เด็กหญิงกิตติมา เหล่าสุวรรณ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๓๐
เด็กหญิงพิมพ์ธิดา กุลยะ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๓๑

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส วงศ์ล่าม
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๓๒

เด็กหญิงญาดา บุญมาวงษา
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๓๓

เด็กหญิงปยอร วงค์โพนทอง
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๓๔

เด็กชายสุทธิภัทร นึกดี
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๓๕

เด็กชายสุธีราภัทร วรรณา
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๓๖

เด็กชายธนพนธ์ ประกิง

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๓๗

เด็กชายวรพล บุญมาวงษา
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๓๘

เด็กชายธนพัฒน์ อุณาพรหม
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๓๙

เด็กหญิงสุวรรณี เขจรรักษ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

กศน.อำเภอศรีสงคราม วัดทรายคำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๙๐ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๓๑๔๐
เด็กชายสิทธิพร อุปเสน

๐๗/๐๒/๒๕๔๓

กศน.อำเภอศรีสงคราม วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๔๑
เด็กหญิงแหวนเพชร มันธง

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

กศน.อำเภอศรีสงคราม วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๔๒

เด็กหญิงปนิดา ทองศรี

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอศรีสงคราม วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๔๓

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ผิวหูม

๒๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๔๔

เด็กชายเกษมพัฒน์ แวงดีสอน
๐๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๔๕

เด็กชายวัชรพงษ์ สมรฤทธิ

์

๒๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๔๖

เด็กชายนนท์ปวิช ทรงคาศรี
๐๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๔๗

เด็กชายชนาธิป หัตระสา
๒๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๔๘

เด็กชายธราเทพ เกษมสินธิ

์

๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๔๙

เด็กชายจิรายุทธ สมกอง
๑๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๕๐
เด็กชายปรัชญา อุดานนท์

๒๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๕๑

เด็กชายพีระวัส โคตะคาม
๒๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๕๒

เด็กชายเศรษฐี ตันดง
๒๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๕๓

เด็กชายพิพัฒน์ ไชยมัชฌิม
๑๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๕๔

เด็กชายชาญชัย ติสจันทร์
๑๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๕๕

เด็กหญิงนัทธนันท์ ศรีลาศักดิ

์

๐๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๕๖

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ คะดุน
๐๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๕๗ เด็กหญิงศิริโสภาพรรณ
ยะมา

๑๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๕๘

เด็กหญิงปนัสยา ขนันแข็ง

๒๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๕๙

เด็กหญิงวรฤทัย นวนฝาย
๐๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๖๐
เด็กหญิงพัณณิตา มารศิริ

๒๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๖๑

เด็กหญิงอโรชา นันสีบุตร
๒๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๖๒

เด็กหญิงณัฐวดี อุปศรี
๒๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๖๓

เด็กหญิงรดาพร กิจประชุม
๑๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๖๔

เด็กชายสยาม พีพิมาย

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๖๕

เด็กชายศุภฤกษ์ ใจอ่อน
๐๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๖๖

เด็กชายอิทธิพล บัวทอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๖๗

เด็กชายนพวินท์ แก่นจันทร์
๒๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๖๘

เด็กชายนพวิชญ์ แก่นจันทร์
๒๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๖๙

เด็กชายปรินวัฒน์ ตีเฟอย
๐๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๗๐
เด็กชายธนกฤต ดายังหยุด

๑๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๗๑

เด็กชายกิตติภพ เภตรา
๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๗๒

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ฝายทะแสง
๐๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๗๓

เด็กชายพีรวิชญ์ สมรฤทธิ

์

๒๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๗๔

เด็กชายณฐกร เหลาประเสริฐ
๑๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๙๑ / ๑๗๙

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๓๑๗๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

รักกสิวิทย์
๑๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๗๖

เด็กชายนัทธพงศ์ สามหาดไทย
๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๗๗

เด็กหญิงพลอยมุก ศรีภาชน์
๐๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๗๘

เด็กหญิงจิรัชญา อินทรินทร์
๑๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๗๙

เด็กหญิงรสิตา มหาวงศ์
๑๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๘๐
เด็กหญิงฐิติรัตน์ โพธิศรี

์

๐๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๘๑

เด็กหญิงรัชระวี มะสุใส
๒๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๘๒

เด็กหญิงอชิรญา จำปาซ้อน
๒๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๘๓

เด็กหญิงสุพรรณิษา หาดสูง
๐๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๘๔

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ หอมแพน
๒๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๘๕

เด็กหญิงพักตร์วิมล ธงยศ

๑๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๘๖

เด็กหญิงพรรณวษา ปองทอง
๐๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๘๗

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ไทรทอง
๐๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๘๘

เด็กชายสิริราชย์ ทาแว่น
๑๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๘๙

เด็กชายรณกฤต มณีนพ
๑๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๙๐
เด็กชายกิตติทัตถ์ มหาวงศ์

๐๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๙๑

เด็กชายปฎิพล ประเสริฐสังข์
๐๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๙๒

เด็กชายธนวิชญ์ ภูวดลไพศาล
๐๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๙๓

เด็กชายชัยพิพัฒน์ โพธิสุ

์

๒๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๙๔

เด็กชายพชร ชารีโคตร
๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๙๕

เด็กชายอภิวิทย์ อนนตชัย
๓๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๙๖

เด็กชายณัฎฐนันท์ หินสองกอง
๒๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๙๗

เด็กชายจตุรภุช ฤทธิรงค์
๑๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๙๘

เด็กชายกิติภัทร วงศ์พบุตร

๒๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๑๙๙

เด็กชายธนารักษ์ อุ่นกลม

๑๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๐๐
เด็กชายปยะภูมิ รักษ์ชุมชน

๒๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๐๑
เด็กหญิงปนัดดา แสนคำภา

๑๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๐๒
เด็กหญิงกนกพิชญ์ นำดอกไม้

๑๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๐๓
เด็กหญิงณัฐวดี ปนแก้ว

๐๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๐๔
เด็กหญิงพรภิมล กุลวงศ์

๑๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๐๕
เด็กหญิงธัญวรัตม์ กองคำ

๑๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๐๖
เด็กหญิงณัฏฐณิชา บุญรอด

๑๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๐๗
เด็กหญิงฐิติมา สุธรรม

๑๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๐๘
เด็กหญิงพัชรพร บุญมาก

๑๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๐๙
เด็กหญิงทิวาพร อุ่นดวง

๒๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๙๒ / ๑๗๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๓๒๑๐
เด็กชายสหรัฐ อุ่นกลม

๒๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๑๑

เด็กหญิงกชกร คำเปอม
๑๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๑๒

เด็กชายณัฐวุฒิ กวนฮางฮอง
๑๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๑๓

เด็กหญิงชลธารณ์ ปทม์สุวรรณ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๑๔

เด็กชายทีปกร วงษ์ถาวร
๐๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๑๕

เด็กหญิงชุติมาภรณ์ สิงห์ที
๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๑๖

เด็กหญิงอาภัสรา เรืองพรม
๓๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๑๗

เด็กหญิงณรรฐธิดา เพ็งลุน
๒๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๑๘

เด็กหญิงณรรฐภรณ์ เพ็งลุน
๒๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๑๙

เด็กชายอัษฎายุธ บุพศิริ
๒๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๒๐
เด็กหญิงแพรวลดา เอกพันธ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๒๑

เด็กหญิงปนัดดา ลาดงเมย
๒๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๒๒

เด็กหญิงสุชลัดดา หาทำ
๑๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๒๓

เด็กชายศิริ บุพศิริ
๑๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๒๔

เด็กชายปตติธาดา ฝายทะแสง
๐๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๒๕

เด็กชายสิรวิชญ์ ภูอากาศ
๓๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๒๖

เด็กชายพีระพงษ์ ผลาวงค์
๐๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๒๗

เด็กหญิงนันธ์หทัย สรรคชา
๑๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๒๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศิริวงค์

๑๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๒๙

เด็กหญิงกนกศิริ ธาตุทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๓๐
เด็กชายธีรภัทร ชมภูนุช

๐๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๓๑

เด็กชายนภัทร อัคราช
๐๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๓๒

เด็กชายสุภคม อินทลิง

๑๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๓๓

เด็กชายศิระยุทธ มัยวงค์
๑๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๓๔ เด็กหญิงสุวรรณลักษณ์
โคทังคะ

๑๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๓๕

เด็กหญิงภัทราวดี จุติยะ
๑๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๓๖

เด็กหญิงภัทราภรณ์ นันสีบุตร
๑๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๓๗

เด็กหญิงวิภาพันธ์ พงสุภา
๑๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๓๘

เด็กชายคมสัน บุญเทียม
๐๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๓๙

เด็กหญิงณัฐณิชา ประวุฒิ
๑๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๔๐
เด็กชายกอนรินทร์ รัตนะ

๐๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๔๑

เด็กชายวุฒิพงศ์ ทาริยา
๑๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๔๒

เด็กชายณัฐพงค์ ทากิระ
๒๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๔๓

เด็กชายศาสตราวุธ โสภานำ
๑๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๔๔

เด็กหญิงศิรภัสสร โมยะ
๐๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๙๓ / ๑๗๙
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๓๒๔๕

เด็กหญิงศรันย์พร โมยะ
๐๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๔๖

เด็กหญิงอมลวัทน์ ปตะพรม
๑๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๔๗

เด็กชายศิรวิทย์ จันทะเสน
๑๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๔๘

เด็กหญิงพัชรธร มหาวงศ์
๓๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๔๙

เด็กหญิงบูรณิมา
พรพุทธคุณรักษา

๑๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๕๐
เด็กหญิงภัทรนัน อุระ

๐๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๕๑

เด็กหญิงไอรดา จอหอ
๐๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๕๒

เด็กชายยุทธพงษ์ พิเดช

๑๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๕๓

เด็กชายภานุวัฒน์ พลสมัคร
๑๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๕๔

เด็กชายปยะเวช ดงภูธร
๑๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๕๕

เด็กหญิงอรพิมล เพ็งคำ
๐๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๕๖

เด็กหญิงณัชชนันท์ กิงจำปา

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๕๗

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ผากงคำ
๒๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๕๘

เด็กชายธันยา ต้นกันยา
๐๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๕๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ประทุมวงษ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๖๐
เด็กหญิงอาภาภัทร คำใหญ่

๐๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๖๑
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ศรีวังไสย์

๐๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๖๒

เด็กชายวรภัทร สอนซ้าย
๑๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๖๓

เด็กหญิงอุมากร วงษา
๒๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๖๔

เด็กหญิงฑิตยา บุญชาลี
๑๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๖๕

เด็กหญิงสโรชา คำใบ

๑๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๖๖

เด็กหญิงขวัญข้าว บุญยบุตร
๑๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๖๗

เด็กชายเมธัส คะบุตร
๐๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๖๘

เด็กชายพลสรันทร์ วงค์จันทร์
๐๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๖๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ ลาวิลาศ
๐๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๗๐
เด็กหญิงกัญญานุช ศิริพรม

๐๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๗๑

เด็กหญิงอมรรัตน์ สาธร
๐๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๗๒

เด็กชายพศวีร์ น้อยแสงศรี
๓๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๗๓

เด็กชายภรัณยู รังศรี
๑๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๗๔

เด็กชายชายแดน เสนเพ็ง
๒๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๗๕

เด็กชายสิทธิภัทร แก้วปลา
๒๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๗๖

เด็กชายปรเมศ อินทริง
๑๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๗๗

เด็กชายเนติ นามเสาร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๗๘

เด็กหญิงเมธินี อุดมลาภ
๑๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๗๙

เด็กหญิงศิรัญญา คัณทักษ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๙๔ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๓๒๘๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศิริพรม

๐๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๘๑

เด็กหญิงวิชญาพร จินดาศรี
๑๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๘๒

เด็กหญิงธัญลักษณ์ สุวรรณ์
๐๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๘๓

เด็กหญิงธธัญญา โยลัย
๒๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๘๔

เด็กชายทัพตะวัน จังตระกูล
๐๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๘๕

เด็กชายอธิพงษ์ คะดุน
๒๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๘๖

เด็กหญิงปนกมล สายวิลัย
๒๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๘๗

เด็กหญิงศิริณภา ชีวะสาโร
๑๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๘๘

เด็กชายพัทธดนย์ ศิริวงศ์
๐๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๘๙

เด็กชายธนกฤต สุวรรณเพ็ชร
๐๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๙๐
เด็กหญิงนิชธาวัลย์ โงนศีรษะ

๓๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๙๑

เด็กชายอัมรินทร์ โยทะอาง
๒๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๙๒

เด็กชายศรายุทธ ไชยกา
๒๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๙๓

เด็กหญิงสุกัญญา สิงห์งอย
๐๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๙๔

เด็กชายคณาธิป บุญเจิม
๑๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๙๕

เด็กชายสันติภาพ เสนพันธ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๙๖

เด็กหญิงทักษพร มหาไธสง
๒๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๙๗

เด็กชายณัฐวุฒ ปตพรม
๒๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๙๘

เด็กชายณัฐชนนท์ ไกยสีย์
๒๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๒๙๙

เด็กชายธนโชติ กับปนะ
๐๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๐๐
เด็กหญิงปาริชาติ ปากดี

๒๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๐๑
เด็กหญิงจินดาหรา ปากดี

๒๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๐๒
เด็กหญิงปาริชาติ เจริญไชย

๒๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๐๓
เด็กชายณัฐพนธ์ ทีสุกะ

๒๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๐๔
เด็กหญิงพรรณพัสสา บานมีทะ

๒๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๐๕
เด็กหญิงเนตรนภา อุทลัง

๑๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๐๖
เด็กชายจิราพงษ์ หงษามนุษย์

๑๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๐๗
เด็กชายสุธินันท์ โสภา

๑๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๐๘
เด็กชายธนดล สมรฤทธิ

์

๑๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๐๙
เด็กชายศรายุทธ มันทีสุด

่ ่

๐๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๑๐
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ สุขนิจ

๒๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๑๑

เด็กหญิงสกุลรัตน์ ประทุมรัตน์
๒๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๑๒

เด็กหญิงกนกวรรณ นันศรีบุตร
๒๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๑๓

เด็กหญิงภัทรวดี เมืองโคตร
๒๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๑๔

เด็กหญิงกัญญาญัฐ สุขรินทร์
๑๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๙๕ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๓๓๑๕

เด็กชายพีรวิชญ์ สมรฤทธิ

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๑๖

เด็กชายภรัณยู ปลาตี
๐๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๑๗

เด็กชายอธิชัย มากเหล่า
๑๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๑๘

เด็กหญิงวริศรา แก้วปลา
๑๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๑๙

เด็กหญิงศวิตา สมรฤทธิ

์

๑๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๒๐
เด็กหญิงศศิวิภา โคตตะ

๑๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๒๑

เด็กหญิงเขมิสรา วังวร
๐๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๒๒

เด็กหญิงธวัลรัตน์ ถาแถ้ว
๐๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๒๓

เด็กชายกนต์ธร ต้นกล
๒๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๒๔

เด็กชายบุญญฤทธิ ประสมรส

๑๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๒๕

เด็กชายศุลิ โพธิพา
๒๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๒๖

เด็กชายเจษฏา บุญเรืองศรี
๒๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๒๗

เด็กชายพีรพัฒน์ พรมจันทา
๐๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๒๘

เด็กหญิงกฤติกา ภีมะโยธิน

๑๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๒๙

เด็กหญิงศศิวิมล ไชยฮด
๒๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๓๐
เด็กชายกันต์ธีร์ ทุมทัดทราย

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๓๑

เด็กชายคฑาวุธ พินทอง
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๓๒

เด็กชายภัทดล ดอนเกิด
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๓๓

เด็กชายสายชล วรพิมพ์รัตน์
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๓๔

เด็กชายวัฒนา อุปพงษ์
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๓๕

เด็กชายวิรุช ด่างเกษี
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๓๖

เด็กชายอนุชิต ต้นถาแก้ว
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๓๗

เด็กหญิงกนกวรรณ สีเมือง
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๓๘

เด็กหญิงจิราภรณ์ ดังสีสัตย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๓๙

เด็กหญิงณิชาภัทร มีมา
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๔๐
เด็กหญิงบัณฑุวรรณ ดาดง

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๔๑

เด็กหญิงประภัสสร ทองสี
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๔๒

เด็กหญิงปริตา ดังสีสัตย์
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๔๓

เด็กหญิงปาลิดา อ้วนมังเม็ง
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๔๔

เด็กหญิงภัคจิรา คะโมฤทธิ

์

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๔๕

เด็กหญิงวิลัยวรรณ ดังสีสัตย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๔๖

เด็กหญิงอรุณี หมอกมีชัย
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเซียงเซา วัดดาราราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๔๗

เด็กชายพิธิวัฒน์ กวนฮางฮอง
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๔๘

เด็กหญิงปยาอร คะดุน
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๔๙

เด็กชายชัยธวัช คะดุน
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๙๖ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๓๓๕๐
เด็กชายพิทักษ์ชัย เอืองไข

้

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๕๑

เด็กชายปราเมศ หัวใจ
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๕๒

เด็กชายธนายุทธ จันทะภู
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๕๓

เด็กหญิงสาวิตรี คะดุน
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๕๔

เด็กชายพนธกร ผุดีสม
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเอืองก่อนาดี

้

วัดทรายคำ  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๕๕

เด็กชายกฤษณะ จันทร์เต็ม
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๕๖

เด็กชายชนะศักดิ

์

สุขวิพัฒน์
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๕๗

เด็กหญิงนุชนาฎ สิทธิยา
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๕๘

เด็กหญิงนัชชนันท์ พลหาร
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๕๙

เด็กหญิงภัทรธิดา โพธิราช
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๖๐
เด็กหญิงพรพูนทรัพย์ ชัยมุงคุณ

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๖๑

เด็กชายภัชรพล คล้ายสูงเนิน
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๖๒

เด็กหญิงวชิราภรณ์ พิมสาร

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๖๓

เด็กหญิงจินตพร มูลตีเสาร์
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๖๔

เด็กหญิงนิตยา โคตะบิน
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๖๕

เด็กหญิงจิราทิพย์ ทองอ่อน
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๖๖

เด็กหญิงกันตนา โปแอ
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๖๗

เด็กชายอดุลย์วิทย์ แปโค
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๖๘

เด็กชายวัชรินทร์ โคตะบิน
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๖๙

เด็กหญิงหวานทิพย์ ปองสำราญ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๗๐
เด็กหญิงนิรชา โคตะบิน

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๗๑

เด็กหญิงศิรภัสสร โคตะบิน
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๗๒

เด็กหญิงนันทนา มานัส
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๗๓

เด็กชายพิทักษ์ สิทธิยา
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๗๔

เด็กชายวรนาถ จันทะภู
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๗๕

เด็กชายฐิติพงศ์ มหาวงค์
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๗๖

เด็กชายอดิรุจ โคตะบิน
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๗๗

เด็กชายยอดชาย โคตะบิน

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๗๘

เด็กชายไกรวิชญ์ อินนะริ
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๗๙

เด็กชายวรากร โคตะบิน
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๘๐
เด็กหญิงจินตหรา ทัศพงษ์

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดเบญจสุทธาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๘๑

เด็กชายณัฐนนท์ ดายังหยุด
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๘๒

เด็กชายณัฐพงษ์ พูลเพิม

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๘๓

เด็กชายทวีพงษ์ เวียงผาง
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๘๔

เด็กชายธนโชติ วิสัยเกต
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๙๗ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๓๓๘๕

เด็กชายธวัชชัย มหาวงค์
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๘๖

เด็กชายนันทิพัฒน์ แสนพล
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๘๗

เด็กชายศิรศักดิ

์

ดวงภักดี
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๘๘

เด็กหญิงจิราพร มหาวงค์
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๘๙

เด็กหญิงนิตยา ตะธรรมมา
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๙๐
เด็กหญิงปนัดดา มีกุดฮู

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๙๑
เด็กหญิงพรรณนารา เคนแสง

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๙๒

เด็กหญิงพิชญา นาเมืองรักษ์
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๙๓

เด็กชายชัชพงศ์ ไชยแพร

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๙๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ศิริวงศ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๙๕
เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ

์

กัลยาฤทธิ

์

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๙๖

เด็กชายพลพล โคทังคะ
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๙๗

เด็กชายภูสิทธิ

์

อินทริง
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๙๘

เด็กหญิงกุลจิรา กุลยะ
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๓๙๙

เด็กหญิงชลธิชา ศิริวงศ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๐๐
เด็กหญิงธันยารัตน์ สุธรรม

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๐๑
เด็กหญิงนภิสา รัตนะ

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๐๒
เด็กหญิงบุญยนุช รัตนะ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๐๓
เด็กหญิงปรียาพร สุธรรม

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๐๔
เด็กหญิงสรัลพร แซ่เตีย

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๐๕
เด็กหญิงสุรัตนา ศิริวงศ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๐๖
เด็กหญิงอรนันต์ ศิริวงศ์

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๐๗
เด็กชายพีรพงษ์ แก้วปลา

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๐๘
เด็กหญิงณัฐยา นามนา

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๐๙
เด็กหญิงศิรินธร ยังภาย

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๑๐
เด็กหญิงสรัญญา มหาวงค์

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๑๑

นางสาววัชราพร โจมมัน

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๑๒

นางสาวศิริวรรณ มหาวงศ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๑๓

นางสาวปรารถนา สมรฤทธิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเดือพิทยาคม

่

วัดดาราราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๑๔

เด็กหญิงนภัสสร สิมมา

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมศรี วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๑๕

เด็กหญิงอาทิตยา โมห้างหว้า
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมศรี วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๑๖

เด็กชายจิรพนธ์ สุธรรม
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมศรี วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๑๗

เด็กชายจิรพัส สุธรรม
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมศรี วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๑๘

เด็กชายพีรพัฒน์ ดวงพล
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมศรี วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๑๙

เด็กชายสรธัญ รัตนะ
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมศรี วัดทรายศรี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๙๘ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๓๔๒๐
เด็กชายเพชรเกษม เกษมสินธุ์

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมศรี วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๒๑

เด็กชายปฐพี คะลีล้วน
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมศรี วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๒๒

เด็กชายณัฐดนัย รัตนะ
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมศรี วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๒๓

เด็กหญิงเกตน์นิภา อินทิสิทธิ

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมศรี วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๒๔

เด็กหญิงจิรารัตน์ อินทริง

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมศรี วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๒๕

เด็กชายอรุณ คัมภิภาค
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมศรี วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๒๖

เด็กชายณัฐดนัย มหาวงค์
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๒๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ภูห้องใส
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๒๘

เด็กชายปณณธร พัทยา
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๒๙

เด็กชายพิชยะ อินธิสิทธิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๓๐
เด็กชายวุฒิภัทร ศิริวงศ์

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๓๑

เด็กชายวรโชติ สมรฤทธิ

์

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๓๒

เด็กชายหาญณรงค์ มัยวงค์
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๓๓

เด็กหญิงเกวลิน ทากิระ
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๓๔

เด็กหญิงจิราพร แก้วปลา
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๓๕

เด็กหญิงจิราวรรณ สุพร
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๓๖

เด็กหญิงณัฎฐนิชา แก้วปลา
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๓๗

เด็กหญิงทิพย์จิกา กันทะสอน
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๓๘

เด็กหญิงธารีรัตน์ พรมจารี
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๓๙

เด็กหญิงนุชจรี การสร้าง
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๔๐
เด็กหญิงปาริตา ผาอินดี

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๔๑

เด็กชายเมธี สีสันงาม
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๔๒

เด็กชายจีรวัฒน์ มหาวงค์
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๔๓

เด็กชายเฉลิมวงศ์ พันธุกาง
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๔๔

เด็กชายดนุสรณ์ ยังภาย
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๔๕

เด็กชายวีรภัทร แก้วปลา
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๔๖

เด็กชายสุรเสกษ์ สมรฤทธิ

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๔๗

เด็กหญิงวิสสุตา แก้วปลา
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๔๘

เด็กชายพีษกร สุธรรม
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๔๙

เด็กชายณัฐวัตร สุธรรม
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๕๐
เด็กชายจารุเดช สุธรรม

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๕๑

เด็กชายรัฐภูมิ ชายกวด
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๕๒

เด็กชายวีรพงศ์ แก้วปลา

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๕๓

เด็กชายเนติพงษ์ มัยวงค์
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๕๔

เด็กหญิงปภาวรินท์ ศิริวงค์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

วัดทรายศรี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๙๙ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๓๔๕๕

เด็กหญิงอันดามัน ทุมทัดทราย
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๕๖

เด็กหญิงเจษฎา มัยวงศ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๕๗

เด็กหญิงรัตติยาพร สุธรรม
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๕๘

เด็กหญิงนราพร ศิริวงค์
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๕๙

เด็กหญิงศศิธร วันทา
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๖๐
เด็กหญิงกวิสรา บัวบุญ

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๖๑

เด็กหญิงอรปรียา มัยวงศ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๖๒

เด็กชายรัฐภูมิ ยะสานติทิพย์
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๖๓

เด็กชายชัยณรงค์ ปองทอง
๒๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๖๔

เด็กชายธนศักดิ

์

เพ็ชรนอก
๐๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๖๕

เด็กชายธีรภัทร คำหาญ
๑๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๖๖

เด็กชายวัชรินทร์ อุทัยดา
๐๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๖๗

เด็กชายศุภาลักษ์ สัมพันธ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๖๘

เด็กชายอธิชล โคทังคะ
๐๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๖๙

เด็กหญิงกัญชพร สวรรค์หลง
๐๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๗๐
เด็กหญิงฐิติชญา อินทริง

๒๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๗๑

เด็กหญิงนำทิพย์ เนยอิม

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๗๒

เด็กหญิงเปรมฤทัย ไชยกา
๑๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๗๓

เด็กหญิงพิชยา ไชยกา

๑๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๗๔

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา รัตนะ
๐๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๗๕

เด็กหญิงมัลลิกา รัตนะ
๑๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๗๖

เด็กหญิงรัชนีกร รัตนะ
๒๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๗๗

เด็กหญิงวิสุดา รัตนะ
๑๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๗๘

เด็กหญิงอภิสรา วงศ์สุพัฒน์
๒๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๗๙

เด็กหญิงปพิชญา มะละกา
๐๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๘๐
เด็กชายชัยณรงค์ โยลัย

๑๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๘๑

เด็กหญิงชลณัฐชา จำรักษา
๓๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๘๒

เด็กหญิงจีรนัน อินทิสิทธิ

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๘๓

เด็กชายธนาดุล โคตะบิน
๑๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๘๔

เด็กชายศราวุธ ไชยกา
๐๙/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๘๕

เด็กหญิงกุลศิริ อินทริง
๑๙/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๘๖

เด็กชายญัฐกร คำหาญ
๐๑/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๘๗

เด็กชายธนกรณ์ คำหาญ
๑๓/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๘๘

เด็กชายประกฤตฎ์ รัตนะ
๒๖/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๘๙

เด็กหญิงนัฐมล แก้วปลา
๐๕/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

วัดทรายศรี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๐๐ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๓๔๙๐
เด็กชายณัฐธพงษ์ นาเมืองรักษ์

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๙๑

เด็กชายสมทรัพย์ จันทร์กระจ่าง

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๙๒

เด็กชายอภินันท์ แพงสาร
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๙๓

เด็กหญิงนภัสสร มหาวงศ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๙๔

เด็กหญิงศุภัชญา มหาวงค์
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๙๕

เด็กชายณัฐวุฒิ มหาวงศ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๙๖

เด็กชายดุลยวัฒน์ มหาวงค์
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๙๗

เด็กชายทักษ์ดนัย สุวรรณมาโจ
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๙๘

เด็กชายพิภัช มหาวงศ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๔๙๙

เด็กชายมงคล บุญทองเถิง
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๕๐๐
เด็กชายวิทวัฒน์ มันอาษา

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๕๐๑
เด็กชายอภินัทธ์ อะโนนาม

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๕๐๒
เด็กหญิงกนิกา มหาวงค์

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๕๐๓
เด็กหญิงกรรณิกา ราชประทุม

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๕๐๔
เด็กหญิงจุฑามาศ จงเทพ

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๕๐๕
เด็กหญิงชุติกาญจน์ มหาวงค์

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๕๐๖
เด็กหญิงณัฐฐาเนตร นนท์คำวงค์

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๕๐๗
เด็กหญิงณัฐพร ไกยะฝาย

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๕๐๘
เด็กหญิงธดากรณ์ ประกิง

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๕๐๙
เด็กหญิงนันท์นภัส มหาวงค์

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๕๑๐
เด็กหญิงปนัดดา มหาวงศ์

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๕๑๑
เด็กหญิงประกายแก้ว

มหาวงศ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๕๑๒

เด็กหญิงปณฑิตา อยู่สุข
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๕๑๓

เด็กหญิงรุ่งไพริน มหาวงค์
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๕๑๔

เด็กหญิงศุภานุช มหาวงศ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๕๑๕

เด็กหญิงสุณิษา เฉลิมชัยกิจ
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๕๑๖

เด็กหญิงอัญชิสา โพนดาแคบ
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๕๑๗

เด็กหญิงอารีญา ตางาม
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๕๑๘

เด็กหญิงอุมากร มิตรชู

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีอูด วัดทรายศรี  

นพ ๔๕๖๐/๓๕๑๙

เด็กชายผดุงชัย จันทร
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๖๐/๓๕๒๐
เด็กชายอัครเดช โคทังคะ

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๖๐/๓๕๒๑

เด็กหญิงครองขวัญ แก้วปลา
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๖๐/๓๕๒๒

เด็กหญิงชนิดา ชมเชย
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๖๐/๓๕๒๓

เด็กหญิงณิชกานต์ แนวตัน
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๖๐/๓๕๒๔

เด็กหญิงนิรชร มัยวงค์
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๐๑ / ๑๗๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๓๕๒๕

เด็กหญิงสุจิตตรา อุผา
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๖๐/๓๕๒๖

เด็กหญิงอนิศา โคทังคะ
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๖๐/๓๕๒๗

เด็กชายฆมาเทพ โคตรคำ
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๖๐/๓๕๒๘

เด็กหญิงนันทวัน พิมพาเลีย
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๖๐/๓๕๒๙

เด็กหญิงนันธิดา ทากิระ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๖๐/๓๕๓๐
เด็กหญิงเบญจมาศ ทุมต้ายซ้าย

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๖๐/๓๕๓๑

เด็กชายเจษฎา คัดทนะ
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๖๐/๓๕๓๒

เด็กชายนันทิพัฒน์ ระย้าอินทร์
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๖๐/๓๕๓๓

เด็กชายพงศธร บรรพต
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๖๐/๓๕๓๔

เด็กชายรชต พุฒซ้อน
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๖๐/๓๕๓๕

เด็กชายวรรณเฉลิม กำทรัพย์
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๖๐/๓๕๓๖

เด็กชายศรุติ ปองทอง
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๖๐/๓๕๓๗

เด็กชายศุภกร สมรฤทธิ

์

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๖๐/๓๕๓๘

เด็กชายศุภณัฐ สมรฤทธิ

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๖๐/๓๕๓๙

เด็กชายอัมภฤณ ลาวช่าง
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๖๐/๓๕๔๐
เด็กหญิงกณิกา ไกลเทียม

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๖๐/๓๕๔๑

เด็กหญิงชนกสุดา ทานะเวช
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๖๐/๓๕๔๒

เด็กหญิงธัญพร สุมนทา
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๖๐/๓๕๔๓

เด็กหญิงนฤชา ปองทอง
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๖๐/๓๕๔๔

เด็กหญิงนริศรา สายหยุด
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๖๐/๓๕๔๕

เด็กหญิงนุชจิรา สุขเนียม
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๖๐/๓๕๔๖

เด็กหญิงพัชรินทร์ เฉือยนอก

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๖๐/๓๕๔๗

เด็กหญิงมนต์นภา ศรีเมืองมา
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๖๐/๓๕๔๘

เด็กหญิงวิภาดา กางกำจัด
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๖๐/๓๕๔๙

เด็กหญิงวิรัตน์ สมรฤทธิ

์

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๖๐/๓๕๕๐
เด็กหญิงสิริยากร สมรฤทธิ

์

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๖๐/๓๕๕๑

เด็กชายเก่งเจริญ ธรรมโหร
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๖๐/๓๕๕๒

เด็กชายเจษฎาพร โมยะ
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๖๐/๓๕๕๓

เด็กชายชนินทร์ กลำมณี
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๖๐/๓๕๕๔

เด็กชายธนดล รังศรี
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๖๐/๓๕๕๕

เด็กชายปฏิพล ปองทอง
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๖๐/๓๕๕๖

เด็กชายอนนทกร สุยะทา
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๖๐/๓๕๕๗

เด็กชายวาคิม แก้วปลา

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๖๐/๓๕๕๘

เด็กชายสิทธิสักดิ

์

บุญเกตุ
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๖๐/๓๕๕๙

เด็กชายหาญณรงค์ คัณทักษ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๐๒ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๓๕๖๐
เด็กชายอนุชา สมรฤทธิ

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๖๐/๓๕๖๑

เด็กชายอัครชัย ชัยหมืน

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๖๐/๓๕๖๒

เด็กหญิงกชกร คูณเมือง
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๖๐/๓๕๖๓

เด็กหญิงจินตนา รังสร้อย
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๖๐/๓๕๖๔

เด็กหญิงนิศามณี สิมมา
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๖๐/๓๕๖๕

เด็กหญิงมุธิตา คำภิลัง
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๖๐/๓๕๖๖

เด็กหญิงวรารัตน์ กัญญาคำ
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๖๐/๓๕๖๗

เด็กหญิงศิรารมย์ โคตวัน

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๖๐/๓๕๖๘

เด็กหญิงเวธากา เหล่ามูล
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๖๐/๓๕๖๙

เด็กชายเจษฎา วันโยทา
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๖๐/๓๕๗๐
เด็กชายเทวฤทธิ

์

กลำดิษฐ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๖๐/๓๕๗๑

เด็กชายธีระพงษ์ คัณทักษ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๖๐/๓๕๗๒

เด็กหญิงเกวริน คำนวน
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๖๐/๓๕๗๓

เด็กหญิงจิราพร แสนต่างนา
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๖๐/๓๕๗๔

เด็กหญิงปภาวดี อภัยโส
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๖๐/๓๕๗๕

เด็กหญิงพิมพ์ใจ คะลีล้วน
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๖๐/๓๕๗๖

เด็กชายธีรพงศ์ รังศรี

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๖๐/๓๕๗๗

เด็กหญิงมลิสา โคทังคะ
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๖๐/๓๕๗๘

เด็กหญิงธนะพร สมวงค์
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๖๐/๓๕๗๙

นางสาวชมพูนุช ศิริวงศ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๖๐/๓๕๘๐
นายพันธกานต์ วงค์พุทธา

๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๖๐/๓๕๘๑

นายฤทธิพงษ์ ศิริวงค์
๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๖๐/๓๕๘๒

นางสาววณาภรณ์ รังศรี
๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๖๐/๓๕๘๓

นางสาวสุจิตรา รังศรี
๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๖๐/๓๕๘๔

นายศุภกร นำเงิน
๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๖๐/๓๕๘๕

นายณัฐวัตร ขัติวงค์
๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๖๐/๓๕๘๖

นายออมสิน คำแก้ว
๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๖๐/๓๕๘๗

นางสาวอรพรรณ ดันมีแก้ว
๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๖๐/๓๕๘๘

นายธัญญพงษ์ คำภิลัง
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๕๖๐/๓๕๘๙

เด็กชายศราวุธ ประสงค์ดี
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๕๖๐/๓๕๙๐
เด็กชายทยาวัฒน์ สำรวย

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๕๖๐/๓๕๙๑

เด็กชายนิรุทธิ

์

อุปทุม
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๕๖๐/๓๕๙๒

เด็กชายอดิศักดิ

์

สุนิกร
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๕๖๐/๓๕๙๓

เด็กชายพชรดนัย ประสงค์ดี

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๕๖๐/๓๕๙๔

เด็กชายบริบูรณ์ บูรณ์เจริญ
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๐๓ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๓๕๙๕

เด็กชายเนติภูมิ อุปทุม
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๕๖๐/๓๕๙๖

เด็กชายพิทักพงษ์ คำเกษ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๕๖๐/๓๕๙๗

เด็กหญิงยศพร พรมแสง
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๕๖๐/๓๕๙๘

เด็กหญิงวรกมล ภูห้องเพชร
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๕๖๐/๓๕๙๙

เด็กหญิงวรานุช ศรีเจริญ

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๐๐
เด็กหญิงศิริยากรณ์ คำเกษ

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๐๑
เด็กหญิงณหทัย คำมูล

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๐๒
เด็กหญิงวิรภา จุลขันธ์

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๐๓
เด็กชายอดิเทพ ขันอาสา

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๐๔
เด็กชายศุภกิจ ยะภักดี

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๐๕
เด็กชายสำราญ วงค์คำ

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๐๖
เด็กชายภูวนัตถ์ วงษา

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๐๗
เด็กชายสุริยา ไชยนาน

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๐๘
เด็กชายณรงค์กรณ์ แห่งสูงเนิน

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๐๙
เด็กชายวัชระเกียรติ จุลขันธ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๑๐
เด็กชายประมวล คำเกษ

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๑๑

เด็กหญิงกรรณิกา อุปทุม
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๑๒

เด็กหญิงปวีณา จุลขันธ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๑๓

เด็กหญิงวุฒิพร ไชยเทศ
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๑๔

เด็กหญิงชัญญานุช คำเกษ
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๑๕

เด็กหญิงแทมรีน สีสมัย
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๑๖

เด็กหญิงสุนิสา ประสงค์ดี
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๑๗

เด็กหญิงธิญาดา อุปทุม
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๑๘

เด็กหญิงปริมวรา พิมภาค
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๑๙

เด็กหญิงรุ่งนภา นนท์จันทร์
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๒๐
เด็กชายรัชชานนท์ คำเกษ

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดจูมมณี  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๒๑

เด็กชายปวินวิธ รบศึก
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๒๒

เด็กชายภูวเดช สีปะดี
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๒๓

เด็กชายวรวัตร์ พรมทา
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๒๔

เด็กชายวัยวัฒน์ โคตรคำ
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๒๕

เด็กชายศิริพงศ์ พระสุนทร
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๒๖

เด็กชายสิรวิชญ์ ปตพรม
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๒๗

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

สุราฤทธิ

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๒๘

เด็กหญิงชาลิสา สวรรยาสุวรรณ
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๒๙

เด็กหญิงธนพร โคตรคำ
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๐๔ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๓๖๓๐
เด็กหญิงพรรณภา แพงสาร

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๓๑
เด็กหญิงพิชชากานต์ บุพศิริ

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๓๒

เด็กหญิงพิลาวรรณ คำพวง
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๓๓

เด็กหญิงโยษิตา ผาอิดดี
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๓๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ พลราชม
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๓๕
เด็กหญิงพลอยพิชชา เทพณรงค์

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๓๖

เด็กหญิงชลธิชา แผนบุตร
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๓๗

เด็กชายมนตรี ยงบรรทม
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๓๘

เด็กหญิงชลลดา โวหารลึก
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๓๙

เด็กหญิงนุชนารถ อุน้อย
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๔๐
เด็กชายณัฐพงษ์ ฝายสะพือ

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๔๑

เด็กหญิงสลิลทิพย์ จุมจันทร์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๔๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สิงหืงอย
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๔๓

เด็กชายธีรภัทร์ คัณทักษ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๔๔

เด็กชายสิทธิพงษ์ เหมะธุลิน
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๔๕

เด็กหญิงณิรดา มหาสารคราม

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหาดแพง วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๔๖

เด็กหญิงพรนัชชา ขันทะชา
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๔๗

เด็กชายรพีภัทร ยะภักดี
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๔๘

เด็กชายชาคริต ดีวันไชย
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๔๙

เด็กหญิงพรไพริน สิงห์งอย

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๕๐
เด็กหญิงสิริยากร วงค์คำจันทร์

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๕๑

เด็กหญิงปนผกา ศรีดาวงค์
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๕๒

เด็กหญิงศตรัศมี ศรีโคตร
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๕๓

เด็กหญิงภาพิมล เมตมาตย์
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๕๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ โคตรบิล
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๕๕

เด็กหญิงวริศรา คำใบ
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๕๖

เด็กหญิงทิพย์สุดา ศรีดาวงค์
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๕๗

เด็กหญิงปาลิตา ยะภักดี
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๕๘

เด็กหญิงจุฬาภรณ์ แสนคำวงค์
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๕๙

เด็กชายสุรวุฒิ ใจสุข
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๖๐
เด็กหญิงนริษา ไมยวงค์

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๖๑

เด็กหญิงนันท์นภัศ ขันทะชา

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๖๒

เด็กหญิงวรารัตน์ หงส์โต
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๖๓

เด็กชายปรเมศ วิทยาพงษ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๖๔

เด็กชายวรวุฒิ เนตรมุข
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๐๕ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๓๖๖๕

เด็กชายวรัญู เนตรพิมพ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๖๖

เด็กชายเดชาธร บริบูรณ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๖๗

เด็กชายกิตติพงศ์ นาหมีด
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๖๘

เด็กชายภาณุพงศ์ การิก
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๖๙

เด็กหญิงพัชราภา วงค์คำจันทร์
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๗๐
เด็กหญิงจิราภรณ์ ศรีเมือง

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๗๑

เด็กหญิงสุพัตรา มีสี
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๗๒

เด็กหญิงปวันรัตน์ ชาบรรทม
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๗๓

เด็กหญิงอลิสดา เดชขันธ์
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๗๔

เด็กหญิงวนิดา นนมุต
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๗๕
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ

์

ขันทะชา
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๗๖

เด็กชายสุทิวัส โคตรบิล
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๗๗

เด็กชายภูวดล วงษาเนา
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมะจ่าง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๗๘

เด็กชายพันธกาล จำรักษา
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมะจ่าง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๗๙

เด็กหญิงฐิตินันท์ ตาทิพย์
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมะจ่าง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๘๐
เด็กหญิงกฤติยา สุธรรม

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมะจ่าง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๘๑

เด็กหญิงปรียาภรณ์ พัสนวงค์
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนมะจ่าง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๘๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ ชาวดง
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนมะจ่าง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๘๓

เด็กหญิงภัทราภรณ์ มณีปกรณ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนมะจ่าง วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๘๔

เด็กชายนาวิน เกษมสิน
๐๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)

วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๘๕

เด็กชายธีรภัทร สีหา
๐๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)

วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๘๖

เด็กชายบุญเลียง

้

โพธิสุ

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๘๗

เด็กชายธีรวัฒน์ อุปโคตร
๐๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)

วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๘๘

เด็กชายกิตติพงศ์ คำแก้ว
๒๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)

วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๘๙

เด็กชายถกลเกียรติ

์

เดชโฮม
๐๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)

วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๙๐
เด็กชายทักชินัย หลวงโป

๒๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๙๑

เด็กชายประกฤษฎิ

์

ชัยบิล

๒๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)

วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๙๒

เด็กหญิงชณิชา โพธิสุ

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๙๓

เด็กหญิงอลิตา ขรรศร
๒๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)

วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๙๔

เด็กหญิงวรรณภา ขรรศร
๒๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)

วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๙๕

เด็กหญิงจินตพร ขรรศร
๑๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)

วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๙๖

เด็กหญิงสุภัฒตรา ผิวคำ
๐๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)

วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๙๗

เด็กหญิงจิรชญา โพธ์สุ

๑๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)

วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๙๘

เด็กหญิงนิกข์นิภา ชาบรรทม
๑๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)

วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๖๙๙
เด็กหญิงประทุมมาศ สิงห์งอย

๐๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
วัดศรีสงคราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๐๖ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๓๗๐๐
เด็กหญิงจันทร์จิรา จวนแจ้ง

๐๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๐๑
เด็กหญิงอภิญญา โพธิสุ

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๐๒
เด็กชายวงศกร วาณะวงศ์

๓๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๐๓
เด็กหญิงจันทร์วลัย มลิซึง

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๐๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ เกษมสิน

๒๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๐๕
เด็กหญิงสาวินี นะคะจัด

๑๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๐๖
เด็กชายวิศรุต โสมณวัตร

๒๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๐๗
เด็กชายภูริภัทร พรมวงค์

๑๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๐๘
เด็กหญิงศุจินทรา โพธิสุ

์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)

วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๐๙
นางสาววรินทร สัพโส

๐๗/๐๔/๒๕๓๔ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๑๐
เด็กหญิงวันวิสา มหานิล

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๑๑

เด็กหญิงนพรัตน์ สุจริต
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๑๒

เด็กหญิงนันฐชา พ่อศรีชา

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๑๓

เด็กหญิงปทมา พ่อชมภู

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๑๔

เด็กหญิงปยธิดา วงค์ศรีชา
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๑๕

เด็กหญิงพรชิตา ปุมเปา
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๑๖
เด็กหญิงพลอยไพริน พ่อตาแสง

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๑๗

เด็กหญิงพัชรินทร์ เมืองโคตร
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๑๘

เด็กหญิงเพลงพิณ ตันสมรส

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๑๙

เด็กหญิงสิริรัตน์ กัปโก

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๒๐
เด็กหญิงอรปรียา แพงดี

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๒๑

เด็กหญิงอารยา ด้วงคำภา
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๒๒

เด็กหญิงอินทิรา บุระวงค์
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๒๓

เด็กชายพันธลักษณ์ ด้วงคำภา
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๒๔

เด็กชายธีระศักดิ

์

หงสาวดี
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๒๕

เด็กชายผดุงเกียรติ นามาจอมศรี
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๒๖

เด็กหญิงพรชิตา เบ้าทอง
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๒๗

เด็กชายชัยณรงค์ เพชรดีคาย
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๒๘

เด็กหญิงปานธนพร สังชาดี
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๒๙

นายอนุชิต เชือขาวพิมพ์

้

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังยางวิทยาคม วัดสุมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๓๐
เด็กหญิงจีรนันทร์ แก้วดี

๐๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน วัดวังโน  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๓๑

เด็กหญิงพรานทิพย์ วงค์แก้ว
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๓๒

เด็กหญิงมินตรา ชุมปลา
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๓๓

นางสาวศิริรัตน์ ชุมปลา
๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๓๔

นายจุลจักร มะลิสา
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๐๗ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๓๗๓๕

นางสาวศรญา ยตะโคตร
๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองโพธิพิทยาคม

์

วัดวังโน  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๓๖

เด็กชายนักรบ วงศ์คำจันทร์
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๓๗

เด็กหญิงธัญพิชชา ตะวังทัน
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๓๘

เด็กชายพงศกร ทองเภาว์
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๓๙

เด็กหญิงศศิชา สุนทร
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๔๐
เด็กหญิงกันยากร ทำทอง

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๔๑

เด็กชายอรรถชัย เวชไสย์
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๔๒

เด็กชายดนัย ชนะเคน
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๔๓

เด็กหญิงปุริมปรัชญ์ ชนะประสพ
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๔๔

เด็กชายธนานันท์ สินธุชัย
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๔๕

เด็กชายพชรพล ต้นสวรรค์
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๔๖

เด็กชายสืบสกุล แสนคำ
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๔๗

เด็กหญิงรีจีน่า เจด เบรน
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๔๘

เด็กหญิงกุลยา คำกรฤาชา
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๔๙

เด็กหญิงฐิดาภา อินาลา
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๕๐
เด็กชายมินทรา แก่นจวน

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๕๑

เด็กชายสุภลักษณ์ สวยสา
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๕๒

เด็กชายสืบศักดิ

์

แสนคำ
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๕๓

เด็กชายธราเทพ สุริยนต์
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๕๔

เด็กหญิงขวัญฤดี แฮดดี
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๕๕

เด็กหญิงปภาวรินท์ พันธ์กกค้อ
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๕๖

เด็กชายอลงกรณ์ นันชนะ
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๕๗

เด็กหญิงศุภัทรธิดา หูมแพง
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๕๘

เด็กหญิงสรัลนุช แสนเขือน

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๕๙

เด็กหญิงปยะธิดา อินาลา
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๖๐
เด็กหญิงพัณณิตา มีแสง

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๖๑

เด็กหญิงชลนภัทร คำปนแปง
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๖๒

เด็กชายอัครพล ตังเจริญ

้

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๖๓

เด็กชายชนาธิป คำเถือน

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๖๔

เด็กชายฐิตินันท์ กุลชน
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๖๕

เด็กชายปรมัตถ์ จิตตะระ
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๖๖

เด็กชายพชรภูมิ เชืองดวงผุย

้

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๖๗

เด็กหญิงศุภัสสรา มณีรัตน์
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๖๘

เด็กหญิงพรทิพย์ ดวงมาลัย
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๖๙

เด็กหญิงณัฎฐนิชค์ กัลยาเขียว
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๐๘ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๓๗๗๐
เด็กหญิงปาริชาติ แขมจันทร์

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๗๑

เด็กหญิงมัทฉญาดา โพธิธิน

์

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๗๒

เด็กหญิงจุฑามาศ ดีพรม
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๗๓

เด็กหญิงชญานนท์ กุลชน
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๗๔

เด็กหญิงอรณิชา สมลี
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๗๕

เด็กหญิงดลยา ขันทีท้าว
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๗๖

เด็กชายอัครวินทร์ ผลจันทร์
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๗๗
เด็กหญิงณัฐชานันท์ อรรคศรีวร

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๗๘

เด็กหญิงเกศินี มีสมบัติ
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๗๙

เด็กหญิงนัฏฐนิชา หอมแพงไว้
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๘๐
เด็กหญิงวิชญาดา อินาลา

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๘๑

เด็กชายเจตนิพัทย์ เหวยไทย
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๘๒

เด็กหญิงวรรณวนัช ลัทธิวรรณ
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๘๓

เด็กหญิงชลลดา ชวนชาติ
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๘๔

เด็กหญิงนริศรา ในอินทร์
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๘๕

เด็กหญิงธันยพร แสนกง
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๘๖

เด็กชายภาณุวัฒน์ ติววงค์

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๘๗

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เกตุวีระพันธุ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๘๘

เด็กชายอิชัย กุลบุตร
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๘๙

เด็กชายณัฐภูมิ สุคันธ์
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๙๐
เด็กหญิงปวีณา โคตรโยธี

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๙๑

นางทิพธัญญา โพธิตา

์

๑๑/๐๕/๒๕๒๒

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๙๒

นายกวี โสมงาม
๑๖/๐๒/๒๕๒๕

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๙๓

นางชนัญญา ขันตะ
๓๐/๐๑/๒๕๑๖

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๙๔

นางสาวณัฐริกา ไกรสระแก้ว
๐๙/๐๔/๒๕๒๙

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๙๕

นางประยูรศรี กวานปรัชชา
๓๐/๐๕/๒๕๑๗

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๙๖

นางสาวพิมลรัตน์ ลุนลา
๐๖/๐๘/๒๕๒๕

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๙๗

นางสาวลัดดาวรรณ แก่นจวง
๐๕/๐๔/๒๕๓๔

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๙๘

นายสุริยา แหว่นพรม
๑๘/๐๗/๒๕๒๘

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๓๗๙๙

นางไพรวัลย์ ไชยรบ
๑๓/๐๖/๒๕๒๑

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๓๘๐๐
นายไมตรี สอนดา

๑๑/๑๒/๒๕๑๑

โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๓๘๐๑
เด็กชายจุลจักร สิมลี

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๖๐/๓๘๐๒
เด็กหญิงกมลทิพย์ เหลาหนาด

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๖๐/๓๘๐๓
เด็กหญิงพิยดา รัศมี

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๖๐/๓๘๐๔
เด็กหญิงภรณ์ทิพย์ โพธิราช

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๐๙ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๓๘๐๕
เด็กชายชนวีร์ หงษ์สมดี

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๖๐/๓๘๐๖
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ไสยกุล
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๖๐/๓๘๐๗
เด็กหญิงเพชรนภา เสียงหวาน

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๖๐/๓๘๐๘
เด็กชายวุฒิชัย โคตะทัน

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๖๐/๓๘๐๙
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ชัยมาตร
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๖๐/๓๘๑๐
เด็กหญิงธัญญารัตน์ พลอุ่น

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๖๐/๓๘๑๑

เด็กหญิงสุภาพร แสงเขียว
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๖๐/๓๘๑๒

เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีดาวงค์
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๖๐/๓๘๑๓

เด็กชายชาคริต วงศ์โพนทอง
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๖๐/๓๘๑๔

เด็กชายธนากร แสนสุริวงค์
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๖๐/๓๘๑๕

เด็กหญิงณัฏฐ์นรี วรจักร์
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๖๐/๓๘๑๖

เด็กหญิงโชติมณี แสงสว่าง

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๖๐/๓๘๑๗

เด็กหญิงปยรัช วงศรี
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๖๐/๓๘๑๘

เด็กชายรัชนีกร คามพิมาย
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๖๐/๓๘๑๙

เด็กชายวราพล พิมโชติ
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๖๐/๓๘๒๐
เด็กหญิงชญาดา พรพาอิรมย์

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๖๐/๓๘๒๑

เด็กหญิงวรรณวิสา ชัยชมภู
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๖๐/๓๘๒๒

เด็กชายปฏิภาน จันทร์เทพย์
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๖๐/๓๘๒๓

เด็กหญิงขวัญจิรา ธงวิชัย
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๖๐/๓๘๒๔

เด็กหญิงเพชรลดา ทุมกิง

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๖๐/๓๘๒๕

เด็กหญิงชนธีชา แก่นนาดี

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๖๐/๓๘๒๖

เด็กหญิงปริยากร พานันธ์
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๖๐/๓๘๒๗

เด็กหญิงประภัสรา อนานันต์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๖๐/๓๘๒๘

เด็กหญิงภัทราวดี ไชยบุญทัน
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๖๐/๓๘๒๙

เด็กหญิงกรรวี ศรีประชัย
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๖๐/๓๘๓๐
เด็กหญิงพรรณภัทร คำสุข

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๖๐/๓๘๓๑

เด็กหญิงสุภัสสรา ไม่แพง
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๖๐/๓๘๓๒

เด็กหญิงอาริยา ผิวชมภู
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๖๐/๓๘๓๓

เด็กหญิงจันทิมา น้อยไธสง

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๖๐/๓๘๓๔

เด็กชายอนุสรณ์ ตันนาดี
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๖๐/๓๘๓๕

เด็กหญิงเอมมิกา เชือคำเพ็ง

้

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๖๐/๓๘๓๖

เด็กชายฐานบิน อรรคฮาดจันทร์
๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๖๐/๓๘๓๗

เด็กหญิงวราวรรณ วังวร
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๖๐/๓๘๓๘

นายสุรศักดิ

์

ธนบัตร
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๖๐/๓๘๓๙

เด็กหญิงพรนภา ดวงศร
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๑๐ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๓๘๔๐
เด็กหญิงฤดี วงษ์เงิน

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๖๐/๓๘๔๑

เด็กหญิงวิภาดา รัตนะ
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๖๐/๓๘๔๒

เด็กหญิงศศิธร วงษาลี
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๖๐/๓๘๔๓

เด็กหญิงอรปรียา การุญ
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๖๐/๓๘๔๔

เด็กหญิงออมสิริ เพ็งท้าว
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๖๐/๓๘๔๕

เด็กชายธนเชษฐ ปองหลักคำ
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๖๐/๓๘๔๖

เด็กหญิงกัลยากร ศิริจันทร์
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๖๐/๓๘๔๗

เด็กชายกฤษดา สุมนทานอก
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๖๐/๓๘๔๘

เด็กชายยุทธนา โพธิสุวรรณ
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๖๐/๓๘๔๙

เด็กชายวัทธิกร แก้วบุดตา
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๖๐/๓๘๕๐
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ประเสริฐสังข์

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๖๐/๓๘๕๑

เด็กหญิงปภัทสร ควรชอบ
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๖๐/๓๘๕๒

เด็กหญิงเพชรไพลิน วงศ์ศิริ
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๖๐/๓๘๕๓

นายอนุวัฒน์ พันธ์นุราช

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๖๐/๓๘๕๔

เด็กหญิงกุลธิณี ลีโส

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๖๐/๓๘๕๕

เด็กหญิงนรินธร คำวุฒิ
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๖๐/๓๘๕๖

เด็กหญิงนันทการต์ เทสันตะ
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๖๐/๓๘๕๗

เด็กชายศุภณัฐ จันทะมาตย์
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๖๐/๓๘๕๘

เด็กหญิงจิดาภา สนเภา
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๖๐/๓๘๕๙

นางสาวชุติภา บัวริ
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๖๐/๓๘๖๐
เด็กหญิงปานชีวา กงเกตุ

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๖๐/๓๘๖๑

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส นิวงษา

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๖๐/๓๘๖๒

เด็กหญิงณัฐพร กลินดี

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๖๐/๓๘๖๓

เด็กหญิงวนิดา กัตติยะ
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๖๐/๓๘๖๔

เด็กชายภัทรพล คำจันสี
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๖๐/๓๘๖๕

เด็กหญิงจิดาภา พุทธศรี
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๖๐/๓๘๖๖

เด็กชายชลิต มณีสม
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๖๐/๓๘๖๗

เด็กหญิงจิรสุดา ไชยศล
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๖๐/๓๘๖๘

เด็กหญิงณัฐนิชา วรคันทักษ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๖๐/๓๘๖๙

เด็กหญิงธนพรรณ หมืนพัน

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๖๐/๓๘๗๐
เด็กหญิงอรพินท์ ทุ่งนา

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๖๐/๓๘๗๑

เด็กหญิงอรปรียา กุลสอนนาน
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๖๐/๓๘๗๒

เด็กหญิงปยรัตน์ แสงจันทร์

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๖๐/๓๘๗๓

เด็กหญิงณัฐชา ดวงฉวี
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

นพ ๔๕๖๐/๓๘๗๔

เด็กหญิงปาจรีย์ ละลุน

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วัดสว่างสุวรรณาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๑๑ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๓๘๗๕

เด็กชายพุทธิพงศ์ อุพร
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๘๗๖

เด็กหญิงกนกกูล คำเหลา
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๘๗๗

เด็กหญิงณัฐสุดา แดงสา
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๘๗๘

เด็กชายปวริศ รับจันทร์
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๘๗๙

เด็กชายธีรภัทร คะตา
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๘๘๐
เด็กชายนราวิชญ์ ยืนยง

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๘๘๑

เด็กชายก้องเกียรติ หลับจันทร์
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๘๘๒

เด็กชายชรัณ ภูวนัยภักดี
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๘๘๓

เด็กชายณัฐวัฒน์ อินทร์เลิศ
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๘๘๔

เด็กชายพัสกร ใจใส
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๘๘๕

เด็กชายศตวรรษ วรรณจันทร์
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๘๘๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ตรีกุล

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๘๘๗

เด็กหญิงจินตนา ราชเมือง
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๘๘๘

เด็กหญิงนิภาพร สิงห์สา
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๘๘๙

เด็กหญิงสิริประภา รัตนะ
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๘๙๐
เด็กชายทัตพงศ์ สมลี

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๘๙๑

เด็กชายปฏิพล ตันนาดี
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๘๙๒

เด็กชายวรวิช บรรหาร
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๘๙๓

เด็กชายเอกสิทธิ

์

เล็บสา
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๘๙๔

เด็กหญิงกัลยา สุคันธ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๘๙๕

เด็กหญิงชลธิชา กุลบุตร
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๘๙๖

เด็กหญิงบัณทิตา สง่างาม
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๘๙๗

เด็กหญิงพิมพ์อักษร กุลบุตร

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๘๙๘
เด็กหญิงมุกตะวรรณ สว่าง

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๘๙๙

เด็กหญิงอภิญญา ดาแก้ว
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๐๐
เด็กหญิงอารียา แก่นจวง

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๐๑
เด็กชายชนินทร์ ตะวังทัน

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๐๒
เด็กชายมนต์จิรา บรรหาร

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๐๓
เด็กชายอิทธิพล มิตรครบุรี

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๐๔
เด็กหญิงกุลธิดา กุลบุตร

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๐๕
เด็กหญิงจิตติมา บัวอุไร

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๐๖
เด็กหญิงชมพูทิพย์ คะตา

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๐๗
เด็กหญิงธิดาพร พรมจรรย์

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๐๘
เด็กหญิงนุชจรี พานิชนอก

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๐๙
เด็กหญิงพลอยจรัส ติววงค์

้

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๑๒ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๓๙๑๐
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร ปูแก้ว

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๑๑

เด็กชายกิตติทัต หูมแพง
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๑๒

เด็กชายวัชรินทร์ ยะจันโท
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๑๓

เด็กหญิงชลธิชา ใจใส
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๑๔

เด็กหญิงชลธิชา เวียงอินทร์

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๑๕

เด็กหญิงณัฐธิดา โนจันทร์
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๑๖

เด็กหญิงนวรัตน์ สว่างเนตร
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๑๗

เด็กหญิงพรนภา คำสอน
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๑๘

เด็กหญิงมินตา ต้นสูง
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๑๙

เด็กหญิงวันวิสา ทุ่งนาทัด
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๒๐
เด็กชายภคพรรธ ศรีมณีรัตน์

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๒๑

เด็กชายภาณุพงศ์ ลาภะ
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๒๒

เด็กชายวราพล สุนาดี
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๒๓

เด็กหญิงธัญสุดา พรมโสม

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๒๔

เด็กหญิงปริยดา คำด่อน
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๒๕

เด็กหญิงพรนรินทร์ สุคันธ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๒๖

เด็กหญิงพรพรรณ พุ่มเรือง
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๒๗

นายธรรมธัช โพธิตา

์

๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๒๘

เด็กชายฉัตรชัย แก่นจวง
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๒๙

เด็กชายณัฐวุฒิ บ้านกลาง
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๓๐
นายณัฐวุฒิ สุริยนต์

๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๓๑

นายสหรัฐ กิจพินิจ
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๓๒

นางสาวชฎาพร ใจใส
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๓๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ ชมภูงาม
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๓๔

นางสาวนันทิยา เข็มปญญา
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๓๕

เด็กหญิงมนธิรา บ้านกลาง
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๓๖

นางสาวรติกานต์ คะตา
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๓๗

นางสาวศจีภรณ์ พิมพงษ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๓๘

เด็กหญิงสุภัคจิรา เรืองชา
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๓๙

นายฉัตรดนัย โคตจ้อย
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๔๐
เด็กชายธีรภัทร หงษ์อุปรี

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๔๑

เด็กชายพีรดล ชนะเคน
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๔๒

นายวุฒินันท์ ใจหาญ
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๔๓

เด็กหญิงพรทิพา ขันวัง
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๔๔

นางสาวสุดารัตน์ เปาวะนา
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๑๓ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๓๙๔๕

นางสาวสุรดา มาริสา

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๔๖

นายทักษิณ พาเพ็ง

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๔๗

เด็กหญิงณัฐริกา คำด่อน
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๔๘

นางสาวทิติยากร กุลบุตร
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๔๙

นางสาวธิติมา จูมพิลา
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๕๐
เด็กหญิงวรัญญา รังศรี

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๕๑

เด็กหญิงอริสา แสงพลอย
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๕๒

นายทินกร ชารีบูรณ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๕๓

นายธนบูรณ์ สายืน
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๕๔

นายอภิสิทธิ

์

กุลชน
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๕๕

เด็กชายอานนท์ แดงกัน
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๕๖

นางสาวบุศรินทร์ หลับจันทร์

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๕๗

เด็กหญิงอริศรา อ่อนอินทร์
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๕๘

นางสาวกนกวรรณ โผลุน
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๕๙

เด็กชายปฏิพล ว่องไว
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๖๐
นางสาวรติกานต์ แดงสา

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๖๑

เด็กหญิงดาราณี เชือกรด

้

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๖๒

นายณัชภัทรพงศ์ ภากัน

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๖๓

นายธนดล มูลตัง

้

๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๖๔

นายภานุพงศ์ แพ่งสองคอน

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๖๕

นายอรรถพร ลามุงคุณ
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๖๖

นางสาวณัฐรุจา ภู่มณี

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๖๗

นางสาวอภาพร กุลบุตร
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๖๘

นายปริญญา จำปาเทศ
๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๖๙

นางสาวขวัญภิรมย์ ลาลุน
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๗๐
นางสาวธิดารัตน์ พิมพ์พงษ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๗๑

นางสาวนลีรัตน์ ลำเพ็ญ

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๗๒

นางสาวพรพิมล แดงกัน
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๗๓

นางสาวภรณ์ทิพย์ ฝอยทอง
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๗๔

นายชิติภูมิ ขันตะ
๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๗๕

นายศุภวิชญ์ เล็บสา
๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๗๖

นางสาวนัยนา แดงสา
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๗๗

นางสาวปทิตตา สีหาจันนคร
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๗๘

นางสาวสุนันทา ลุนลา
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๗๙

นางสาวอริยา ว่องไว
๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๑๔ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๓๙๘๐
นางสาวหทัยศิลป วังพราช

๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๘๑

นางสาวชุติมณฑน์ ดวงเดช
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๘๒

นางสาววรัญญา วงค์แก้ว
๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๘๓

นายธนบูรณ์ คำด่อน
๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๘๔

นายธีระเดช ลุนลา
๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๘๕

นางสาวกาญจนา สารีบุตร
๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๘๖

นางสาวจุฑาภรณ์ เชือวงษ์

้

๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๘๗

นางสาวชฎาพร เข็มปญญา
๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๘๘

นางสาวนันทนา คำเหลา

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๘๙

นายพรภวิษย์ สมอุดม
๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๙๐
นายอภิศักดิ

์

พรมจันทร์
๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๙๑

นางสาวธิดารัตน์ อังครุฑ
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๙๒

นางสาวศุภกานต์ สมลี
๒๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๙๓

นายพัสกร สมอุดม
๒๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๙๔

นางสาวอรทัย คำด่อน
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๙๕

นายโชคทวี พาเพ็ง
๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๙๖

นายพัชรพงษ์ วงค์ตา
๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๙๗

นายอนุวัตร ว่องไว

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๙๘

นางสาวดวงรัตน์ เสาว์ดี
๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๓๙๙๙

นางสาวนวมล อังครุฑ
๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๐๐
นางสาวปาจิรานุช อินเกษา

๒๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๐๑
นางสาวปยดา อินจำปา

๑๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วัดอดิสัยวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๐๒
เด็กหญิงโชติกา ยืนวงค์

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๐๓
เด็กหญิงกรวีย์ เหมแสง

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๐๔
เด็กหญิงธนภัทร สาแดง

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๐๕
เด็กหญิงนริศรา ซามาตร

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๐๖
เด็กหญิงนิษา สาแดง

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๐๗
เด็กหญิงเพ็ญนภา ผาทา

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๐๘
เด็กหญิงปาลิตา จันปุม

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๐๙
เด็กหญิงอวัสดา สิงห์สา

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๑๐
เด็กชายราเมศวร์ ผิวผาง

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๑๑
เด็กชายดนุสรณ์ สิมมาลา

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๑๒
เด็กชายปารินทร์ แสงสุ

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๑๓
เด็กหญิงณิชาภัทร สีตา

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๑๔
เด็กหญิงกฤติมา ปะทา

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๑๕ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๔๐๑๕
เด็กหญิงสุภัสสรา มาอุดม

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๑๖
เด็กหญิงกอหญ้า ผุยลา

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๑๗
เด็กชายวราวุฒ ยืนยงค์

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๑๘
เด็กชายนิวัติ ผิวศรี

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๑๙
เด็กชายวรากร มาเมฆ

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๒๐
เด็กชายเสฎฐวุฒิ ตระกูลศักดิศรี

์

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๒๑
เด็กชายวายุ โพธิภา

์

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๒๒
เด็กชายธเนศพงศ์ เหมแสง

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๒๓
เด็กหญิงจีราพร เหมแสง

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๒๔
เด็กหญิงปภาวดี ผาทา

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๒๕
เด็กหญิงชลธร มาเมฆ

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๒๖
เด็กหญิงกุลนิษฐ์ ขาวสะอาด

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๒๗
เด็กหญิงอริศรา โพธิพา

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๒๘
เด็กหญิงเกวลี ละลุน

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๒๙
เด็กหญิงศิราณี วงค์ยา

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๓๐
เด็กชายณัฐวัตร ลีทุม

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๓๑
เด็กชายณัฐพงค์ ใชยมาตร

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๓๒
เด็กหญิงสาวิตรี สีสอน

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๓๓
นางสาวชลธิชา ขายฝาย

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๓๔
เด็กหญิงสุดสายธาร โคตรจันทร์

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๓๕
เด็กหญิงวริสรา กึงวิชา

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๓๖
เด็กชายจิรายุ โสมี

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๓๗
เด็กชายปฏิภาน หงษ์อุปรี

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๓๘
เด็กหญิงสุดา เหมือยปา

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๓๙
เด็กหญิงอริสา ลีทุม

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๔๐
เด็กหญิงพัชริกา ซามาตร

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๔๑
เด็กชายธนากร คำหาญ

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๔๒
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

พิมพ์พันธ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๔๓
เด็กชายสุรวุฒิ สุวรรณมาโจ

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๔๔
เด็กชายธนากร แก้วมัน

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๔๕
เด็กชายโชติภัทร เดโชพล

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๔๖
เด็กหญิงจิตติมาพร มาตย์เมือง

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๔๗
เด็กหญิงกนกพร สุวรรณมาโจ

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๔๘
เด็กหญิงปวีย์ธิดา เกตุแก้ว

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๔๙
เด็กหญิงสาวิกา อาจกล้า

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๑๖ / ๑๗๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๔๐๕๐
เด็กหญิงกิติมา กวนคำอุ้ย

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๕๑
เด็กหญิงพิรดา กุลวงษ์

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๕๒
เด็กหญิงสโรชา อุดานนท์

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๕๓
เด็กหญิงสุชาดา คะตะโคตร

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๕๔
เด็กหญิงญานิศา ทองงาม

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๕๕
เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์ชนะ

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๕๖
เด็กชายนนทวัฒน์ อุณาพรหม

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๕๗
เด็กชายโชคทวี คำมา

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๕๘
เด็กหญิงรุ้งตะวัน เตชะแก้ว

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๕๙
เด็กหญิงศริยา นครังสุ

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๖๐
เด็กหญิงวรัญญา พลาดกลาง

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๖๑
เด็กหญิงอภิญญา นครังสุ

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๖๒
เด็กหญิงณัฐธิดา นนทะศรี

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๖๓
เด็กหญิงญาณัจฉรา โสภี

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๖๔
เด็กชายรัฐศาสตร์ พรหมสุขันธุ์

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๖๕
เด็กชายสหรัฐ ศฤงธร

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๖๖
เด็กหญิงแพรวพรรณ บุโพธิ

์

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๖๗
เด็กชายธนวัฒน์ โอ้น

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๖๘
เด็กชายกษิดิศ จันทระ

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๖๙
เด็กชายรุ่งกิจ ริมสกุล

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๗๐
เด็กชายนวพล มณีรัตน์

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๗๑
เด็กหญิงพัชรินญา เชือพรมมา

้

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๗๒
เด็กหญิงสุภาวดี ตะนะคี

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๗๓
เด็กหญิงศศิญา เพ็ชรนนท์

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๗๔
เด็กหญิงศศิวิมล ถินวิจารย์

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๗๕
เด็กหญิงบุตรี สุวรรณมาโจ

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๗๖
เด็กหญิงภาวิณี สุวรรณมาโจ

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๗๗
เด็กหญิงหทัยทิพย์ พันธุ์เมือง

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๗๘
เด็กหญิงโชติกา อ่อนหวาน

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๗๙
เด็กชายพลทัต พรมเพ็ง

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๘๐
เด็กชายศาสตรา ตะวังทัน

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๘๑
เด็กชายชยุต สราญชืน

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๘๒
เด็กชายภัสภีมวัศ ธรณ์ธนิตย์กุล

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๘๓
เด็กหญิงอภิชญา รู้บุญ

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๘๔
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ตักโพธิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๑๗ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๔๐๘๕
เด็กหญิงกฤตพร พวงนาค

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๘๖
เด็กหญิงนวรัตน์ เนาวรัตน์

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๘๗
เด็กหญิงขวัญแก้ว สังคตะอำพล

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๘๘
เด็กหญิงรัชนีวรรณ อินทสา

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๘๙
เด็กหญิงจิรนันท์ ศรีประเสริฐ

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๙๐
เด็กหญิงจิตลดา ทีจันทึก

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๙๑
เด็กหญิงอรวรา อุณาพรหม

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๙๒
เด็กชายวรัญู ประเสริฐสุข

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๙๓
เด็กชายกิตติศักดิ

์

พิมพ์พันธ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๙๔
เด็กหญิงนารีรัตน์ โตดประโคน

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๙๕
เด็กชายรัชชานนท์ นครังสุ

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๙๖
เด็กชายนันนภูมิ ศรีฟอง

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๙๗
เด็กชายภูมิพัฒน์ จันทรโคตร

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๙๘
เด็กชายจักรพล อุตสาหะ

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๐๙๙
เด็กชายธนกฤต พลหาราช

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๐๐
เด็กหญิงกนกวรรณ วาลองนิล

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๐๑
เด็กชายธีรภัทร นิลทัย

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๐๒
เด็กหญิงกนกนารถ เครือเย็น

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๐๓
เด็กหญิงธนัชพร ชมไธสง

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๐๔
เด็กชายระพีภัทร รัตนะ

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๐๕
เด็กชายภานุวัฒน์ นนทะศรี

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๐๖
เด็กหญิงทัศนาภรณ์ เวฬุวนารักษ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๐๗
เด็กหญิงขนิษฐา สอพิมาย

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๐๘
นายพัชพงษ์ ทัดศรี

๒๗/๑๑/๒๕๐๕

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๐๙
นางกาญจนา กาญจนินธ์ ๑/๑/๒๕๐๗ โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๑๐
นายการัณย์ คำแปง

๑๙/๗/๒๕๒๗
โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๑๑

นางครองสุข วดีศิริศักดิ

์

๔/๑๑/๒๕๐๒
โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๑๒

นางทิพย์วรรณ บุพศิริ ๙/๕/๒๕๐๕ โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๑๓

นางสาวนงนุช ศรีกาลัง

๒๑/๑๑/๒๕๑๑

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๑๔

นางวัชราภรณ์ กองไชย ๒/๑/๒๕๐๖ โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๑๕

นางวิไลพร อุ่นอกพันธุ์
๒๘/๑๑/๒๕๐๕

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๑๖

นางอุษณีย์ อันสุข
๒๘/๔/๒๕๐๓

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๑๗

นางสาวเมธาพร อุดมบุญญาภาพ ๑๖/๓/๒๕๓๑
โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๑๘

เด็กชายธีรวัฒน์ โชติรักษา

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๑๙

เด็กหญิงวิภา สุขภูวงษ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๑๘ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๔๑๒๐
เด็กชายการุณ สีวะสุด

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๒๑

เด็กชายจรัล วันดี
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๒๒

เด็กชายภูผา ไชยศล
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๒๓

เด็กหญิงเกสรา สิงห์ตา
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๒๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ โพธิพันธ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๒๕

เด็กชายเมธี คงเมือง
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๒๖

เด็กชายภาติยะ ศรีวรสาร
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๒๗

เด็กชายอัศวิน ศรีวรสาร
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๒๘

เด็กหญิงกาญจนา หอมดวง
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๒๙

เด็กหญิงชฎาภรณ์ เสนจันทร์ฒิไชย
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๓๐
เด็กหญิงนภัสสร ยศไชยวิบูลย์

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๓๑

เด็กหญิงยุพารัตน์ กิมาลี
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๓๒

เด็กหญิงสิรินญา ไชยกุล
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๓๓

เด็กชายกฤษฎา ศรีวรสาร
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๓๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ไชยสุระ

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๓๕

เด็กชายรพีวิทย์ ชาศรี
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๓๖

เด็กชายจิรวัฒน์ บุญเทียม
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๓๗

เด็กชายปฏิเวช บุพศิริ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๓๘

เด็กชายชิษณุชา ศรีวรสาร
๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๓๙

เด็กชายสิทธิพร สมวงศ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๔๐
เด็กชายพิธิวัฒน์ พรมอินทร์

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๔๑

เด็กชายพัชระ ศรีวรสาร
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๔๒

เด็กชายอธิชาติ ผาอินดี
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๔๓

เด็กชายอนันต์ คุณมี
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๔๔

เด็กหญิงนพรัตน์ วงศ์ล่าม
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๔๕

เด็กหญิงเพ็ญนภา พงษ์ศาสตร์
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๔๖

เด็กหญิงฝนแก้ว พรมศรี
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๔๗

เด็กหญิงปยะธิดา ใจช่วง
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๔๘

เด็กหญิงเบญจณี ศรีวรสาร

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๔๙

เด็กหญิงอลิชา ไชยริบูรณ์
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๕๐
เด็กชายสาโรจน์ เริงกชีวิต

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๕๑

เด็กชายวัชรพล ศรีวรสาร
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๕๒

เด็กชายคฑาเทพ ทองออน
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๕๓

เด็กชายเกริกพล เสาหงษ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๕๔

เด็กชายสิทธิชัย ไพรรุณ
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๑๙ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๔๑๕๕

เด็กชายศราวุฒิ สุขภูวงค์
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๕๖

เด็กชายอภิชาติ นาดขี
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๕๗

เด็กชายคธาวุฒิ พรมแสง

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๕๘

เด็กหญิงเมฆขลา ใจมา
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๕๙

เด็กหญิงณัฐชา เข็มทอง
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๖๐
เด็กหญิงจันสุดา จันทะขิน

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๖๑

เด็กหญิงสายฟา ถาอ้วน
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๖๒

เด็กหญิงพิมพร พรมดี
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๖๓

เด็กหญิงวราพร ไชยริบูรณ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๖๔

เด็กหญิงรัตนา ศรีสำอางค์
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๖๕

เด็กหญิงชาริณี ผาอินดี

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๖๖

เด็กหญิงณัชนรี วงค์ใจแก้ว
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๖๗

เด็กชายไกรศร ศรีวรสาร
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๖๘

เด็กชายขวัญแก้ว โชติรักษา
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๖๙

เด็กชายจิรวัฒน์ ศรีแสง
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๗๐
เด็กชายธีรภัทร กิงคาน

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๗๑

เด็กชายภาสวี พรมแสง

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๗๒

เด็กชายราชัน สุขภูวงค์
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๗๓

เด็กหญิงกมลพรรณ บุผาเห้า
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๗๔

เด็กหญิงกฤตยา คำประดำ
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๗๕

เด็กหญิงขนิษฐา ศรีวรสาร
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๗๖

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สร้างใจ
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๗๗

เด็กหญิงชไมภัค ทำชอบ
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๗๘

เด็กหญิงนิลาวัลย์ เจริญขันธ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๗๙

เด็กหญิงวรรณพร ศรีพันธ์ดอน
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๘๐
เด็กหญิงสุพัตรา พรมแสง

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๘๑

เด็กชายธนากร พิมพ์คำ
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๘๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

วิมลจันทร์
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๘๓

เด็กหญิงมิณธิดา จันทะขิน
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๘๔
เด็กหญิงพลอยพรรณ แสงมหาชัย

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๘๕

เด็กหญิงดวงดาว วริปญโญ

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๘๖

นางสาวพรชิตา ไชยมหา
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๘๗

นางสาวพันนิดา สมไชย
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๘๘

นางสาวสุดารัตน์ ทับครุฑ
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๘๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ตัดสูงเนิน

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๒๐ / ๑๗๙

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๔๑๙๐
เด็กหญิงทิพวรรณ สุขภูวงษ์

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๙๑

นางสาวทิวากร โสภา
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๙๒

นางสาวรักษิตา พงษ์ศาสตร์
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๙๓

นายสัณฐิติ วันดี
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๙๔

นางสาวนริตา ดกประโคน
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๙๕

นายชินวัฒน์ สุวรรณโส
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๙๖

นางสาวสุวรรณ์นี ลาแก้ว
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๙๗

นายสุนทร ไชยมงค์
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๙๘

นายอนุวัฒน์ แสนไชย
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๑๙๙

นางสาวกรรณิการ์ สุขภูวงค์
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๐๐
นางสาวเบญจภา บุญมอญ

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๐๑
นางสาวสุชาวดี พงษ์พัฒน์

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๐๒
นางสาวอรวรรณ แสงเพ็ชร

๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๐๓
นายนัฐพล บาศรี

๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๐๔
นางสาวชลธิชา ภานุรักษ์

๒๗/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๐๕
นายสุรชัย รัตนวงศ์ปาน

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๐๖
นายดนุพล สุนา

๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๐๗
นายณัฐพร ลาเทิง

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๐๘
นางสาวพรรณดาว ใจ๋ใจ

๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๐๙
นายสิทธิพงษ์ สุขภูวงค์

๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๑๐
นางสาวจุฑาทิพย์ แพงศรี

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๑๑

นางสาวสุทารัตน์ คัทธนะ
๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๑๒

นางสาวสุมาลี โมกไทสง
๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๑๓

นายฐิติวัฒน์ นาโควงศ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๑๔

นายพินิจพนธ์ ไชยศล
๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๑๕

นางสาวธัญนาฎ เดิมมา
๒๖/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๑๖
นางสาวอนัฐชรินทร์ สีวรสาร

๒๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๑๗

นายณัฐวุฒิ ผาอินดี
๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๑๘

นางสาววนัชพร ตักโพธิ

์

๑๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๑๙

นางสาวสุนิตา โพธิพันธ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๒๐
นายณัฐพล กองสุข

๐๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๒๑

นายธนวัฒน์ นามพวน

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๒๒

นายทรงศักดิ

์

กวานปรัชชา
๖/๐๖/๒๕๑๖

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๒๓

นางอรทัย ธรรมโม
๒๙/๐๔/๒๕๒๒

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๒๔

นางสาวอรสา แสงสุวรรณ
๒๓/๐๕/๒๕๓๔

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๒๑ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๔๒๒๕

เด็กชายนิภัช วันดี
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๒๖

เด็กชายพนัชกร คัทธะนะ
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๒๗

เด็กชายภาคภูมิ บุญญศรี
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๒๘

เด็กชายธวัขขัย วันดี
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๒๙

เด็กชายธนูศร แก้วไพศาล
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๓๐
เด็กชายกิตติเทพ วันดี

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๓๑

เด็กชายรัฐธรรมนูญ วงษ์พยัคฆ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๓๒

เด็กชายพีรภัทร วันดี

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๓๓

เด็กชายเดโช เหรียญสันเทียะ
๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๓๔
เด็กหญิงวรรณลักษณ์

ปองทอง
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๓๕

เด็กหญิงรุจรี หนูเข็ม
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๓๖

เด็กหญิงธัญชนก ผาอินดี
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๓๗

เด็กหญิงณัฐชา วันดี
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๓๘

เด็กหญิงจิรัชญา วงษ์ราข
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๓๙

เด็กหญิงปยะนุช วันดี
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๔๐
เด็กหญิงนันทิดา ธิปญญา

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๔๑

เด็กชายเตชสิทธิ

์

โคตรสา
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๔๒

เด็กชายอภิศักดิ

์

พรมกรณ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๔๓

เด็กชายพีรพล วันดี
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๔๔

เด็กหญิงสุธีรา วันดี
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๔๕

เด็กหญิงฐิดาภา วันดี
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๔๖

เด็กหญิงจิดาภา อามาตย์มนตรี
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๔๗

เด็กชายนฤเบศน์ เพ็งนาม
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๔๘

เด็กชายวรพต วันดี
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๔๙

เด็กหญิงปยะธิดา วันดี
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๕๐
เด็กชายบำรุง โคตรสา

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๕๑

เด็กหญิงนันทนา วงษ์ราช
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๕๒

เด็กหญิงจารุวรรณ พรหมแสง
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๕๓

เด็กชายธิเบตร์ คำลือ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๕๔

เด็กชายสนธยา บุญยะศรี
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๕๕

เด็กหญิงสิริมา พรมแสง
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๕๖

เด็กชายธีระวัฒน์ เสนาสี

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๕๗

เด็กชายศุภชัย วันดี

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๕๘

เด็กหญิงกรพินธุ์ แก้วไพศาล
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๕๙

เด็กชายฉัตรวุฒิ แก้วบุญกว้าง
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหาดกวน วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๒๒ / ๑๗๙

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๔๒๖๐
เด็กชายวีรวร หลวงแก้ว

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๖๑

เด็กหญิงกชกร จงจอหอ
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๖๒

เด็กหญิงโสริญา ปูห้วยพระ
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๖๓

เด็กหญิงนิตยา ชมภูพระ
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๖๔

เด็กหญิงศิริกัญญา ชมภูพระ
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๖๕

เด็กหญิงอัญญาณี ยางเบือก
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๖๖

เด็กหญิงพรภิรมย์ สาเส็ง
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๖๗

เด็กหญิงอรวรรณ สาเส็ง
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๖๘

เด็กหญิงพรปวีณ์ พลแสน

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๖๙

เด็กชายอัมรินทร์ สาเส็ง
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๗๐
เด็กชายอิศรา พิมสลัด

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๗๑

เด็กชายยุทธนา ปูห้วยพระ
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๗๒

เด็กชายนันทวัฒน์ สาเส็ง

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๗๓

เด็กชายรัฐภูมิ ครบุรี
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๗๔

เด็กชายนิกร พิมสลัด
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๗๕

เด็กชายกฤษณะ แก้วห้วยพระ
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๗๖

เด็กหญิงพัชริดา ด่านหา
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๗๗

เด็กหญิงทัศนีย์ ยางเบือก
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๗๘

เด็กหญิงอนงค์รัก ปูห้วยพระ
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๗๙

เด็กชายวัชรพงศ์ ชมภูพระ
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๘๐
เด็กชายอมร ปูห้วยพระ

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๘๑

เด็กหญิงเพ็ญนภา ชมภูพระ
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๘๒

เด็กหญิงบัวไล ไม้เมือง
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๘๓

เด็กหญิงวิไลพร ยางเบือก
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๘๔

เด็กหญิงยุพิน ด่านหา
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๘๕

เด็กหญิงธิดา บำรุงชาติ
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๘๖

เด็กหญิงทิพย์สุดา สาเส็ง
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๘๗

เด็กหญิงชลลัดดา วิจันทร์
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๘๘

เด็กชายนิกร ชมภูพระ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๘๙

เด็กหญิงปานทิพย์ ภาษี
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๙๐
เด็กหญิงเรืองขวัญ ปราบนอก

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๙๑

เด็กชายคามิน สุอุเทน
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๙๒

เด็กชายสันติสุข ด่านหา
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๙๓

เด็กชายพีรพัฒน์ สุริยะทุง
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๙๔

เด็กชายวสันต์ สุริยทุ่ง
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๒๓ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๔๒๙๕

เด็กหญิงปยวดี คำจันทร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๙๖

เด็กหญิงกลินสุคนธ์

่

ภูทับทิม
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๙๗

เด็กชายบรรดาศักดิ

์

ไชยพันธุ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๙๘

เด็กหญิงจินตภา สาเส็ง
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๒๙๙

เด็กหญิงอรนุช แก้วห้วยพระ
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๓๐๐
เด็กชายสมรักษ์ สาเส็ง

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๓๐๑
เด็กชายคมศักดิ

์

ตุ้ยแต
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๓๐๒
เด็กชายนันตศักดิ

์

อินเทพ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๓๐๓
เด็กหญิงดลยา บุญเหลา

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๓๐๔
เด็กหญิงเพียงดาว ทุมดี

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๓๐๕
เด็กหญิงกมลศรี บุญเหลา

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๓๐๖
เด็กหญิงรัชนี หลวงแก้ว

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๓๐๗
เด็กหญิงสุภา พิมสลัด

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๓๐๘
เด็กหญิงวิพารัตน์ วังอุปดชา

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๓๐๙
เด็กหญิงสุพัตรา พิมสลัด

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๓๑๐
นางสาววนิดา โคตวัน

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยพระ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๓๑๑

เด็กหญิงนรีรัตน์ ทะนวนรัมย์
๐๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๕๖๐/๔๓๑๒

เด็กชายชิษณุชา นัดติสุทธิ
๒๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๕๖๐/๔๓๑๓

เด็กหญิงปยวดี อินภูษา
๐๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๕๖๐/๔๓๑๔

เด็กชายเมธา สาสะเน
๐๗/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๕๖๐/๔๓๑๕

เด็กชายคตินันท์ หลอมทอง
๑๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๕๖๐/๔๓๑๖

เด็กชายรุจิกร เจริญวัฒน์เดชา
๒๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๕๖๐/๔๓๑๗

เด็กหญิงวศินี เสนาชัย
๒๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๕๖๐/๔๓๑๘

เด็กหญิงนันสิตา จันทะพรม
๒๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๕๖๐/๔๓๑๙

เด็กหญิงจีระนัน หลวงแก้ว
๑๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๕๖๐/๔๓๒๐
เด็กหญิงอรทัย วอนาม

๐๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๕๖๐/๔๓๒๑

เด็กชายเกียรติขจร วรคันธ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๕๖๐/๔๓๒๒

เด็กชายไชยา วิจันทร์
๒๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๕๖๐/๔๓๒๓

เด็กหญิงพนิดา กิติศรีวรพันธุ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๕๖๐/๔๓๒๔

เด็กหญิงเจนจิรา ไชยสุนทร
๑๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๕๖๐/๔๓๒๕

เด็กหญิงนฤมล ทองสัน
๐๘/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๕๖๐/๔๓๒๖

เด็กชายพิธาร วังอุปดชา
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๓๒๗

เด็กหญิงเบญจพร อุผา
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๓๒๘

เด็กหญิงกมลชนก ศรีหะมงคล
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๓๒๙

เด็กหญิงจิราภรณ์ นครังสุ
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๒๔ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๔๓๓๐
เด็กหญิงนำทิพย์ บัวคำ

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๓๓๑

เด็กหญิงมณีการ ศรีหะมงคล
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๓๓๒

เด็กหญิงรุ้งสายฝน จันทร์อบ
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๓๓๓

เด็กหญิงสุพรรษา ศรีหะมงคล
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๓๓๔

เด็กหญิงอภิชญา มาดี
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๓๓๕

เด็กหญิงอารียา มีระหงษ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๓๓๖

เด็กชายจิรศักดิ

์

โยบุตดา

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๓๓๗

เด็กชายทัศนัย บุญเหลา
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๓๓๘

เด็กชายนิติพล ดอนวิชา
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๓๓๙

เด็กชายภานุพงศ์ ปญหาไชย

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๓๔๐
เด็กชายภูริภัทร โยธาตรี

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๓๔๑

เด็กหญิงชมภูนุช คำลือ
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๓๔๒

เด็กหญิงปรียาพร เขียวค้า
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๓๔๓

เด็กหญิงวันทนา อุผา
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๓๔๔

เด็กหญิงสินิทธา หงษ์ลอย
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๓๔๕

เด็กหญิงสิริกัญญา เหล่าปา
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๓๔๖

เด็กหญิงอนุสรา วังอุปดชา
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๓๔๗

เด็กหญิงอพัฌชา นนทะศรี
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๓๔๘

เด็กชายธเนศพล บุญเทียม
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๓๔๙

เด็กชายธีรนัฐ สมบัติ
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๓๕๐
เด็กชายพัฒนชัย สมบัติ

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๓๕๑

เด็กชายภานุพงศ์ คำลือ
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๓๕๒

เด็กหญิงกัญรัตน์ ตืบหน่อ

๊

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๓๕๓

เด็กหญิงอภัสราพร โยธาตรี
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๓๕๔

เด็กชายพงค์ปกรณ์ คละไฮ
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนติว

้

วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๓๕๕

เด็กชายกิตติพศ โยบุตดา
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนติว

้

วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๓๕๖

เด็กชายณัฐกิตติ

์

โยบุตดา
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนติว

้

วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๓๕๗

เด็กชายธนวัฒน์ เข็มตูม
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนติว

้

วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๓๕๘

เด็กหญิงสาวิตรี ระมังน้อย

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนติว

้

วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๓๕๙

เด็กหญิงพิกุลทอง มนัส
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนติว

้

วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๓๖๐
เด็กหญิงกัลยารัตน์ ผาไชย

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนติว

้

วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๓๖๑

เด็กหญิงมะลิวัลย์ ไชยนาน
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนติว

้

วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๓๖๒

เด็กหญิงพิมพกานต์ มามีกุล
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนติว

้

วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๓๖๓

เด็กหญิงนรมน บุญเทียม
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนติว

้

วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๓๖๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก อุทัยแสน

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนติว

้

วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๒๕ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๔๓๖๕

เด็กชายจักรภักดิ

์

ศรชะเดช
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนติว

้

วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๓๖๖

เด็กหญิงปยวดี สอนสา
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนติว

้

วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๓๖๗

เด็กชายรัฐภูมิ ศรีหะมงคล
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนติว

้

วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๓๖๘

เด็กชายนิธิศ ศรีหะมงคล
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนติว

้

วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๓๖๙

เด็กชายจิรวัฒน์ เชือนารา

้

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนติว

้

วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๓๗๐
เด็กชายกวีศักดิ

์

โยบุตดา
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนติว

้

วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๓๗๑

เด็กหญิงฐิติพร มาศรี
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนติว

้

วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๓๗๒

เด็กหญิงกนกกานต์ นามบุตร
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนติว

้

วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๓๗๓

เด็กหญิงสไบทอง บุญเทียม
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนติว

้

วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๓๗๔

เด็กหญิงภัคจิรา ศรีหะมงคล
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนติว

้

วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๓๗๕

เด็กหญิงวิยะดา นครังสุ
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนติว

้

วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๓๗๖

เด็กชายธาวิน บุญเทียม

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุงแก วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๓๗๗

เด็กชายธเนต หมันศรี

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุงแก วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๓๗๘

เด็กชายธีระพงศ์ ศรีหะมงคล

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุงแก วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๓๗๙

เด็กชายวีรยุทธ โคตวัน
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุงแก วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๓๘๐
เด็กชายศุภกานต์ รอดคำทุย

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุงแก วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๓๘๑

เด็กหญิงชนสรณ์ ภูบุรมย์
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุงแก วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๓๘๒

เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีหะมงคล
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุงแก วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๓๘๓

เด็กหญิงพิมพ์พิกา สอนสา
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุงแก วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๓๘๔

เด็กหญิงพัณณิตา สมบัติ
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุงแก วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๓๘๕

เด็กหญิงวรรธณีย์ มะแก้ว
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุงแก วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๓๘๖

เด็กหญิงอาทิตติยา แท่นทอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุงแก วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๓๘๗

เด็กหญิงธัญญาพร โยบุตดา
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุงแก วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๓๘๘

เด็กชายกฤษฎา เขียวค้า
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุงแก วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๓๘๙

เด็กชายธนวัฒน์ ศรีหะมงคล
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุงแก วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๓๙๐
เด็กหญิงลักษิกา บุญเทียม

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุงแก วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๓๙๑

เด็กหญิงปาริชาติ ช่วยรักษา
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๓๙๒

เด็กหญิงพิยดา มูลเมืองแสน
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๓๙๓
เด็กหญิงอาทิตยาพร ต้นเงิน

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๓๙๔

เด็กหญิงกุลธรา พรมเกษร
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๓๙๕

เด็กชายกริชเพชร นนทะวงษา
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๓๙๖

เด็กหญิงจิราพร สีเสมอ
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๓๙๗

เด็กชายธนพัฒน์ ยินดี

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๓๙๘

เด็กชายธีรภัทร วงค์ศรี
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๓๙๙

เด็กชายสิทธิพล ทองเทพ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๒๖ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๔๔๐๐
เด็กหญิงอภิญญา ทองเจียว

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๐๑
เด็กชายธีระยุทธ แก้วเสนา

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๐๒
เด็กชายนิรุธ ไชยพรม

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๐๓
เด็กหญิงดลยา ดอกไม้เทศ

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๐๔
เด็กหญิงนฤมล เอกสะพัง

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๐๕
เด็กหญิงพิมพ์พิลา วงค์กระโซ่

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๐๖
เด็กหญิงพุธษดี นะสาโร

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๐๗
เด็กหญิงศิริพร สีสัน

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๐๘
นายกิตติชัย ไตรมีแสง

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๐๙
นายชยทัต สุวรรณา

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๑๐
นางสาวชลลดา ผาบัง

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๑๑

นางสาวนริศรา ผาลาด
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๑๒

นายอนันต์ สีไสลา
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๑๓
นางสาวพิมพ์พกานต์ กงเกตุ

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๑๔

นางสาววนิดา สีสา
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๑๕

นายเกียรติศักดิ

์

ทะนะไชย
๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๑๖

นายทัชชานนท์ กาเทพ
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๑๗

นายธีรเทพ กงเกตุ
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๑๘

นางสาวกัญญาวีร์ คำทอง
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๑๙

นางสาวจินตนา บุญพิมพ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๒๐
นางสาวณิชากร ปตตา

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๒๑

นางสาวธัญญารัตน์ มานิล
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๒๒

นางสาวธิติมา ทะนะไชย
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๒๓

นายอรรถชัย อุดมดี
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๒๔

นางสาวปริญญา บุตตะโค
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๒๕

นายรชตะ ชัยยะ
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๒๖

นางสาวเกศนรินทร์ จันทะโคตร
๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๒๗

นายจารณ ดอกไม้เทศ
๑๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๒๘

นายณรงค์ กงเกตุ
๒๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๒๙

นายธนบัตร ศรีสาพันธ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๓๐
นางสาวพัชรินทร์ เผือกพันธ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๓๑

นางสาวมุกดา เผือกพันธ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๓๒

นายวันเฉลิม จันปลิว
๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๓๓

เด็กชายทัตเทพ บุญกอง
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๓๔

เด็กหญิงนงนภัส เอกพันธุ์
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๒๗ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๔๔๓๕

เด็กหญิงปาริตา แก้วดี

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๓๖

เด็กหญิงสุภัสสรา เอกพันธ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๓๗

เด็กหญิงทิพวัลย์ ดวงคำจันทร์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๓๘

เด็กหญิงนำอ้อย มังคละคีรี
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๓๙

เด็กหญิงรักษ์สุดา บัวเพชร

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๔๐
เด็กหญิงอมินตรา สมยา

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๔๑

เด็กหญิงพิมพ์วิไล ทะนะไชย
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๔๒
เด็กหญิงมนต์ฑการณ์ ทะนะไชย

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๔๓

นางสาวปราณี ศรีส่ง
๒๓/๐๗/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๔๔

นายฉลาด ไชยสุระ
๒๑/๐๒/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๔๕

นางสาวรักรดา บุญเทียม
๒๔/๐๕/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๔๖

นางวราปภา พนันชัย
๒๕/๐๒/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๔๗

นางสุนีรัตน์ รัตนบุญมีกุล
๒๐/๐๘/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านเวินพระบาท วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๔๘

เด็กชายนิรวิทธ์ บุญอุดม

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพงสะพัง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๔๙

เด็กชายพีระพัฒ เอกสะพัง

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงสะพัง วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๕๐
เด็กชายชาญวิทย์ นิวงษา

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๕๑

เด็กหญิงลิศรา พลเมือง
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรามราช วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๕๒

เด็กชายดนุสรณ์ นนทะวงศ์
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๕๓

เด็กชายนพรัตน์ ชนะพจน์
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๕๔

เด็กหญิงรมิดา สาโท
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๕๕

เด็กหญิงวิไลวรรณ ชนะพจน์
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๕๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ สืบศรี
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๕๗

เด็กหญิงเบญจรัศมี นิวงษา
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๕๘

เด็กหญิงปาณิตา นิวงษา
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๕๙

เด็กหญิงแพรวา รอบสระน้อย
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๖๐
เด็กหญิงวิภาพร แก้วนิวงค์

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๖๑

เด็กหญิงอารีวรรณ แก้วนิวงค์
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๖๒

เด็กชายจิรพงศ์ น่านโพธิศรี

์

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๖๓

เด็กหญิงสุจิรา นิวงษา
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๖๔

นายอนุรักษ์ รุจิรกาโมทย์
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรามราชพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๖๕

เด็กชายศักรินทร์ อ่อนนวล
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๖๖

เด็กชายชยันต์ นากวน
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๖๗

เด็กชายเชาวลิต พรมศรี
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๖๘

เด็กชายนันทชัย แสนบุญมี
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๖๙

เด็กชายนัฐวุฒิ ระมงคล
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๒๘ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๔๔๗๐
เด็กชายปรัชญา พลาเลิศ

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๗๑

เด็กชายภิรายุ ธะนะเหลา
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๗๒

เด็กชายพรเทพ ภูก้านก่อง
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๗๓

เด็กชายวุฒินันท์ ชนะพจน์
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๗๔

เด็กชายอัครชัย จันจาด
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๗๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พรประทาน

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๗๖

เด็กหญิงกรกมล เอกสะพัง
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๗๗

เด็กหญิงธัญญธิดา แก้วไทรหวาด

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๗๘

เด็กหญิงนวลฉวี กัณหาวงษ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๗๙

เด็กหญิงนครินทร์ คำเงิน
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๘๐
เด็กหญิงนฏมลฐศร หารู้

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๘๑

เด็กหญิงปาริชาติ พงษ์พัฒน์
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๘๒

เด็กหญิงยุภาพร แสนบุญมี
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๘๓

เด็กหญิงรัตติกา วะตะมะ
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๘๔

เด็กหญิงวรารัตน์ ชนะพจน์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๘๕

เด็กหญิงวิไลวรรณ ตู้แก้ว
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๘๖

เด็กหญิงสุจิตรา จารเหนือ
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๘๗

เด็กหญิงสุพิชญา ไตริน
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๘๘

เด็กหญิงสุพรรษา มาดสันเทียะ
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๘๙

เด็กหญิงอรจิรา ภะวะ
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๙๐
เด็กหญิงแวววรรณ มาตยาบุญ

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๙๑

เด็กชายธวัชชัย ไตริน

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๙๒

เด็กชายธนพร ภูก้านก่อง

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนก่อ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๙๓

เด็กหญิงกนกพร วงศ์ตาหล้า
๑๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๙๔

เด็กหญิงชาริสา เชือคำเพ็ง

้

๐๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๙๕

เด็กหญิงพีชญา ไตรยราช
๐๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๙๖

เด็กหญิงวรมน ศรีสองเมือง
๐๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๙๗

นางสาววิยดา แก้วพิกุล
๐๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๙๘

เด็กหญิงอชิรญา วังทะพันธ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๔๙๙

เด็กชายสรายุทธ์ หนึงคำมี

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๐๐
เด็กหญิงพิชญาภัค บุญทองล้วน

๐๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๐๑
เด็กหญิงวณัฐสิณีย์ ใจเทียง

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๐๒
เด็กหญิงศตพร ไพสน

๑๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๐๓
เด็กหญิงอัจจิมา มุ่งหน้าที

่

๐๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๐๔
เด็กชายวิศิษฐ์พงษ์ พองผลา

๒๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๒๙ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๔๕๐๕
เด็กชายธนกฤต สุคำภา

๒๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๐๖
เด็กชายอวยชัย คล้ายขำ

๑๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๐๗
เด็กชายณพัฒน์ วงศ์ศรีชา

๒๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๐๘
เด็กหญิงเกศมณี ยะวัย

๑๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๐๙
เด็กชายภานุวัฒน์ คำเพชรดี

๒๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๑๐
เด็กชายภูริณัฐ เชือดวงผุย

้

๐๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๑๑

เด็กชายคชานันท์ คำคนซือ

่

๑๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๑๒

เด็กชายพีระพงษ์ สีซ้อน
๐๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๑๓

เด็กหญิงปภัสสร ลาดบาศรี
๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๑๔

เด็กหญิงอารีรัตน์ นาคสุด
๑๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๑๕

เด็กชายปาณัท โคตรตาแสง
๐๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๑๖

เด็กชายกรกช เนตรศรี
๓๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๑๗

เด็กหญิงแพรวนภา นะรัยรัมย์
๒๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๑๘

เด็กหญิงสุภาวิดา บริโปร
๐๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๑๙

เด็กหญิงนภัทร พ่อชมภู
๓๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๒๐
เด็กหญิงอารียา คำยันต์

๐๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๒๑

เด็กหญิงเบญจพร วงค์กระโซ่

๒๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๒๒

เด็กหญิงปนัดดา ย่อยเงิน
๑๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๒๓

เด็กชายธนาธิป ง้าวงาม
๑๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๒๔

เด็กหญิงอภิญญา วงษ์สุขะ
๑๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๒๕

เด็กหญิงพีรยา แสงพันธ์
๐๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๒๖

เด็กหญิงพิมพาพร พรมฟา

๒๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๒๗

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ละภูเขียว
๑๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๒๘

เด็กหญิงณัฐชยา อินกอง
๐๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๒๙

เด็กหญิงชลธิชา วงค์กระโซ่
๒๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๓๐
เด็กหญิงสิริญาพร บุญถึง

๑๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๓๑

เด็กหญิงอริสรา จิตมาตย์

๑๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๓๒

เด็กหญิงนันท์นภัส เพชรดีคาย
๐๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๓๓

เด็กหญิงสุพิชญา มาระนอ
๑๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๓๔

เด็กชายอัษฎาวุธ แก่นดี
๑๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๓๕

เด็กหญิงอธิติยา ทุมพร
๐๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๓๖

เด็กหญิงอภิชญา เทียงรัมย์

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๓๗

เด็กชายรัฐภูมิ วงค์หนายโกฎ
๓๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๓๘

เด็กชายพีรวัส สลักคำ
๐๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๓๙

เด็กชายภัทรพล พุทธา
๐๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๓๐ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๔๕๔๐
เด็กชายปฐยาวัต จันโทวาท

๐๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๔๑ เด็กหญิงธนาพุทธรักษา
ตงศิริ

๑๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๔๒

เด็กชายสรยุทธ ตะนัง
๒๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๔๓

เด็กหญิงกรณิศ วังทะพันธ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๔๔

เด็กชายณัฐชัย จันทร์ศรี
๒๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๔๕

เด็กหญิงศิริขวัญ วงคำคูณ
๑๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๔๖

เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีหาโคตร
๑๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๔๗

เด็กหญิงวนิดา มุลตองคะ
๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๔๘

เด็กหญิงชุติกาญจน์ พองผลา
๑๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๔๙

เด็กหญิงวิรัญชญา แก้วพิกุล
๒๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๕๐
เด็กหญิงวิสุดา ผาเงิน

๑๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๕๑

เด็กชายพรชัย สุวรรณวงศ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๕๒

เด็กชายธนากร ไชยขุดทด
๑๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๕๓

เด็กชายพศิษฐ์ ฤทธิยา
๒๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๕๔

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ลาดบาศรี
๑๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๕๕

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ไชยวิมล
๒๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๕๖

เด็กหญิงวารุณี วงค์ศรีชา
๑๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๕๗

เด็กหญิงชนิกานต์ พุทธวงค์
๐๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๕๘

เด็กหญิงอภิญญา ภิญโญ
๒๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๕๙

เด็กหญิงสุชาดา อุทกศิริ
๒๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๖๐
เด็กหญิงสุภัตรา โกพลรัตน์

๑๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๖๑

เด็กชายสิทธิเชษฐ์ ทำเลดี

๒๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๖๒

เด็กหญิงนภาพร กระฉอดนอก
๒๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๖๓

เด็กชายอภิศักดิ

์

สุคำภา
๐๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๖๔

เด็กหญิงกัญภัคณ์ฐ เชือมอญยาว

้

๐๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๖๕

เด็กหญิงณัฐนิชา อังกูรมหาสุข
๑๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๖๖

เด็กชายอิทธิพล หอมคัก

๑๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๖๗

เด็กหญิงณัฐวรรณ โซ่เมืองแซะ
๓๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๖๘

เด็กหญิงนภัสร บุญหาญ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๖๙

เด็กหญิงอุไรวรรณ์ ราชาไชย
๐๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๗๐
เด็กชายภานุมาศ เชือวังคำ

้

๐๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๗๑

เด็กหญิงเบญศิลิ ฉำประไพ
๒๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๗๒

เด็กชายอภิลักษณ์ ทรัพย์ทวีพูล
๐๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๗๓

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

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๗๔
เด็กหญิงกัญญ์ณณัฏฐ์

ฟองสมุทร
๒๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๓๑ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๔๕๗๕

เด็กหญิงชนากานต์ พันลำ
๑๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๗๖

เด็กหญิงปรันยา พูลศรีงาม
๐๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๗๗

เด็กชายณัฐวุฒิ วังทะพันธ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๗๘

เด็กชายเดชอำนาจ วงค์คำจันทร์
๒๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๗๙

เด็กชายสวนะ ทิพอุทัย
๑๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๘๐
เด็กหญิงจุฑามาศ เสนาคำ

๓๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๘๑

เด็กหญิงชาลิสา คำคนซือ

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๘๒

เด็กหญิงธัญชนก หลาบโพธิ

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๘๓

เด็กหญิงบุตรชญา เพชรดีคาย
๓๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๘๔

เด็กหญิงพรทิพย์ วงค์ประดิษฐ์
๐๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๘๕

เด็กหญิงมนต์นภา วงค์ศรีชา
๐๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๘๖

เด็กหญิงโยทกา หนึงคำมี

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๘๗

เด็กหญิงสมีลา คุ้มบุญ
๒๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๘๘

เด็กหญิงสิรินดา วงศ์ตาผา

๑๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๘๙

เด็กหญิงสุภัสสรา สุผาวรรณ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๙๐
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

มีบุญ
๑๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๙๑

เด็กหญิงอภิชญา สีเทียวไทย
๑๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๙๒

เด็กหญิงอภิญญา กำริสุ
๑๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๙๓

เด็กหญิงอริสรา ยางก้อน
๐๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๙๔

เด็กหญิงอุทุมพร เชือคำเพ็ง

้

๒๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๙๕

เด็กชายกันตพัฒน์ แก้วหนองสังข์
๒๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๙๖

เด็กชายวัชรพงษ์ เพชรดีคาย
๒๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๙๗

เด็กชายอรรคเดช วงศ์ตาหล้า
๒๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๙๘

เด็กหญิงณิชารีย์ โซ่เมืองแซะ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๕๙๙

เด็กชายธนดล นามวงศ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๐๐
เด็กชายณัฐภูมิ พ่อคำฮัก

๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๐๑
เด็กชายฐิติกร ขอดเมชัย

๑๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๐๒
เด็กชายนธชัย อาสาพ่อ

๑๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๐๓
เด็กหญิงบุญสิตา ผมงาม

๐๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๐๔
เด็กหญิงศุภลดา สูญราช

๒๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๐๕
เด็กหญิงรินรดา ดีคง

๑๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๐๖
เด็กชายวชิรวิทย์ วงค์หนายโกด

๒๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๐๗
เด็กชายพันธกานต์ แสนหล้า

๒๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๐๘
เด็กหญิงสุภิศรา อาจวิชัย

๑๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๐๙
เด็กหญิงสุริวิภา ท่าหาญ

๐๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๓๒ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๔๖๑๐
เด็กชายยศภัทร์ ชีวพัฒนพันธ์

๑๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๑๑

เด็กหญิงกรกัญญา สูญราช

๒๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๑๒

เด็กหญิงวนิดา สรงภู่
๑๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๑๓

เด็กชายพิพัฒน์พล พรมฟา
๒๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๑๔

เด็กหญิงภิญญดา เชือคำจันทร์

้

๒๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๑๕

เด็กหญิงสุพิชชา เกิดมณีสกุล

๒๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๑๖

เด็กหญิงรสสุคนธ์ โคตรพรม
๒๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๑๗

เด็กหญิงอรัญญา พ่อครวงค์
๒๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๑๘

เด็กชายชุมพล ดวงแก้ว
๑๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๑๙

เด็กหญิงจิตติมา พลศรีราช
๐๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๒๐
เด็กหญิงรืนฤดี

่

วงค์หลวงอุด

๒๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๒๑

เด็กหญิงบัณฑิตา สุคำพา
๐๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๒๒

เด็กหญิงสุพิชชา เสนาช่วย
๒๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๒๓

เด็กชายทีปกร กุลวงษา

๑๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๒๔

เด็กชายจักรพันธ์ ขัดศิริ
๒๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๒๕

เด็กหญิงกัณฐิกา พ่อนามแดง
๒๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๒๖

เด็กหญิงบุษบา วรโยธา
๑๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๒๗

เด็กชายปาณรวัฐ ธรรมขันธ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๒๘

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

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๒๙

เด็กชายณัฐวุฒิ พ่อสิงห์
๒๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๓๐
เด็กชายเจษฎาพัชร รัตนสกุลพรหม

๐๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๓๑

เด็กชายคุณถาวร มูลบัวภา
๑๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๓๒

เด็กหญิงศิริสกุล ทวีสิทธิ

์

๑๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๓๓

เด็กหญิงนภารัตน์ พ่อชมภู
๐๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๓๔

เด็กหญิงวาสนา ปานอ้น
๒๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๓๕

เด็กหญิงกนกกร ปูเปยมช้าง
๐๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๓๖

เด็กชายธีรภัทร์ วงษ์สุพรรณ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๓๗

นายหงษา วงค์จำปา
๐๕/๐๑/๒๕๐๕ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๓๘

นางจตุพร ท้าวฤทธิ

์

๐๕/๐๓/๒๕๑๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๓๙

นางจรรยา วรรณศิริ
๐๒/๑๒/๒๕๐๖ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๔๐
นางจันทร์เพ็ญ พ่อชมภู

๒๖/๐๔/๒๕๐๖ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๔๑

นางนิภาภัทร์ ธงยศ
๐๗/๑๐/๒๕๑๖ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๔๒

นางประเสริฐ บริโปร
๐๘/๐๓/๒๕๐๖ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๔๓

นางพรรณนภา วงศ์ตาผา
๒๖/๐๔/๒๕๑๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๔๔

นางสาวพัชรมณฑ์ ศิริจันทพันธ์
๑๖/๐๖/๒๕๑๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๓๓ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๔๖๔๕

นางพุทธมา ต่ายเนาว์ดง
๑๔/๑๒/๒๕๒๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๔๖

นางภัทติยา อ่อนสี
๐๕/๐๓/๒๕๑๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๔๗

นางมาลีรัตน์ นารินรักษ์
๑๖/๑๑/๒๕๑๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๔๘

นางศิราภรณ์ กาศลุน
๒๔/๑๐/๒๕๑๕ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๔๙

นายอัฐพล ธงยศ
๑๗/๐๕/๒๕๓๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วัดศรีจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๕๐
เด็กหญิงพิยดา เกษทอง

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๕๑

เด็กหญิงกัญยาณี สิทธินะศรี

์

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๕๒

เด็กหญิงกรวินท์ ละศรีจันทร์
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๕๓

เด็กหญิงกรพินธุ์ นวลชัยดี
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๕๔

เด็กชายธนะภูมิ อนุจร
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๕๕

เด็กชายพงศกร เปรมศิลป

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๕๖

เด็กชายนันทกานต์ จันทะนะ
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๕๗

เด็กหญิงอรกนก ทุมพร
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๕๘

เด็กชายฆทนาการ รอบคอบ
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๕๙

เด็กชายศรณรินทร์ ชาเรืองเดช
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๖๐
เด็กชายนันทวัฒน์ วงค์ชาชม

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๖๑

เด็กชายพีรวัฒน์ มณีสังข์
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๖๒

เด็กชายศักดา จุลทอง
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๖๓

เด็กชายกิตติพงษ์ แสนสุภา
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๖๔

เด็กชายสรยุทธ วงค์คำตัน
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๖๕

เด็กชายพีระวัฒน์ สีมารักษ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๖๖

เด็กหญิงภาวิณี วงค์แสนไชย
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๖๗

เด็กหญิงนลินรัตน์ ประเสริฐสังข์
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๖๘

เด็กหญิงเอกอนงค์ พรมโคตร
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๖๙
เด็กหญิงปรีดาวรรณ โคตรหลักเพชร

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๗๐
เด็กหญิงวรนุช คำคนซือ

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๗๑

เด็กหญิงวิราภรณ์ ไตยราช

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๗๒

เด็กชายภานุพันธ์ ทะสีละ
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๗๓

เด็กหญิงอารีญา ธนูทอง
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๗๔

เด็กชายวัชรวิชญ์ เชือตาอ่อน

้

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๗๕

เด็กชายทักษิณ วงค์แสงน้อย
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๗๖

เด็กชายพรทิพย์ คำมุงคุณ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๗๗

เด็กชายณัฐพล วงค์วิวงค์

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๗๘

เด็กชายดนุพล บาดตาสาว
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๗๙

เด็กชายจีระวัฒน์ รูปงาม
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๓๔ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๔๖๘๐
เด็กชายหาญณรงค์ วงศ์ชาชม

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๘๑

เด็กชายประสิทธิ

์

วงตาทำ
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๘๒

เด็กหญิงรุจิกาญจน์ ภักดี
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๘๓

เด็กหญิงอัมภาพันธ์ ขจรเดชเดชา
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๘๔

เด็กชายธนากรณ์ วงค์ผาบุตร
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๘๕

เด็กชายรุ่งโรจน์ วงค์กวานกรม
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๘๖

เด็กหญิงกนกวรรณ นามเกตุ
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๘๗

เด็กหญิงประภาสิริ วงค์หลวงอุด

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๘๘

เด็กหญิงจิรนันท์ พรมแสง
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๘๙ เด็กหญิงประทุมวรรณ
คำคนซือ

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๙๐
เด็กหญิงนำทิพย์ ไกยลุน

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๙๑

เด็กหญิงกมลทิพย์ พรมกสิกร
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๙๒

เด็กชายเกริกพล โรจน์บุญถึง

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๙๓

เด็กหญิงเพชรรัตน์ มีบุญ
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๙๔
เด็กหญิงประกายแก้ว

เข็มท้าว
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๙๕

เด็กหญิงสุธิดา สมอินอ้อย
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธารนำใจ วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๙๖

เด็กหญิงภูมิฤทัย ภูมิลา
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๙๗

เด็กหญิงจุฑามาศ คำคนซือ

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๙๘

เด็กหญิงกุลณัฐ บัวใหญ่รักษา
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๕๖๐/๔๖๙๙

เด็กหญิงศศิธร เสนาช่วย
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง วัดเทพไพรวัลย์  

นพ ๔๕๖๐/๔๗๐๐
เด็กชายสิรวิชญ์ แพงคำฮัก

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอก
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๕๖๐/๔๗๐๑
เด็กชายวิริยะ ขาวอ่อน

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอก
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๕๖๐/๔๗๐๒
เด็กชายอนุชัย ปลืมใจ

้

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอก
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๕๖๐/๔๗๐๓
เด็กชายราเมศวร์ ข่าทิพย์พาที

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกอก
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๕๖๐/๔๗๐๔
เด็กชายศรายุทธ มีรัตน์คำ

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกอก
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๕๖๐/๔๗๐๕
เด็กหญิงทวีพร ถาระสา

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอก
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๕๖๐/๔๗๐๖
เด็กหญิงพรไพลิน ขาวอ่อน

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอก
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๕๖๐/๔๗๐๗
เด็กหญิงพิมลพรรณ จาระคร

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกอก
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๕๖๐/๔๗๐๘
เด็กชายยุทธนา สอราช

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอก
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๕๖๐/๔๗๐๙
เด็กหญิงสิตมณี พิมราช

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอก
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๕๖๐/๔๗๑๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ เหลาบัว

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอก
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๕๖๐/๔๗๑๑

เด็กหญิงพรกนก พิมราช
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอก
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๕๖๐/๔๗๑๒

เด็กชายธนศักดิ

์

ไชยวงค์
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาง
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๕๖๐/๔๗๑๓

เด็กชายสุรเชษฐ แก้วสอนดี
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาง
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๕๖๐/๔๗๑๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ กาษาวงค์

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาง
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๓๕ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๔๗๑๕

เด็กชายพงศกร อ่อนหลง
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาง
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๕๖๐/๔๗๑๖ เด็กหญิงประกายเพชร
ปดนา

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาง
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๕๖๐/๔๗๑๗

เด็กหญิงญาณี อินที
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาง
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๕๖๐/๔๗๑๘

เด็กชายอินทัช ดอนขุนทด
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาง
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๕๖๐/๔๗๑๙

เด็กหญิงดาลิน กิจสิงห์
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาง
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๕๖๐/๔๗๒๐
เด็กชายกฤษดา เมฆแก้ว

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาง
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๕๖๐/๔๗๒๑

เด็กหญิงฐิตินันท์ วงค์ญาพ่อ
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๕๖๐/๔๗๒๒

เด็กชายปฏิการ พอชารี
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๕๖๐/๔๗๒๓

เด็กชายสุจริต อุดมดี
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๕๖๐/๔๗๒๔

เด็กหญิงธนัชชา สุธรรม
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๕๖๐/๔๗๒๕

เด็กหญิงนลิน แสนจันตะ
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๕๖๐/๔๗๒๖
เด็กหญิงเบญจวรรณ ขานเพราะ

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๕๖๐/๔๗๒๗

เด็กชายทศพล แก้วมณีวรรณ
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๕๖๐/๔๗๒๘

เด็กชายรังสรรค์ โพธินาม
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๕๖๐/๔๗๒๙

เด็กหญิงชุตินันท์ แพงคำฮัก

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๕๖๐/๔๗๓๐
เด็กหญิงราตรี ญาติวังกลุ่ม

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๕๖๐/๔๗๓๑

เด็กหญิงวรรณธิดา หูมแพง
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๕๖๐/๔๗๓๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ หงษ์สมดี

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๕๖๐/๔๗๓๓

เด็กชายชัยสรรค์ ภิรมกิจ
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๕๖๐/๔๗๓๔

เด็กหญิงณัฐกานต์ ณ นครพนม
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๕๖๐/๔๗๓๕

เด็กหญิงพิชากรณ์ พิมราช

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๕๖๐/๔๗๓๖

เด็กหญิงภิรมรัตน์ เหลาบัว
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๕๖๐/๔๗๓๗

เด็กหญิงวรภรย์ บัวทองจันทร์
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๕๖๐/๔๗๓๘

เด็กหญิงจารุกัญญา ยาเกิน

้

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๕๖๐/๔๗๓๙

เด็กหญิงพรวดี ไชโย
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๕๖๐/๔๗๔๐
นางสาวประกายแก้ว ดอนหล้า

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๕๖๐/๔๗๔๑

นายธนบูรณ์ พ่อหลอน
๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๕๖๐/๔๗๔๒

นางสาวกุลณัฐ เหลากุล
๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๕๖๐/๔๗๔๓

นางสาวเกศิณี อินราช
๓๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๕๖๐/๔๗๔๔

นางสาวชลธิชา ศรีสวัสดิ

์

๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๕๖๐/๔๗๔๕

นางสาวชุติมา โยตะสิงห์
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๕๖๐/๔๗๔๖

นางสาวฐิติรัตน์ แสงโยน
๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๕๖๐/๔๗๔๗

นางสาวนพวรรณ อ่อนหลง
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๕๖๐/๔๗๔๘

นางสาวปวีณา บุตรครุฑ
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๕๖๐/๔๗๔๙

นางสาวมาลินี คุ้มพวก
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๓๖ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๔๗๕๐
นางสาวรโรชา แก่นจวง

๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๕๖๐/๔๗๕๑

นางสาวรุ่งฤดี มนต์มี
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๕๖๐/๔๗๕๒

นางสาวรุจิรา มาตขาว
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๕๖๐/๔๗๕๓

นางสาวศศิวิมล นามอำนาจ
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๕๖๐/๔๗๕๔

นางสาวศุทธีนุช ชินบุตร
๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๕๖๐/๔๗๕๕

นางสาวสุนิษา คนครอง
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๕๖๐/๔๗๕๖

นางสาวเกวลิน โพธิชัย

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๕๖๐/๔๗๕๗

นางสาวนภาภรณ์ อินทร์กอง
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๕๖๐/๔๗๕๘

นางสาวปนัดดา คำเห็น
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๕๖๐/๔๗๕๙

นางสาวขวัญฤดี เทพสกุล
๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๕๖๐/๔๗๖๐ นางสาวขวัญหทัยชนก
ศรีสุวะ

๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๕๖๐/๔๗๖๑

นางสาวจารุวรรณ ตัน
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๕๖๐/๔๗๖๒

นางสาวจิรัชญา มวลปาก
๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๕๖๐/๔๗๖๓

นางสาวชลธิชา ใสนวล

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๕๖๐/๔๗๖๔
นางสาวเบญจวรรณ คำกลอนลือชา

๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๕๖๐/๔๗๖๕

นางสาวเพชราพร ฮงทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๕๖๐/๔๗๖๖

นางสาวศิรินทมาศ แสนอยู่

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๕๖๐/๔๗๖๗

นางสาวอทิติ วัฒนชัยเกียรติ

์

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๕๖๐/๔๗๖๘

นางสาวธิดาวดี คนครอง
๑๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๕๖๐/๔๗๖๙

นางสาวสุรัตน์ดา แก้วระดี
๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๕๖๐/๔๗๗๐
นางสาวนฤมล พ่อขันชาย

๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๕๖๐/๔๗๗๑

นางสาวสุดารัตน์ มุงคะวงษ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๕๖๐/๔๗๗๒

นางสาวธิดาเทพ อินราช
๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๕๖๐/๔๗๗๓

นางสาวพัทชรินทร์ ศรีเชียงสา
๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปลาปากวิทยา
วัดวังยาง (ศรีลดาราม)

 

นพ ๔๕๖๐/๔๗๗๔

เด็กชายธนทัต ทองสอย
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดโสมนัสไชยาวาส  

นพ ๔๕๖๐/๔๗๗๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ หาใหญ่

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดโสมนัสไชยาวาส  

นพ ๔๕๖๐/๔๗๗๖

เด็กหญิงพิมรดา เครือหมืน

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดโสมนัสไชยาวาส  

นพ ๔๕๖๐/๔๗๗๗

เด็กหญิงอภิสดา สุทนู
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดโสมนัสไชยาวาส  

นพ ๔๕๖๐/๔๗๗๘

เด็กชายภาณุเดช ณุวงค์ศรี
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๖๐/๔๗๗๙

เด็กชายสามารถ นาโควงค์
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๖๐/๔๗๘๐
เด็กชายพรรษา ประกิง

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๖๐/๔๗๘๑

เด็กชายพงศกร ปลอง
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๖๐/๔๗๘๒

เด็กชายเจษฎา ประกิง

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๖๐/๔๗๘๓

เด็กชายณัฐพงษ์ ประกิง

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๖๐/๔๗๘๔

เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ ประกิง

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๓๗ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๔๗๘๕

เด็กชายหยกศิลา โกษาแสง
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๖๐/๔๗๘๖

เด็กชายคมกริช แก้วไพศาล
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๖๐/๔๗๘๗

เด็กชายคุณากร ประกิง

่

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๖๐/๔๗๘๘

เด็กชายศิลาพร ปาทา
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๖๐/๔๗๘๙

เด็กชายสถาพร ประกิง

่

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๖๐/๔๗๙๐
เด็กชายฤทธิเกียรติ ประกิง

่

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๖๐/๔๗๙๑

เด็กหญิงสุภัชชา ไชยหมืน

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๖๐/๔๗๙๒

เด็กหญิงวันดี ประกิง

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๖๐/๔๗๙๓

เด็กหญิงอาภาศิริ ประกิง

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๖๐/๔๗๙๔

เด็กหญิงพิมพกานต์ โกษาแสง
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๖๐/๔๗๙๕

เด็กหญิงนุชนาฎ บาทชารี
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๖๐/๔๗๙๖

เด็กหญิงนุชศรา หมอกมีชัย
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๖๐/๔๗๙๗

เด็กหญิงชยุดา ประกิง

่

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๖๐/๔๗๙๘

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ยานิตย์
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๖๐/๔๗๙๙

เด็กหญิงนัฐณภา ประกิง

่

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๐๐
เด็กหญิงสุจิตรา วะชุม

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๐๑
เด็กหญิงคนัญญา ปากดี

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๐๒
เด็กหญิงอรปรียา แก้วอุ่น

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๐๓
เด็กหญิงจิดาภา เสมเสวตร์

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๐๔
เด็กชายอรรถเดช ประกิง

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๐๕
เด็กชายณัฐดนัย ประกิง

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๐๖
เด็กหญิงศศิวิภา ตุธิรัตน์

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๐๗
เด็กหญิงปยนุช ประกิง

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูนยางคำ วัดศรีชมภู  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๐๘
เด็กหญิงนันท์นภัส ทองแก้ว

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๐๙
เด็กหญิงเนตรชนก เยาวกรณ์

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๑๐
เด็กชายชนาธิป บุระวงศ์

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๑๑

เด็กชายณัฐวัฒน เชือสกุลวนิช

้

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๑๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ วุฒิสาร
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๑๓

เด็กหญิงเนตรชนก เขียวเล็ก
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๑๔

เด็กหญิงพิชญ์พิมล ติธรรม

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๑๕

เด็กหญิงวิภาพร อ่อนสีดา
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๑๖

เด็กชายปฏิพล อุปเสน
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๑๗
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ พินิจผล

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๑๘

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ทองสาม
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๑๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ โมธรรม
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๓๘ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๔๘๒๐
เด็กหญิงพรกนก ลุนอุบล

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๒๑

เด็กหญิงอภัสรา ศิลาลาย
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๒๒

เด็กหญิงเดือนกมล ติยะบุตร
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๒๓

เด็กชายประวีณ ชะคู
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๒๔

เด็กชายพรรษา จันลาพันธ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๒๕

เด็กหญิงมุกฑิตา พรมแก่น
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๒๖

เด็กชายสรศักดิ

์

วงษ์ตา
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๒๗

เด็กหญิงกาญจนา ชัยกิจตระกูล
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๒๘

เด็กหญิงนลิตา สุพรรณ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๒๙

เด็กหญิงปวีณา แวงธิสาร
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๓๐
เด็กหญิงพรพิมล โคตรศรีเมือง

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๓๑

เด็กหญิงสิรีธร เผ่าศรี
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๓๒

เด็กหญิงสุชัญญา แพงสาร
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๓๓

เด็กหญิงอณัญญา มูลพงศ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๓๔

เด็กหญิงอาภรณ์ อุ่นศรี
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๓๕

เด็กหญิงอุทุมพร มาซาว
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๓๖

เด็กหญิงเอเชีย แวงดา
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๓๗

เด็กชายกุลทัตพร กุลโท
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๓๘

เด็กชายชาญชัย วงศ์เหง้า
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๓๙

เด็กชายรชานนท์ นนทะนำ
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๔๐
เด็กชายศรัญู อุทัยสาน

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๔๑

เด็กหญิงกันต์กมล อรัญทอง
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๔๒

เด็กหญิงกิงกมล

่

วะบุตร
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๔๓

เด็กชายเกศริน กาฬพันธ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๔๔

เด็กหญิงณัฐณิชา เตโช
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๔๕

เด็กหญิงนริศรา ศรีเมืองแมน
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๔๖

เด็กหญิงพิจิตรา รัตนะ
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๔๗

เด็กหญิงเพ็ญนภา บุตทศ
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๔๘

เด็กหญิงรจนา ทาวอแวง
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๔๙

เด็กหญิงสุพัฒตรา พันโกฎ
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๕๐
เด็กหญิงชนิษฐา ภูมิลา

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๕๑

เด็กหญิงพรรพษา บุญเพ็ง
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๕๒

นางสาวยุพารัตน์ ทีสุกะ
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๕๓

นางสาวศิรินดา มัยวงศ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๕๔

นายปฏิวัติ เครือสุวรรณ
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๓๙ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๔๘๕๕

นางสาวปยะวดี อุ่นแก้ว
๒๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๕๖

นางสาวพรชิตา สานสิทธิ

์

๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๕๗

นายศุภกิจ เครือสุวรรณ
๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๕๘

นางสาวนันทิดา ชุมผาง
๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๕๙

นางสาวปาริชาต วงษาเนาว์
๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๖๐
นางสาววรัชยา ชินสาร

๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๖๑

นางสาววิไลภรณ์ หาคำ
๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๖๒

นางสาวสุวิมล วงค์รัตน์
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๖๓

นายคุนานนท์ จันทร์งาม
๐๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๖๔

นายอดิศักดิ

์

แวงดา
๐๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๖๕

นายธนากร ปาทา

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๖๖

นายธีรินทร์ จันทร์ขันธ์
๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๖๗

เด็กหญิงมนัสสา ไชยคำ
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๖๘

เด็กหญิงชมพูนุช เจริญผ่อง
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๖๙

เด็กหญิงทัศนีย์ แสนศรี
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๗๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ดอนปราบ

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๗๑

เด็กหญิงสุพรรษา รัตนะชัย
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๗๒

เด็กหญิงศิรประภา สาบก
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๗๓

นายทักษิณ บุตรบุญ
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๗๔

นางสาวสุพัตรา เหง้าน้อย
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๗๕

นางสาวขวัญสุดา เกิดชาวนา
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๗๖

นางสาวหฤทัย สิทธิโส

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๗๗

นางสาวอภิวรรณ พนมกุล
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๗๘

นายทนงศักดิ

์

นางาม
๒๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๗๙

นางสาวสุทธิดา จันทรขันธ์
๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๘๐
นางสาวสุภาภรณ์ พุทธกัง

๐๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม วัดปทุมาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๘๑

เด็กหญิงพัชราภรณ์ แก่นจวง

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๘๒

เด็กชายธนวัฒน์ โพธิราช
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๘๓

เด็กชายธนพล ไชยประเทศ
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๘๔

เด็กชายจตุพร หัดสา
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๘๕

เด็กชายศราวุฒิ อ่อนแสง
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๘๖

เด็กชายธันวิชิต เชือวังคำ

้

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๘๗

เด็กชายกิตติทัต วงค์พาน
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๘๘

เด็กชายหิรัญ อุทัยวัฒน์
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๘๙

เด็กหญิงณัฐริกา มะคำ
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๔๐ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๔๘๙๐
เด็กหญิงสุพัตรา ชามาตร

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๙๑

เด็กชายศุภวิชญ์ ภาโว
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๙๒

เด็กชายวัชรพล ประครอง
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๙๓

เด็กหญิงชนธิภา ปารีสร้อย
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชะโนต วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๙๔

เด็กชายศุภวิชย์ หงษามนุษย์
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๙๕

เด็กชายศุภชัย สุภะกะ
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๙๖

เด็กชายจิราวัฒน์ ทิพพิชัย
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๙๗

เด็กชายระพีพัฒน์ ไกรษร

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๙๘

เด็กชายชนกานต์ พินิจใหม่

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๘๙๙

เด็กชายศุภวิชญ์ บัวดา
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๐๐
นายกฤตกร ภาคทอง

๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๐๑
นางสาวสุรีรัตน์ พรมคนซือ

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๐๒
เด็กชายสุทัศน์ เบ้าสิงห์

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๐๓
เด็กหญิงแพรวา จันโท

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๐๔
เด็กหญิงสุภัสสร โคตรพรมศรี

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๐๕
เด็กหญิงสุธิดา ขัวดก

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๐๖
เด็กชายสุทธิศักดิ

์

แซ่อึง

้

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๐๗
เด็กชายนันทวัฒน์ จันทร์หอม

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๐๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ พิมพ์พัน

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๐๙
นางสาวนภัสภรณ์ พ่อค้าช้าง

๙/๑๐/๒๕๓๔
โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๑๐
นายอนวัช พ่อบุตรดี

๑๕/๓/๒๕๓๕
โรงเรียนบ้านสำราญ วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๑๑

เด็กหญิงญาตาวี เหมสุรินทร์ตรา
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างแห่ วัดศรีนคร  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๑๒

เด็กชายกิติพงษ์ พรมจักร์
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างแห่ วัดศรีนคร  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๑๓

เด็กหญิงกุลภรณ์ จันนำ
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างแห่ วัดศรีนคร  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๑๔

เด็กหญิงจิราพร นราพันธ์
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างแห่ วัดศรีนคร  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๑๕

นางสาวสูทธิภรณ์ ล้านศีร
๑๔/๐๑/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านสร้างแห่ วัดศรีนคร  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๑๖

เด็กชายสิรดนัย พาซือ

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๑๗

เด็กชายอดิศักดิ

์

ทานศิล
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๑๘

เด็กชายณัชพล บุญอยู่
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๑๙

เด็กชายสงวนศักดิ

์

หาญลำยอง
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๒๐
เด็กชายบุญมี ศรีซ้อน

๑๔/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๒๑

เด็กชายปยะวิชญ์ บัวชุม
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๒๒

เด็กชายวัชรภัณฑ์ ดลปดชา

๑๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๒๓

เด็กชายธนกร มูลทราย
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๒๔
เด็กหญิงนัฐติยากรณ์ แสนศรี

๐๙/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๔๑ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๔๙๒๕

เด็กหญิงมนัสนันท์ แสนศรี
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๒๖

เด็กหญิงกุลนิษฐ์ พันรักษา
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๒๗

เด็กหญิงกุลณัฐ สุขฟอง
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๒๘

เด็กหญิงณัชนก มาเถิด
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๒๙

เด็กหญิงนริตา ลำสัน
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๓๐
เด็กชายพีรวัส นามเกตุ

๑๓/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๓๑

เด็กหญิงจิราพร เสตถา
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๓๒

เด็กชายชัยวัฒน์ หยกสุริยันต์
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๓๓

เด็กหญิงวรนุช ชนะชัย
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๓๔

เด็กชายวรโชติ อนงค์ไชย
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๓๕

เด็กชายศุภกิจ สิมแสง
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๓๖

เด็กหญิงนริชา สัทธานุ
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๓๗

เด็กชายยศติศักดิ

์

เชือตากวัก

้

๑๗/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๓๘

เด็กชายวัชระพงษ์ เชือตาหมืน

้ ่

๑๘/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๓๙

เด็กชายธนา เชือตาโคตร

้

๒๒/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๔๐
เด็กชายรัชชานนท์ ไกยะฝาย

๐๖/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๔๑

เด็กชายพัทรพงษ์ ผุยเตชะ
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๔๒

เด็กชายนิธิศ หลาบโพธิ

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๔๓

เด็กชายธนาวุฒิ พันธ์ขาว

๑๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๔๔

เด็กหญิงอลิสา วงศ์ศรีชา
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๔๕

เด็กหญิงสใบแพร พรหมพินิจ
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๔๖

เด็กหญิงนิตสุดา วงค์ษา
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๔๗

เด็กหญิงประไพพร แจ่มแจ้ง
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๔๘

เด็กหญิงกนกอร หาญชนะชัย

๒๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๔๙

เด็กชายอนุสรณ์ กุลศรี
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๕๐
เด็กชายสุธนาย สูญราช

๒๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๕๑

เด็กชายศิริพงษ์ วรรณสุทธิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๕๒

เด็กชายชลสิทธิ

์

ง้าหมาด
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๕๓

เด็กชายชาคริต สุวรรณ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๕๔

เด็กชายภูริพัตร์ แสนศรี
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๕๕

เด็กชายทรงพล น้อยเภา
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๕๖

เด็กหญิงอินทิรา บริหาร
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๕๗

เด็กหญิงช่อเทวี ทรงราษี
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๕๘

เด็กชายพรพิพัฒน์ หลานเชษฐา
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๕๙

เด็กชายเอกรินทร์ อวนวัง
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๔๒ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๔๙๖๐
เด็กชายนรากร บุญก้อน

๑๖/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๖๑

เด็กชายนครินทร์ แสนศรี
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๖๒

เด็กชายศิริศักดิ

์

สาบคำ

๒๗/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๖๓

เด็กชายทนงค์ชัย มาลา
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๖๔

เด็กชายภานุวัฒน์ เชือตาหมืน

้ ่

๑๒/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี)

้

วัดไทรงาม  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๖๕

เด็กหญิงจรรยพร ยีมุข

่

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

นพ ๔๕๖๐/๔๙๖๖

เด็กหญิงบัวชมพู ศิริเกตุ

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

นพ ๔๕๖๐/๔๙๖๗

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

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๖๘

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

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๖๙

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

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๗๐
เด็กชายแจ็คกี

้

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

วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๗๑

เด็กชายประนพ ใจดี
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๗๒

เด็กชายวรรณกร พิมพ์ขันธ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๗๓

เด็กหญิงภัควิภา หอมสมบัติ
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๗๔

เด็กหญิงฐณิฐา กงนกขุ้ม
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๗๕

เด็กหญิงอริษา ศรีแสน
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๗๖

เด็กชายดนัย เชือกุณะ

้

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๗๗

เด็กชายรพีภัทร ปริโปร์
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๗๘

เด็กชายสมบูรณ์ กำริสุ
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๗๙

เด็กชายรัตนวงค์ ศรีคำแซง
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๘๐
เด็กชายทรงศักดิ

์

มาตย์วังแสง
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๘๑

เด็กชายสุทธิรักษ์ ไชยต้นเทือก
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๘๒

เด็กหญิงกัญญาภัค ขุนอุดม
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๘๓

เด็กชายไตรภูมิ คานทอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๘๔

เด็กชายกิตติคุณ ถุงสมบัติ
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๘๕

เด็กชายกิตติพงษ์ อินทะวงค์
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๘๖

เด็กชายจรัณชัย เฮ้าแสง
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๘๗

เด็กชายณัฐพงษ์ เพชรดีคาย
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๘๘

เด็กชายณฐพล โสมแผ้ว
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๘๙

เด็กชายณัฐพล อัตพัน
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๙๐
เด็กชายทวีทรัพย์ คำมุงคุณ

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๙๑

เด็กชายธวัชชัย เพชรดีคาย
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๙๒

เด็กชายภานุวัฒน์ แสนสามารถ
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๙๓

เด็กชายวรายุส นิธิพฤทธพันธ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๙๔

เด็กชายวีระศักดิ

์

ศรีสุรินทร์
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๔๓ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๔๙๙๕

เด็กชายศักดิภัทร สุคำพุธ
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๙๖

เด็กหญิงกชกร ลังโคตร
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๙๗

เด็กหญิงณัฐริกา เชือคนหมัน

้ ้

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๙๘

เด็กหญิงปริตา กำริสุ
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๖๐/๔๙๙๙

เด็กหญิงพัชรีรัชน์ สิมแสง
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๖๐/๕๐๐๐
เด็กหญิงพิมชนก เพชรดีคาย

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๖๐/๕๐๐๑
เด็กหญิงพิมพ์ชนก เพชรดีคาย

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๖๐/๕๐๐๒
เด็กหญิงวิภาวรรณ วิเชียรชาติ

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๖๐/๕๐๐๓
เด็กหญิงวิราศินี แก้วจันดา

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๖๐/๕๐๐๔
เด็กหญิงวีรยา ปูบุตรชา

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๖๐/๕๐๐๕
เด็กชายสิรวุฒิ ราศรีสุข

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๖๐/๕๐๐๖
เด็กชายรัฐพงษ์ รวมสิทธิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๖๐/๕๐๐๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทะวงค์

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๖๐/๕๐๐๘
เด็กหญิงวิไลพร ลังโคตร

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๖๐/๕๐๐๙
เด็กชายภูวดล วีระพงษ์

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง วัดสระพังทอง  

นพ ๔๕๖๐/๕๐๑๐
เด็กชายภานุพงษ์ อุ่มอาษา

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๐๑๑
เด็กชายอนันต์ เห็มสุวรรณ์

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๐๑๒
เด็กชายอมรเทพ แสนสุข

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๐๑๓
เด็กหญิงกฤติยา นวะสิมมา

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๐๑๔
เด็กหญิงกฤษณา นวะสิมมา

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๐๑๕
เด็กหญิงเกณิกา ยิมแย้ม

้

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๐๑๖
เด็กหญิงณัฐนรี เฮืองฮุง

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๐๑๗
เด็กหญิงนัฐรี บินศรี

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๐๑๘
เด็กหญิงบัวชมพู วะชุม

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๐๑๙
เด็กหญิงพัชริกา โคตบิน

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๐๒๐
เด็กหญิงวิภาวดี มิงแก้ว

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๐๒๑
เด็กหญิงสุจิรา อินทริง

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๐๒๒
เด็กหญิงอรษา วะชุม

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๐๒๓
เด็กหญิงอาริยา ไชยมงค์

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๐๒๔
เด็กชายจารุเดช ดวงแก้ว

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๐๒๕
เด็กชายนำชัย วงศ์จันทร์เจริญ

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๐๒๖
เด็กชายศักดิพัฒน์ ปญญาสาร

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๐๒๗
เด็กหญิงวิภาดา สาละปา

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๐๒๘
เด็กชายเจษฎากร วะลับ

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๐๒๙
เด็กชายณัฐวุฒิ เพชรด่านเหนือ

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๔๔ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๕๐๓๐
เด็กชายปรวัฒน์ ฟงช้า

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๐๓๑
เด็กชายพงศธร นาโควงค์

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๐๓๒
เด็กชายภานุเดช ดำโคตร

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๐๓๓
เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีสุทัศน์

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๐๓๔
เด็กหญิงกรรณิการ์ ศักดิจำปา

์

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๐๓๕
เด็กหญิงพรศิริ ปลอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๐๓๖
เด็กหญิงอารยา สาใหญ่

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๐๓๗
เด็กชายทศพร วงศรีชู

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๐๓๘
เด็กชายธราธิป ทาหลง

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๐๓๙
เด็กชายนาครินทร์ มีบาง

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๐๔๐
เด็กชายสรยุทธ สิทธิยา

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๐๔๑
เด็กหญิงทัศวรรณ เปาวะนา

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๐๔๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ ขันตรี

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๐๔๓
เด็กหญิงเพชรฤดี ศรีบุญเรือง

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๐๔๔
เด็กชายธนัตถ์ เหิงขุนทด

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๐๔๕
เด็กชายปฏิภาณ น้อยนาง

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๐๔๖
เด็กชายศราวุฒิ เสียวคำ

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๐๔๗
เด็กชายอธิภัทร ลาสุด

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๐๔๘
เด็กหญิงธัญญารัตน์ อรพล

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๐๔๙
เด็กหญิงปยะรัตน์ ประสมศรี

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๐๕๐
เด็กหญิงพรชิตา โคตะบิน

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๐๕๑
เด็กหญิงสุภัทสร จ่าเหม

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๐๕๒
เด็กชายไชยพจน์ ก้อนกัน

้

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๐๕๓
เด็กชายนพกร อ้อยรักษา

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๐๕๔
เด็กชายพรรณพัชร วะชุม

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๐๕๕
เด็กชายศราวุฒิ วะชุม

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๐๕๖
เด็กชายอธิชาติ โคตรมิตร

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๐๕๗
เด็กหญิงพรรณภษา โกสาแสง

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๐๕๘
เด็กหญิงอรทัย คุณธร

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๐๕๙
เด็กหญิงเอือมพร

้

สัตนาโค
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๐๖๐
เด็กชายธนภัทร นาสิงเตา

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๐๖๑
เด็กชายศิริโชค สิทธิ

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๐๖๒
เด็กชายอภิชาติ ไชยมงค์

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๐๖๓
เด็กหญิงกชกรณ์ อุสาพรหม

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๐๖๔
เด็กหญิงจิรัชยา โพธิแสนศรี

์

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๔๕ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๕๐๖๕
เด็กหญิงพีรดา มันแก่น

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๐๖๖
เด็กหญิงแพรไหม แมดมิงเหง้า

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๐๖๗
เด็กหญิงภัณฑิรา ฐารพาพันธุ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๐๖๘
เด็กหญิงวรรณิสา ดีแสง

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๐๖๙
เด็กหญิงสุดารัตน์ ไหลอุดี

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๐๗๐
เด็กหญิงเอราวรรณ ทัดสา

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๐๗๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ น้อยนาง

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๐๗๒
เด็กชายวีรพล

รังสิเสนา ณ อยุธยา ๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๐๗๓
เด็กชายอานุภาพ จานบานหลง

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๐๗๔
เด็กหญิงจุฑาธิป โคตรมิตร

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๐๗๕
เด็กหญิงธิชา คำภูเงิน

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๐๗๖
เด็กหญิงศดานันท์ โพธิศรี

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๐๗๗
เด็กชายนวพล อินอุเทน

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๐๗๘
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ผานคำ

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๐๗๙
เด็กหญิงณฤณี ไชยมงค์

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๐๘๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ คะสุดใจ

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๐๘๑
เด็กหญิงปยานันท์ สร้อยดัน

้

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๐๘๒
เด็กหญิงพัชราภา แมดมิงเหง้า

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๐๘๓
เด็กหญิงพัชรินทร์ ชัยมงคล

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๐๘๔
เด็กหญิงศิริลักษณ์ แมดมิงเหง้า

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๐๘๕
เด็กหญิงอริศรา ตาลอุ่นศรี

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๐๘๖
เด็กชายตันติกร คะสุดใจ

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๐๘๗
เด็กหญิงนิภาพร อินอุเทน

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๐๘๘
เด็กหญิงมณีรัตน์ ไชยะโม

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๐๘๙
เด็กหญิงสุดารัตน์ ตุลี

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๐๙๐
เด็กหญิงสุภิษา เหลาเต็ม

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๐๙๑
เด็กหญิงปาริชาต คำชนะ

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๐๙๒
เด็กชายชิษณุพงศ์ แพงษา

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๐๙๓
เด็กหญิงนริตา มุละชิวะ

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๐๙๔
เด็กหญิงประกายดาว ท่อนสัน

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๐๙๕
เด็กหญิงเปรมสินี เอกจักรแก้ว

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๐๙๖
เด็กหญิงวราภรณ์ มันแก่น

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๐๙๗
เด็กชายจักรินทร์ นันสุนี

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๐๙๘
เด็กชายนนทกร กัณสินธุ์

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๐๙๙
เด็กชายนุกูล แก้วดี

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๔๖ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๕๑๐๐
เด็กชายอลังการ โคตรพรม

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๑๐๑
เด็กหญิงกนกวรรณ เหมะธุรินท์

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๑๐๒
เด็กชายอภินันท์ บัวแยง

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๑๐๓
นางสาวชลธิชา พาพันธ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๑๐๔
นางสาวดวงพร วงศ์จันทร์เจริญ

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๑๐๕
นางสาวนัทพร ระวัตร

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๑๐๖
นางสาวพรรณษา โคตะบิน

๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๑๐๗
นางสาวสิรินทร ยอดแก้ว

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๑๐๘
นายชีวกรณ์ ผิวนวล

๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๑๐๙
นายติณณภพ โกษาแสง

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๑๑๐
นางสาวเจนจิรา เสนารักษ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๑๑๑

นางสาวทัศนีย์ ลิภา
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๑๑๒

นางสาวภานิดา นาโควงค์
๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๑๑๓

นางสาววิยดา แสงเขียว
๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๑๑๔

นางสาวศิริโสภา นาโควงค์
๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๑๑๕
นางสาวหัฏฐกาญจน์ เคนดง

๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๑๑๖

นางสาวอริสรา คำภูเงิน
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๑๑๗

นายรติพงษ์ อุบัวบล
๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๑๑๘

นางสาวศิริลักษณ์ ชัยหมาน
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๑๑๙

นางสาวอารียา หงษ์อินทร์
๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๑๒๐
นางสาวพรพิมล เคนดง

๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๑๒๑

นางสาวกิติยากร หงแสน
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๑๒๒

นางสาวขนิษฐา แสงตรีสุ
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๑๒๓

นางสาวสราวดี ทัดสา
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๑๒๔

นายสมชาย วะชุม
๓๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๑๒๕

นางสาวธิติกานต์ สิทธิยา
๑๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๑๒๖

นางสาวนิลาวัลย์ แวงคำ
๐๖/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๑๒๗

นางสาววัชราภรณ์ ชาสงวน
๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๑๒๘

นายณัฐวัตร ศักดิจำปา

์

๑๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๑๒๙

นางสาวขัตติยา อ้อยรักษา
๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๑๓๐
นางสาวทิพวรรณ โคตะบิน

๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๑๓๑

นางสาวนำทิพย์ มงคล
๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๑๓๒

นางสาวสุภัสสรา วรรณธุ

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๑๓๓

นางสาวรัตนาภรณ์ ภักดี
๒๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๑๓๔

นางสาวบุษรากร คำแดง
๒๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์)

์

วัดธาตุประสิทธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๔๗ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๕๑๓๕

เด็กชายจิรายุทธ์ ประกิง

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๑๓๖

เด็กชายรัฐกร คำใบ
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๑๓๗

เด็กชายธีรวัฒน์ สุวรรณชัย
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๑๓๘

เด็กหญิงนันท์นภัส สาดี
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๑๓๙

เด็กหญิงปญญาพร ผึงศรี

้

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๑๔๐
เด็กหญิงธันยกานต์ มูลตีเสาร์

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๑๔๑

เด็กหญิงรัญชิดา ไชยตา
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๑๔๒

เด็กหญิงปยปาณ สมลา
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๑๔๓

เด็กหญิงศิริดารักษ์ วงศาพันธ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๑๔๔

เด็กหญิงจิรัชญา คำศรีนวน
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๑๔๕

เด็กหญิงสุวพัชร สาดี
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๑๔๖

เด็กหญิงวรรณิกา วรรณทุ
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๑๔๗

เด็กชายธีรพันธ์ คะปญญา
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๑๔๘

เด็กหญิงนีรชา อะคะศรีวร

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๑๔๙

เด็กหญิงศศิมากร ราชกิจ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๑๕๐
เด็กหญิงมินตรา พรรณวงศ์

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๑๕๑

เด็กหญิงศุจินธรา ขุนรักษา
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๑๕๒

เด็กหญิงจิตรทิวา น้อยนาง
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๑๕๓

เด็กหญิงอภิสรา คะมุง
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๑๕๔

เด็กหญิงครีญาภัทร เคนดง
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๑๕๕

เด็กหญิงกาญจนา ผึงศรี

้

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๑๕๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก อุตส่าห์
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๑๕๗

เด็กชายสุพัชรศักดิ

์

ขาวจิก
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๑๕๘

เด็กชายธวัชชัย ราชพงษ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๑๕๙

เด็กหญิงณัฐธิดา คำใบ
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๑๖๐
เด็กหญิงนันทิยา วะลับ

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๑๖๑

เด็กหญิงเยาว์มาลย์ มูลตีเสาร์
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๑๖๒

เด็กหญิงอติพร ผึงศรี

้

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๑๖๓

เด็กหญิงสุธาธินีย์ จันทวงศ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๑๖๔

เด็กชายอัมรินทร์ นาโควงค์
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๑๖๕

เด็กหญิงสรณ์ฤทัย สีปะดี
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๑๖๖

เด็กหญิงนิชาภัทร โกษาแสง
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๑๖๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ โดยสาร
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๑๖๘

เด็กหญิงวิลัยพร แย่ทิว
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๑๖๙

เด็กชายพรภิรมณ์ ลิภา
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๔๘ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๕๑๗๐
เด็กหญิงนิชาภัทร ศรงาม

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๑๗๑
เด็กหญิงประกายดาว แสงตีสุ

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๑๗๒

เด็กชายธนาวุฒิ ดวงดูสัน
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๑๗๓

เด็กชายธีรภัทร สาดี

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๑๗๔

เด็กชายพีรภัทร อานนท์
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๑๗๕

เด็กหญิงแพรวา ทองแสง
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๑๗๖

เด็กหญิงมัทรี โคตบิน
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๑๗๗

เด็กหญิงอรวรรณ ตุลี
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๑๗๘

เด็กหญิงอัจฉรพันธ์ แสนเลิง
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๑๗๙

เด็กหญิงวชิรญา ไชยพันธ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๑๘๐
เด็กหญิงบัณฑิตา ไชยภารา

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๑๘๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ กิงพรมภู

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๑๘๒

เด็กหญิงเมวิษา ปาทา
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๑๘๓

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ แหยมน้อย
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๑๘๔

เด็กหญิงวริศรา เคนดง
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๑๘๕

เด็กหญิงณัฐธิดา อุบัวบล
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๑๘๖

เด็กชายคงคา ใจบุญ
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๑๘๗

เด็กชายอนุชา ประขันธ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๑๘๘

เด็กชายสรายุทธ มันแก่น

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๑๘๙

เด็กหญิงปยะฉัตร วะชุม
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๑๙๐
เด็กหญิงชลิตา วะเกิดเปม

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๑๙๑

เด็กหญิงนิตยา ดวงดูสัน
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๑๙๒

เด็กหญิงณัฐวรรณ ญาณวุฒิพงษ์
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๑๙๓

เด็กหญิงอรยา โคตรบิน
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๑๙๔

เด็กหญิงสุภัตรา บูชาพันธ์
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๑๙๕

นางสาวจุฬารัตน์ โทสวนจิตร
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๑๙๖

เด็กหญิงพัณณิตา โคตะบิน
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนประสานมิตร วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๑๙๗

เด็กชายอำนาจ โทสวนจิต

๑๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๑๙๘

เด็กชายจารุวัต เปาวะนา
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๑๙๙

เด็กชายชนะชัย มาตชัยเคน
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๐๐
เด็กชายธนพัฒน์ ผาตินันท์

๒๘/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๐๑
เด็กชายเจษฎา หาธรรม

๓๐/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๐๒
เด็กชายกมลภพ ภูดีทิพย์

๐๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๐๓
เด็กชายธนภูมิ เคนดง

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๐๔
เด็กหญิงสุภาวดี เคนดง

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๔๙ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๕๒๐๕
เด็กหญิงพัชรินทร์ ไชยแพทย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๐๖
เด็กหญิงขนิษฐา ชาทิพฮด

๒๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๐๗
เด็กหญิงสลิลทิพย์ ทาเทพ

๒๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๐๘
เด็กหญิงศศิธร จันทะโข

๐๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๐๙
เด็กหญิงกชกรณ์ อุปดี

๒๙/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๑๐
เด็กหญิงจาริยา พิมพ์พารัตน์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๑๑

เด็กชายอนาคิน โมริดา
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๑๒

เด็กชายภานุวิชญ์ กุสุพะ
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๑๓

เด็กชายปรัญชัย ทัดสา
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๑๔

เด็กชายจิระพล จานแก่น
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๑๕

เด็กชายทวีศักดิ

์

นาโควงค์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๑๖

เด็กชายวรวุฒิ บุตรสอน
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๑๗

เด็กชายอนุวัตร ก้านศรีรัตน์
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๑๘

เด็กชายกฤษฏา มะตนเด
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๑๙

เด็กชายไพรพนา ลิภา
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๒๐
เด็กชายกีระติ ปลอง

๒๘/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๒๑

เด็กชายกมล โคตะบิน
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๒๒

เด็กชายโกมินทร์ โคตะบิน
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๒๓

เด็กหญิงกัลนิตรา บูชาพันธ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๒๔

เด็กหญิงกวินธิดา นาโควงศ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๒๕

เด็กหญิงโยษิตา อุสาพรหม
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๒๖

เด็กหญิงนิภาพร ปลอง
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๒๗

เด็กหญิงพรพณา ตุลี
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๒๘

เด็กหญิงภาวิณี แสงตีสุ
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๒๙

เด็กหญิงณัฐธิดา ลิภา
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๓๐
เด็กชายนัฐพงษ์ แซ่ลิม

๒๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๓๑

เด็กหญิงรติกร ธีระวงค์
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๓๒

เด็กหญิงปยะพร แสงตีสุ
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๓๓

เด็กหญิงบุษรินทร์ โคตบิน
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว วัดชนะสังวร  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๓๔

เด็กชายธนากรณ์ กลมจี
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๓๕

เด็กชายศักดิณรงค์

์

อินทะประเสริฐ
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๓๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ โรยรา
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๓๗
เด็กหญิงประกายดาว เปาวิชัย

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๓๘

เด็กหญิงนันธิดา โนนเดช
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๓๙

เด็กหญิงเมธาพร ปญญาสาร
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๕๐ / ๑๗๙

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๕๒๔๐
เด็กหญิงวนัฐดา ถาน้อย

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๔๑

เด็กหญิงสุกัญญา พลิน
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๔๒

เด็กชายธนภัทร ธนฤทธิ

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๔๓

เด็กชายนัฐวัตร์ ท้างนาง
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๔๔

เด็กชายอภิเดช จงหมัน

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๔๕ เด็กหญิงพรรณภัทรษา
เสนสุข

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๔๖

เด็กหญิงวิลาวรรณ์ ภูมิชัย
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๔๗

นายคุณากรณ์ สิงห์งอย
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๔๘

นายธนพล ปติโยพันธ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๔๙

นางสาวภานุมาศ คะดุล
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๕๐
นางสาวณัฐธิดา นันตา

๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๕๑
นางสาวกัลยาลักษณ์ สุขใจ

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๕๒

นางสาวกุลกันรยา นันตา
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๕๓

นายจิรวัฒน์ ถาน้อย
๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๕๔

นางสาวบุศราคัม บุตรจันทร์
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๕๕

นางสาวสุกัญญา คุยพร
๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๕๖

นายสุริยะ คำชนะ
๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๕๗

นายกฤษฎา พลราชม
๑๑/๑๐/๒๕๓๑

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๕๘

นายขจรศักดิ

์

นามโคตร
๒๑/๐๖/๒๕๒๙

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๕๙

นางขนิษฐา อินทา
๐๖/๐๙/๒๕๒๗

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๖๐
นายสมหมาย จำเริญเศษ

๑๖/๐๕/๒๕๑๕

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๖๑

เด็กชายวรากร คำชนะ
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสียววิทยา วัดโพธิเครือ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๒๖๒

เด็กชายกฤตนัย บุพศิริ
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสียววิทยา วัดโพธิเครือ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๒๖๓

เด็กชายคุณวุฒิ งานยางหวาย
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสียววิทยา วัดโพธิเครือ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๒๖๔

เด็กชายอธิศ ทันบุญ
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสียววิทยา วัดโพธิเครือ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๒๖๕

เด็กชายอภิชาติ ภูมิชัย
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสียววิทยา วัดโพธิเครือ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๒๖๖

เด็กหญิงณัฐพร คำชนะ
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสียววิทยา วัดโพธิเครือ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๒๖๗

เด็กชายธนวัฒน์ อุปละ
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียววิทยา วัดโพธิเครือ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๒๖๘

เด็กหญิงสุพรรษา ไขแสง
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสียววิทยา วัดโพธิเครือ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๒๖๙

เด็กชายขันติชัย ทองนู
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๗๐
เด็กชายธนพัฒน์ คุณชัย

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๗๑

เด็กชายอิฐธิกร หนันมา
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๗๒

เด็กหญิงวาสนา ทองเลิศ
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๗๓

เด็กหญิงอนัญญา สุวมาตย์
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๗๔

เด็กหญิงกิตติมา แม้วจ๋า
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๕๑ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๕๒๗๕

เด็กหญิงถิระดา จันทะขันธ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๗๖

เด็กหญิงจีรนันท์ สายแปง
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๗๗

เด็กชายณัฐภัทร เดชโฮม
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๗๘

เด็กชายจตุพล ชมราศรี
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๗๙

เด็กชายชาตรี เนาวนิต
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๘๐
เด็กชายชินวัฒน์ แมดมิงเหง้า

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๘๑

เด็กชายปยะวัฒน์ ภาอัง

้

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๘๒

เด็กชายพชร พันพิลา
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๘๓

เด็กชายพงศ์ศิริ โพธิคำพุด

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๘๔

เด็กชายวัชทนา อรสินธุ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๘๕

เด็กชายศาสตร์ตรา โพธิคำพุด

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๘๖

เด็กชายเสกสรรค์ ประทุมชัย
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๘๗

เด็กชายสิทธชัย ชาสงวน
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๘๘

เด็กหญิงนภาพร อรสินธุ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๘๙

เด็กหญิงโศภิตา ชาสงวน
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๙๐
เด็กหญิงอรปรียา บัวบาล

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๙๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ บุพศิริ
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๙๒

เด็กหญิงพัสวี เดชโฮม
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๙๓

นางดารุณี ทองนู
๐๓/๐๔/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๙๔

นางสาวปทุมรัตน์ อุปรี
๒๙/๐๑/๒๕๓๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโพนทอง  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๙๕

เด็กหญิงวิมลสิริ โพธิสุ

์

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๙๖

เด็กหญิงอุมากรณ์ พันธุกาง
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๙๗

เด็กหญิงสิรินทรา บุญพันธ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๙๘

เด็กชายกฤษฎา พันธุกาง
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๕๒๙๙

เด็กชายณัฐชนน โถชัยคำ
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๕๓๐๐
เด็กชายเนติภัฎ พลหมอ

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๕๓๐๑
เด็กชายปญญาวุฒิ วงษาเนาว์

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๕๓๐๒
เด็กชายปุณยวัจน์ แสงตรีสุ

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๕๓๐๓
เด็กชายภัคพล วงษาเนาว์

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๕๓๐๔
เด็กชายสหโชค ทีสุกะ

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๕๓๐๕
เด็กหญิงธนาภา สมคัมภีร์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๕๓๐๖
เด็กหญิงธันยพร พันธุกาง

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๕๓๐๗
เด็กหญิงธีรนันท์ พันธุ์กาง

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๕๓๐๘
เด็กหญิงผกามาศ วงษาเนาว์

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๕๓๐๙
เด็กหญิงพรชิดา วงษาเนาว์

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๕๒ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๕๓๑๐
เด็กหญิงรพีพรรณ บุพศิริ

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๕๓๑๑

เด็กหญิงวรวลัญช์ พันธุกาง
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุด วัดจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๕๓๑๒

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ อ่อนสะอาด

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา วัดศิริมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๕๓๑๓

เด็กหญิงศุภรดา บาแก้ว
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา วัดศิริมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๕๓๑๔

เด็กหญิงทิพมนต์ สุวมาตร์
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา วัดศิริมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๕๓๑๕

เด็กหญิงนลินี พลิน

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา วัดศิริมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๕๓๑๖

เด็กหญิงกรนันท์ อินทะกิจ
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา วัดศิริมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๕๓๑๗

เด็กหญิงจันทิมาพร บาแก้ว
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา วัดศิริมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๕๓๑๘

เด็กหญิงปรียาพร อุสาพรม
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๖๐/๕๓๑๙

เด็กหญิงชนกนันท์ แจ้งรักษ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๖๐/๕๓๒๐
เด็กหญิงรุ่งฤดี โคตพรม

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๖๐/๕๓๒๑

เด็กหญิงรัตนาวดี โคตพรม
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๖๐/๕๓๒๒

เด็กหญิงสาธิกา อุดรทักษ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๖๐/๕๓๒๓

เด็กชายพงศกร อุสาพรม
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๖๐/๕๓๒๔

เด็กหญิงสุขพรรษา แจ่มสง
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๖๐/๕๓๒๕

เด็กชายภูวดล อำจุฬา
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๖๐/๕๓๒๖

เด็กชายศราวุธ โคตมิตร
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาคอย วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๖๐/๕๓๒๗

เด็กชายกิตตินัน ทองน้อย
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๖๐/๕๓๒๘

เด็กชายพุทธิเมธ อุสาพรหม
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๖๐/๕๓๒๙

เด็กหญิงรัตนาวดี มันแก่น

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๖๐/๕๓๓๐
เด็กหญิงอรปรียา ชัยหมาน

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๖๐/๕๓๓๑

เด็กหญิงวัชรินทร์ พันจำปา
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๖๐/๕๓๓๒

เด็กชายวรายุทธ์ นาทุ่งทอง
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๖๐/๕๓๓๓

เด็กหญิงสุภาวิณี บุนนท์
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๖๐/๕๓๓๔

เด็กหญิงวรรณวิภา เทินสะเกตุ
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๖๐/๕๓๓๕

เด็กชายภาสกร นาโควงค์
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดศรีหนาถ  

นพ ๔๕๖๐/๕๓๓๖

เด็กชายคมกริช มันอาษา
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๓๓๗

เด็กชายชาคร มันอาษา
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๓๓๘

เด็กชายชาตรี อินตนัย

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๓๓๙

เด็กชายธวัชชัย โพนดวงกรณ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๓๔๐
เด็กชายวุฒินันท์ จันจุฬา

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๓๔๑

เด็กชายสถิระ ไชยกา

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๓๔๒

เด็กชายสิทธิกร รัตนะ
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๓๔๓

เด็กชายสุภนัย อินทริง

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๓๔๔

เด็กชายอัครเดช กระวานธง
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๕๓ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๕๓๔๕

เด็กหญิงชุติมา มันอาษา
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๓๔๖

เด็กหญิงนิจจารีย์ มันอาษา
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๓๔๗

เด็กหญิงนัณฑิดา นนเลาพล
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๓๔๘

เด็กหญิงมัลลิกา อินตนัย
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๓๔๙

เด็กหญิงวรรณิดา ทิพประพันธ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๓๕๐
เด็กหญิงกมลรัตน์ แก้วดานา

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๓๕๑

เด็กหญิงเจนจิรา เพ็ชรเอียม

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๓๕๒

เด็กหญิงชรินพร โครตภา
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๓๕๓

เด็กหญิงชลดา มหาวงค์
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๓๕๔

เด็กหญิงพรพรรณ สมรัตน์
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๓๕๕

เด็กหญิงณัฐมล มัยดีนาจ
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๓๕๖

เด็กหญิงวาสนา โพนดวงกรณ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๓๕๗

เด็กหญิงสนทิยา มันอาษา
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๓๕๘

เด็กหญิงศศิวิมล มันอาษา
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๓๕๙

เด็กหญิงกัลยา รัตนะ
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๓๖๐
เด็กหญิงชลธิชา ธุหา

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๓๖๑

เด็กหญิงฐิตา กงสะกาง

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๓๖๒

เด็กชายทศพร ลางาม
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๓๖๓

เด็กชายนิภรณ์ จันจุฬา
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๓๖๔

เด็กหญิงปทมวรรณ อุปศรี
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๓๖๕

เด็กหญิงอรอุมา ทองสงคราม
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๓๖๖

เด็กชายศราวุธ มันอาษา
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๓๖๗
เด็กหญิงประกายมาศ

มันอาษา
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๓๖๘

เด็กหญิงพิสมัย โพนแสนคำ
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๓๖๙

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ มหาวงศ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๓๗๐
เด็กหญิงสะใบทอง โพนดวงกรณ์

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๓๗๑

เด็กหญิงณัฐาธิดา จันทนคร
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๓๗๒

เด็กหญิงนิชาภา มันอาษา
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๓๗๓

เด็กหญิงนันทิดา มันอาษา
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๓๗๔

เด็กหญิงปริญญา ชาลีละหาน
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๓๗๕

เด็กหญิงพงษ์พิศ จันจุฬา
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๓๗๖

เด็กหญิงแสงเดือน จันทนคร
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๓๗๗

เด็กชายสนธยา โพนดวงกรณ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๓๗๘

นางสาวปยะรัตน์ มัยดีนาด
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๓๗๙

เด็กหญิงธิติมา บุณรังศรี
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๕๔ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๕๓๘๐
นายประสบชัย ม่อมพะเนาว์

๒๕/๐๒/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๓๘๑

นายพงศกร ดาวสุข
๑๔/๐๔/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๓๘๒

นางสุพัตรา ปากดี
๖/๑๒/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านนาเต่า วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๓๘๓

เด็กชายภากร อุทำกา
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๓๘๔

เด็กชายกมลาสน์ อนุญาหงษ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๓๘๕

เด็กชายพลากร เลทะนู
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๓๘๖

เด็กชายธนากร อนุญาหงษ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๓๘๗

เด็กชายศุคลวัฒน์ สุวรรณสิงห์
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๓๘๘

เด็กชายชญานนท์ พรมนำ
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๓๘๙

เด็กชายดนัยเดช สุขวัญ
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๓๙๐
เด็กชายอนวัช โพนดวงกรณ์

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๓๙๑

เด็กหญิงกนกพร จำปา
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๓๙๒

เด็กหญิงบุบผา อนุญาหงษ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๓๙๓

เด็กหญิงกนกพร น้อยเพียวงค์
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๓๙๔

เด็กหญิงคัทลียา อุทำกา
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๓๙๕

เด็กหญิงพรนภา อนุญาหงษ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๓๙๖

เด็กหญิงรุ่งธิดา จำปา
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๓๙๗

เด็กหญิงจารุวรรณ กันยาตี
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๓๙๘

เด็กชายธรรมรักษ์ เตยชันชะ
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๓๙๙

เด็กชายพัชระ อนุญาหงษ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๔๐๐
เด็กชายนภัสกร แก้วปลา

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๔๐๑
เด็กชายสิงหราช ศรีลาภา

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๔๐๒
เด็กชายกายสิทธิ

์

เตยซันชะ
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๔๐๓
เด็กชายอินทุกร อนุญาหงษ์

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๔๐๔
เด็กหญิงพิมญาดา จำปา

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๔๐๕
เด็กหญิงกรรญาณี ลีพรมมา

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๔๐๖
เด็กหญิงอภิญญา วะนาพรม

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๔๐๗
เด็กหญิงชวิศา อนุญาหงษ์

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๔๐๘
เด็กหญิงอลิษา อนุญาหงษ์

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๔๐๙
เด็กหญิงดาวิษา จำปา

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๔๑๐
เด็กหญิงปยดา ลาพิมพ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๔๑๑

เด็กหญิงพัณณิตา อุทำกา
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๔๑๒

เด็กหญิงสิรินดา ไชยสลี
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๔๑๓

เด็กหญิงณัฐนิชา จำปา
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๔๑๔

เด็กชายภัควรรธ์ อนุญาหงษ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๕๕ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๕๔๑๕

เด็กชายขนมถ้วย กันยาตี
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๔๑๖

เด็กชายไชยภัทร จำปา
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๔๑๗

เด็กชายดนัย อนุญาหงษ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๔๑๘

เด็กชายเทพกานต์ สุดศิริ
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๔๑๙

เด็กชายธิติ วิภา
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๔๒๐
เด็กชายธีรภัทร เฮืองฮุง

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๔๒๑

เด็กชายภานุกร อนุญาหงษ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๔๒๒

เด็กชายภิสิทธิ

์

แซ่มัว

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๔๒๓

เด็กชายสหรัฐ พูลบุญ
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๔๒๔

เด็กหญิงกรรณิกา วะลับ
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๔๒๕

เด็กหญิงกัณฐิกา อนุญาหงษ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๔๒๖

เด็กหญิงนภัสกร ขอทับกลาง
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๔๒๗

เด็กหญิงแพรวา จำปา
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๔๒๘

เด็กหญิงพิมยดา เตยชันชะ
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๔๒๙

เด็กหญิงศิริมล อนุญาหงษ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๔๓๐
เด็กหญิงสุพัตรา ทองสมรัตน์

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๔๓๑

เด็กหญิงสุภัสภรณ์ อนุญาหงษ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๔๓๒

เด็กหญิงอัญชลี อนุญาหงษ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๔๓๓

เด็กชายกรวิชญ์ อนุญาหงษ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๔๓๔

เด็กชายชวิน อนุญาหงษ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๔๓๕

เด็กชายธนกฤต สุขวัญ
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๔๓๖

เด็กชายธงชัย ทิพย์สุวรรณ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๔๓๗

เด็กชายธนภัทร นารีแพงสี
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๔๓๘

เด็กชายปยวัฒน์ หนูนิล

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๔๓๙

เด็กชายมณีพล จำปา
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๔๔๐
เด็กชายสิทธิชัย ใจงาม

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๔๔๑

เด็กชายสรยุทธ แจ่มใส
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๔๔๒

เด็กหญิงขวัญจิรา จำปา

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๔๔๓

เด็กหญิงธันย์ชนก วิภา
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๔๔๔

เด็กหญิงปนัดดา อุทำกา
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๔๔๕

เด็กหญิงปฑิตตา จำปา
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๔๔๖

เด็กหญิงลลิดา โคตรคำ
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๔๔๗

เด็กหญิงลลิตา อนุญาหงษ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๔๔๘

เด็กหญิงสาวิกา จำปา
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๔๔๙

เด็กหญิงสุรีรัตน์ อนุญาหงษ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๕๖ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๕๔๕๐
เด็กหญิงอรอุมา อนุญาหงษ์

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๔๕๑

เด็กชายทรงภูมิ จำปา
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๔๕๒

เด็กชายศรัญู จำปา
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๔๕๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ แสงสุวรรณ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดโพธิสุม

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๔๕๔

เด็กหญิงปาริชาติ อนุญาหงษ์
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๕๔๕๕

เด็กชายอภิชาติ สีหาคุณ
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๕๔๕๖

เด็กชายไทธนาวุธ ปากดี
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๕๔๕๗

เด็กชายพงศธร บุบผาเต

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๕๔๕๘

เด็กชายธวัชชัย ประกิง

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๕๔๕๙

เด็กชายไกรสอน แก้วไพศาล
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๕๔๖๐
เด็กชายทองคำ จำปา

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๕๔๖๑

เด็กหญิงปาลิตา กุลยะ
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๕๔๖๒

เด็กหญิงณัฐพร พรรณวงศ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๕๔๖๓

เด็กหญิงสรัณญา กาญจนพัฒน์
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๕๔๖๔

เด็กหญิงภัทรธิดา จันทร์อ่อน
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๕๔๖๕

เด็กหญิงชวัลลักษณ์ ปากดี
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๕๔๖๖

เด็กหญิงจิราภา แสงแก้วพะเนา
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๕๔๖๗

เด็กหญิงวิภาวดี ปากดี
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๕๔๖๘

เด็กหญิงอัญชิสา สิมมา
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๕๔๖๙

เด็กหญิงสุพิชชา ปากดี

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๕๔๗๐
เด็กหญิงไอลดา โปแอ

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๕๔๗๑

เด็กหญิงมณีรัตน์ คนไว
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๕๔๗๒

เด็กหญิงจิราภรณ์ เตชะพล
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๕๔๗๓

เด็กหญิงกัลยา น้อยเพียวงค์
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๕๔๗๔

เด็กชายนันทวัฒน์ สาทา
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๕๔๗๕

เด็กชายนพรัตน์ ไชยโย
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๕๔๗๖

เด็กชายธันยบูรณ์ พิศเพ็ง
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๕๔๗๗

เด็กชายไหมไทย ปากดี
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๕๔๗๘

เด็กหญิงมุกดา สุขวัญ
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๕๔๗๙

เด็กหญิงนันธิษา ปากดี
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๕๔๘๐
เด็กชายลัทธพล มะสุใส

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๕๔๘๑

เด็กหญิงชนาพร จำปา
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๕๔๘๒

เด็กหญิงวารุณี ปากดี
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๕๔๘๓

เด็กหญิงธิดาภรณ์ ทะโคดา
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๕๔๘๔

เด็กหญิงสุชาวดี ประกิง

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๕๗ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๕๔๘๕

เด็กหญิงทิวารัตน์ แก้วไพศาล
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๕๔๘๖

เด็กชายสมยศ ปากดี
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๕๔๘๗

เด็กชายภานุพงษ์ สีหะมุงคุณ
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๕๔๘๘

เด็กชายอดิเนก แสงมณี
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๕๔๘๙

เด็กชายกนกพล ปากดี
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๕๔๙๐
เด็กชายพุฒิพงษ์ มะตนเด

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๕๔๙๑

เด็กหญิงนฤมล เต้าปอม
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๕๔๙๒

เด็กหญิงชฎาพร พลอินสา
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๕๔๙๓

เด็กหญิงปรีชญา สมรฤทธิ

์

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๕๔๙๔

เด็กหญิงสาริกา โปแอ
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๕๔๙๕

เด็กหญิงรัมภ์รดา โกษาแสง
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๕๖๐/๕๔๙๖

เด็กชายธีรภัทร โยลัย
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๖๐/๕๔๙๗

เด็กชายศักรินทร์ โยลัย
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๖๐/๕๔๙๘

เด็กชายสุพงษ์ โยลัย
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๖๐/๕๔๙๙

เด็กหญิงกิตติยา มณีรัตน์
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๐๐
เด็กหญิงณัฐธิดา ชาพิมพ์

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๐๑
เด็กหญิงนิภาพร เหลินต้ายซ้าย

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๐๒
เด็กหญิงพรธิดา โยลัย

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๐๓
เด็กหญิงยุภาภร ตาทุวัน

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๐๔
เด็กหญิงรวิสรา โยลัย

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๐๕
เด็กหญิงวารุณี นาวงษ์หา

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๐๖
เด็กหญิงอดิศา โยลัย

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๐๗
เด็กชายคชรันต์ เขียวโป

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๐๘
เด็กชายไชยพัฒน์ โยลัย

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๐๙
เด็กชายฐิติธร ภูทำมา

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๑๐
เด็กชายเพชรรัตน เนืองทอง

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๑๑

เด็กชายศรายุทธ โยลัย
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๑๒

เด็กหญิงกมลชนก ทะคะลิง
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๑๓

เด็กหญิงกัลยกร ประทุมพันธ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๑๔
เด็กหญิงณัฐกาจญน์ ศรีอรรคฮาด

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๑๕

เด็กหญิงนิตธิยา โยลัย
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๑๖

เด็กหญิงวรีราภรณ์ วังสุขี
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๑๗

เด็กหญิงณัฐริยา โยลัย
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๑๘

เด็กชายจิรายุทธ โยลัย
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๑๙

เด็กชายธนทัต โยลัย
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๕๘ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๕๕๒๐
เด็กชายบุญคำ โยลัย

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๒๑

เด็กชายภูมิพัฒน์ คำลือ
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๒๒

เด็กชายรัฐภูมิ โยลัย
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๒๓

เด็กชายรัตนโชติ อุณาพรม

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๒๔

เด็กชายโรจนัสถ์ นิวงษา
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๒๕

เด็กชายวาทิต โยลัย
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๒๖

เด็กชายศุกลภัทร โยลัย

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๒๗

เด็กชายศุภวัฒน์ โยลัย
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๒๘

เด็กหญิงชมพูนุท โยลัย
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๒๙

เด็กหญิงพัณณิตา มหาวงศ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๓๐
เด็กหญิงมนัสนันท์ มากอง

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๓๑

เด็กหญิงเมธาวี โยลัย
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๓๒

เด็กหญิงวิชาดา โยลัย
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๓๓

เด็กหญิงวิไลพร มหาวงค์
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๓๔

เด็กหญิงศศินา เนืองทอง
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๓๕

เด็กหญิงศศิวิมล รูปคม
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๓๖

เด็กหญิงศิริกัญญา อุณาพรม
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๓๗

เด็กหญิงโสภิตตา ยารังษี
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๓๘

เด็กหญิงอุมา นิลเพ็ชร
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๓๙

เด็กชายกันตวิชญ์ โยลัย
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๔๐
เด็กชายถิรวัฒน์ โยลัย

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๔๑

เด็กชายเทพทัต ไผ่พงษ์
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๔๒

เด็กชายธีระนัย โยลัย
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๔๓

เด็กหญิงจุรีพร วังสุขี
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๔๔

เด็กหญิงณัฐชยา เนืองทอง
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๔๕

เด็กหญิงปนัดดา อุณาพรม
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๔๖

เด็กหญิงปยธิดา

เสนีวงศ์  ณ  อยุธยา ๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๔๗

เด็กหญิงพัฒน์นิตา โยลัย
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๔๘

เด็กหญิงรัญชนา อินอุ่นโชติ
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๔๙

เด็กหญิงรัตนาวดี ไขประกาย
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๕๐
เด็กหญิงวราลักษณ์ โยลัย

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๕๑

เด็กหญิงปราศัย โยลัย
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๕๒

เด็กชายศุภพล พิมทอง
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๕๓

เด็กหญิงพรนภา ชินบูรณ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๕๔

เด็กชายนัฐพงศ์ มหาวงค์
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๕๙ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๕๕๕๕

เด็กชายธนวัฒน์ พรมพันธ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๕๖

เด็กชายธีรนันท์ มากอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๕๗

เด็กชายธีระศักดิ

์

อุณาพรม
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๕๘

เด็กหญิงวรรณวิมล โยลัย
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๕๙

เด็กหญิงสราลี มหาวงค์
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๖๐
เด็กชายปวรุตม์ โยลัย

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๖๑

เด็กชายภัครชัย ไชยพรม
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๖๒

เด็กชายปริญญา จริตรัมย์
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดนาหัวบ่อ  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๖๓

เด็กหญิงสุพินยา บุรีขันธ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๖๔

เด็กชายชีวานนท์ สนทะรี
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๖๕

เด็กชายกิติภพ มณีรัตน์
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๖๖

เด็กหญิงกิตตินภา ดวงดูสัน
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๖๗

เด็กชายสิทธิพล ศรกายสิทธิ

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๖๘

เด็กหญิงมารุณี ต้ายคำไว
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๖๙

เด็กหญิงอัญธิสา แก้วอ่อนขวา
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๗๐
เด็กชายภานุวัฒน์ บุสุวะ

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๗๑

เด็กชายธนกฤต ชินบูรณ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๗๒

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา กรมแสง
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๗๓

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ เพ็งโคตร

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๗๔

เด็กหญิงภัทริดา ผาแก้ว
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๗๕

เด็กหญิงปุณญิศา โยลัย
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๗๖

เด็กชายศราณุวัฒน์ วัดแผ่นลำ
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๗๗

เด็กชายชุติพนธ์ เหลินต้ายซ้าย
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๗๘

เด็กชายศิรภัทร ชินบูรณ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๗๙

เด็กชายชัยณรงค์ แทนชัยภูมิ
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๘๐
เด็กชายฐิติพงษ์ อุนาพรม

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๘๑

เด็กหญิงสุพัตรา สนมศรี
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๘๒

เด็กหญิงปณิตตรา ชินบูรณ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๘๓ เด็กหญิงประกายทิพย์
ภูวงษา

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๘๔

เด็กหญิงอริษา ชินบูรณ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๘๕

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ โยลัย
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๘๖

เด็กหญิงปานวเรศ อินทะประเสริฐ
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๘๗

เด็กหญิงณัฐาการณ์ เกษกุล
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๘๘

เด็กหญิงปยนุช ต้ายคำไว
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๘๙

เด็กหญิงปานตะวัน ชินบูรณ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๖๐ / ๑๗๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๕๕๙๐
เด็กหญิงรินรดา โยลัย

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๙๑

เด็กหญิงกิตติมา จันดาประดิษฐ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๙๒

เด็กหญิงกัญญ์วรา เหลินต้ายซ้าย
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๙๓

เด็กหญิงสิระดา เกษรราช
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๙๔

เด็กหญิงสุธิษา บุรีขันธ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๙๕

เด็กหญิงอรชพร มณีรัตน์
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๙๖

เด็กหญิงณัฐพร ชินบูรณ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๙๗

เด็กชายปติพงษ์ เขียวโป
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๙๘

เด็กหญิงนงนภัส ต้ายบุญเทียม
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๕๕๙๙

เด็กชายนิรันดร วิภาวิน
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๕๖๐๐
เด็กชายวรากร ผาอินดี

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๕๖๐๑
เด็กหญิงสิรินภา อุปสุ

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๕๖๐๒
เด็กหญิงอภัสรา อุปสุ

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๕๖๐๓
เด็กหญิงสาวินี แน่นอุดร

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๕๖๐๔
เด็กชายอรรถวิท ทากิระ

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๕๖๐๕
เด็กหญิงลัทธวรรณ สนธะลี

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๕๖๐๖
เด็กชายธนากร ศรีสอนคม

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๕๖๐๗
เด็กชายบุริศรี คำวิแสง

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๕๖๐๘
เด็กหญิงรินรดา ศิริกาล

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๕๖๐๙
เด็กชายปุริมปรัชญ์ วงค์วันดี

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๕๖๑๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

วงษา

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๕๖๑๑

เด็กชายณภัทร นามนา
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๕๖๑๒

เด็กชายธวัชชัย ไชยแพร
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๕๖๑๓

เด็กชายนวพล โยลัย

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๕๖๑๔

เด็กชายประวิทย์ แสนพล
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๕๖๑๕

เด็กชายศุภวัทน์ ดวงดูสัน
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๕๖๑๖

เด็กชายศรันยู แสนพล
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๕๖๑๗

เด็กชายอาทิตย์ เวียงผาง
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๕๖๑๘

เด็กหญิงจิดาภา สีหมุงคุล

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๕๖๑๙

เด็กหญิงธันยพร แสนพล

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๕๖๒๐
เด็กหญิงมนพร ละแสนพล

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๕๖๒๑

เด็กหญิงรัตมณี โทรัตน์
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๕๖๒๒

เด็กหญิงอภิชญา ชินบูรณ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๕๖๒๓

เด็กหญิงอรชพร สุพร
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๕๖๒๔

เด็กชายแสนพล แก้วปลา
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วัดศรีสว่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๖๑ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๕๖๒๕

เด็กหญิงกันยารัตน์ ไชยแพร
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๕๖๒๖

เด็กชายศุภมิตร รัตนะ
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๕๖๒๗

เด็กชายณัฐพล ไชยวงค์
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๕๖๐/๕๖๒๘

เด็กชายภากร ปูห้วยพระ
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๕๖๐/๕๖๒๙

เด็กชายธีรยุทธ อินสา
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๕๖๐/๕๖๓๐
เด็กหญิงวัลนภา หนันอ้าย

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๕๖๐/๕๖๓๑

เด็กหญิงพิมพนา สานิแสง
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๕๖๐/๕๖๓๒

เด็กหญิงลัดดา ไม้เมือง
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๕๖๐/๕๖๓๓

เด็กหญิงมลธิรา ออทอลาน
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๕๖๐/๕๖๓๔

เด็กหญิงธาริกา พิลาชัย
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๕๖๐/๕๖๓๕

เด็กหญิงพรญาณี พระสุริยะทุ่ง
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๕๖๐/๕๖๓๖

เด็กหญิงพิชญาวี ช่วยสุมาน
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๕๖๐/๕๖๓๗

เด็กหญิงวรัญญา ไชยวงค์
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๕๖๐/๕๖๓๘

เด็กชายธีรโชติ กะนะ
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๕๖๐/๕๖๓๙

เด็กชายลิขิต ไม้เมือง
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๕๖๐/๕๖๔๐
เด็กชายณัฐวุติ อินทสา

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๕๖๐/๕๖๔๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ไชยวงค์
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๕๖๐/๕๖๔๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ อินทสา
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๕๖๐/๕๖๔๓

เด็กหญิงสุพิชชา สุวรรณมาโจ
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๕๖๐/๕๖๔๔

เด็กหญิงพิมพ์อัปสร อานไธสง
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๕๖๐/๕๖๔๕

เด็กชายสถาพร ไชยวารี
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย วัดดอนยาง  

นพ ๔๕๖๐/๕๖๔๖

เด็กหญิงณัฐณิชา ไชยพันธุ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเตียน้อย

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๖๔๗

เด็กหญิงพิมพ์พิมล คะตะโคตร
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเตียน้อย

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๖๔๘

เด็กหญิงสุชานาถ ชนะพจน์
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเตียน้อย

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๖๔๙

เด็กหญิงกัลยากร นนทะสี
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเตียน้อย

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๖๕๐
เด็กหญิงเบญญาภา รัตนะ

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขามเตียน้อย

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๖๕๑

เด็กชายโตมร โสวพรรณ
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเตียน้อย

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๖๕๒

เด็กหญิงสุภกร จันทร์ลาย
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเตียน้อย

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๖๕๓

เด็กหญิงมณีรัตน์ เกียรตินอก
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเตียน้อย

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๖๕๔

เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ ข้อจักร์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเตียน้อย

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๖๕๕

เด็กชายแสนรัก หลาบคำ
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเตียน้อย

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๖๕๖

เด็กชายสมหวัง นิมฟก

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเตียน้อย

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๖๕๗
เด็กชายอนันทกานต์ ขุนระวัง

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเตียน้อย

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๖๕๘

เด็กชายขวัญชัย ไชยพันธุ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเตียน้อย

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๖๕๙

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ไชยพันธุ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเตียน้อย

้

วัดโพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๖๒ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๕๖๖๐
เด็กชายศิริชัย อุปสุ

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเตียน้อย

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๖๖๑

เด็กชายสมคิด มอมไทรัตน์
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเตียน้อย

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๖๖๒

เด็กหญิงรัศมี ออทอลาน
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเตียน้อย

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๖๖๓

เด็กหญิงพัชรพร สีทัดเสน

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเตียน้อย

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๖๖๔

เด็กหญิงกัลยา คะตะโคตร์
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเตียน้อย

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๖๖๕

เด็กหญิงอาทิตยา ไชยพันธุ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเตียน้อย

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๖๖๖

เด็กชายวุฒิชัย ปาลาสาสุ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเตียน้อย

้

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๖๖๗
เด็กหญิงกรองกาญจน์

กุ่ยเกียะ

๊

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ วัดโพนแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๕๖๖๘

เด็กหญิงจารุวรรณ ไชยมหา
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ วัดโพนแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๕๖๖๙

เด็กชายเจตนิพัทธ์ ยางสิงอ้อ
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ วัดโพนแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๕๖๗๐
เด็กหญิงเนตรนภัส ระวิ

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ วัดโพนแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๕๖๗๑

เด็กหญิงพิมนะรัฐ ควรแท้
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ วัดโพนแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๕๖๗๒

เด็กหญิงวิภาวี ยางสิงอ้อ
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ วัดโพนแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๕๖๗๓

เด็กชายจิรภาส อุปสุ
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ วัดโพนแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๕๖๗๔

เด็กชายธนากรณ์ บุรีขันธ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ วัดโพนแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๕๖๗๕

เด็กชายศรีวิชัย อุดานนท์
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ วัดโพนแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๕๖๗๖

เด็กชายธนวัฒน์ บุรีขันธ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ วัดโพนแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๕๖๗๗

เด็กชายกานต์รวี สาระเสน
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ วัดโพนแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๕๖๗๘

เด็กหญิงปาวรรณี มีราช
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ วัดโพนแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๕๖๗๙

เด็กหญิงชมพูนุช ยางสิงอ้อ
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ วัดโพนแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๕๖๘๐
เด็กหญิงพัชราภรณ์ สุโพธิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ วัดโพนแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๕๖๘๑

เด็กชายอนุรักษ์ ภู่ขจร
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ วัดโพนแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๕๖๘๒

เด็กชายวรากรณ์ ไตรยา
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๖๘๓

เด็กชายณัฐกุล อุปสุ

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๖๘๔

เด็กชายชัยพล ลือพอก
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๖๘๕

เด็กชายเอกรินทร์ สุริวงษ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๖๘๖

เด็กชายประวีร์ พิมสุมาลย์
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๖๘๗

เด็กชายวัฒนา อินแกบ

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๖๘๘

เด็กชายวิทยากร ปญหาไชย
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๖๘๙

เด็กหญิงวนิดา ดานหา
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๖๙๐
เด็กหญิงบังอร บุญตาท้าว

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๖๙๑
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ไตรพระ

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๖๙๒

เด็กหญิงจิราภา แสนสาระ
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๖๙๓
เด็กหญิงณิชชานันท์ อุปสุ

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๖๙๔

เด็กชายวิทยา มาปน
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดศรีพันดร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๖๓ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๕๖๙๕

เด็กชายนันทพงศ์ อุปสุ
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๖๙๖

เด็กชายยุทธการ ดานหา
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๖๙๗

เด็กชายธนวัฒน์ วงศ์แสนไชย
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๖๙๘

เด็กชายอชิตะ อินแกบ
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๖๙๙

เด็กชายอนุวัฒน์ มะสุใส
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๗๐๐
เด็กหญิงกุลจิรา ตามขมิน

้

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๗๐๑
เด็กหญิงนิภาธร ปญหาไชย

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๗๐๒
เด็กหญิงนิภาพร อินแกบ

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๗๐๓
เด็กหญิงกัญญาณัฐ สอนซ้าย

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๗๐๔
เด็กหญิงวริดา กะนะ

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๗๐๕
เด็กชายธัญชนก อุปสุ

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๗๐๖
เด็กชายสยาม ปญหาไชย

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๗๐๗
เด็กชายธนวัฒน์ อุปสุ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๗๐๘
เด็กชายทวีวัฒน์ ไยธาตรี

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๗๐๙
เด็กชายโยธา ดานหา

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๗๑๐
เด็กชายกิตติชัย ยางเบือก

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๗๑๑

เด็กชายณัฏฐนิช คำชะนะ
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๗๑๒

เด็กชายธนชัย ยางธิสาร
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๗๑๓

เด็กชายภัคพล มุนไชยพัง

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๗๑๔

เด็กหญิงมัณฑนา นามหา

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๗๑๕

เด็กหญิงธวัลรัตน์ บุญมาวงษา
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๗๑๖

เด็กหญิงพุทธิมน อาจวิชัย
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๗๑๗

เด็กหญิงอารยา ตามขมิน

้

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๗๑๘

เด็กหญิงอรปรียา ส่งเสริม
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๗๑๙

เด็กหญิงสิรารัตน์ ตามขมิน

้

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๗๒๐
เด็กหญิงบัณฑิตา นนทะศรี

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๗๒๑

เด็กหญิงนภาพร ยัพราช
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๗๒๒

เด็กหญิงวราพร เล้งเซ่ง
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๗๒๓

เด็กหญิงวิภาวรรณ มาปน
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๗๒๔

เด็กชายอรรถพล ปูห้วยพระ
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๗๒๕

เด็กชายจีรวุฒิ ดานหา
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๗๒๖

เด็กชายธนาพร อุปสิทธิ

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๗๒๗

เด็กชายพรรณา ซาเส็ง
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๗๒๘

เด็กหญิงวิจุนา ปญหาไชย
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๗๒๙

เด็กหญิงพิมพิลัย พระสุริยะทุ่ง
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดศรีพันดร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๖๔ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๕๗๓๐
เด็กชายวิทยา อินทร์สา

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๗๓๑

นายธนายุทธ อัครวงศ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๗๓๒

เด็กชายณัฐวุฒิ พิมสุมาลย์
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๗๓๓

เด็กหญิงปทวรรณ ยางเบือก
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๗๓๔

เด็กหญิงผกายดาว โลยะลา

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร วัดศิริมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๕๗๓๕

เด็กหญิงชาลิสา ผ่องใส

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร วัดศิริมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๕๗๓๖

เด็กชายชยุตม์ วงษ์นาอินทร์
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร วัดศิริมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๕๗๓๗

เด็กชายบุรินทร์ธร วงค์นาอินทร์
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร วัดศิริมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๕๗๓๘

เด็กหญิงณัฐชา พารัน
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร วัดศิริมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๕๗๓๙

เด็กหญิงดารุณี มากอง
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร วัดศิริมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๕๗๔๐
เด็กหญิงภณิดา จันทะโม

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร วัดศิริมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๕๗๔๑

เด็กหญิงสุภัสสรา ยังภาย
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร วัดศิริมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๕๗๔๒

เด็กหญิงนริศรา บุตรสิงขรณ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร วัดศิริมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๕๗๔๓

เด็กชายพีรดนย์ ยังภาย
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร วัดศิริมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๕๗๔๔

เด็กชายกิจตินันท์ บุญเลิศ
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร วัดศิริมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๕๗๔๕

เด็กชายจีรวัฒน์ นาสุมาร
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร วัดศิริมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๕๗๔๖

เด็กหญิงนลินี ยังภาย
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร วัดศิริมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๕๗๔๗

เด็กหญิงอารีรัตน์ อุ่นอาสา
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร วัดศิริมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๕๗๔๘

เด็กหญิงชลธิชา ทุมดี
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร วัดศิริมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๕๗๔๙

เด็กหญิงสุกัญญา ธิปญญา
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร วัดศิริมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๕๗๕๐
เด็กหญิงวราภรณ์ ไพน้อย

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร วัดศิริมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๕๗๕๑

เด็กหญิงปริฉัตร ไชยพรม
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร วัดศิริมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๕๗๕๒
เด็กหญิงศรัญย์ลักษณ์

พันธุกาง
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร วัดศิริมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๕๗๕๓

เด็กหญิงจีรนันท์ สุวรรณมาโจ
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร วัดศิริมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๕๗๕๔
เด็กหญิงเกศราภรณ์ ดงปะขา

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร วัดศิริมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๕๗๕๕

เด็กหญิงปวันรัตน์ โยธาตรี

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร วัดศิริมงคล  

นพ ๔๕๖๐/๕๗๕๖

เด็กชายวราวุฒิ ชนะดิษฐ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๗๕๗

เด็กชายนที ทับสีแก้ว
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๗๕๘

เด็กชายอภินันท์ ดวงมืด
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๗๕๙

เด็กชายอัชฏาวุธ ประสพสุข

๓๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๗๖๐
เด็กหญิงโขมพัตถ์ สารสังข์

๐๘/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๗๖๑

เด็กหญิงนันทิดา นนท์เข็มพรม
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๗๖๒

เด็กหญิงวนิดา ใจหาญ
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๗๖๓

เด็กหญิงวิลาสินี จิตพิมพ์
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๗๖๔

เด็กหญิงศศิพร ศรีชัยวาน
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว วัดโพธิตาก

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๖๕ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๕๗๖๕

เด็กหญิงอมินดา จันทะผล
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๗๖๖

เด็กหญิงปรารถนา นนท์เข็มพรม
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๗๖๗

เด็กชายณัฐวัฒน์ นนท์เข็มพรม
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๗๖๘

เด็กชายอังกฤษ แก้วอวน
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๗๖๙

เด็กชายสิรวิชญ์ โสภา
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๗๗๐
เด็กชายอำพล สาลีผล

๐๒/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๗๗๑

เด็กชายศุภวิชญ์ จันทะผล
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๗๗๒

เด็กหญิงอภัสรา สงวนบุญ
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๗๗๓

เด็กหญิงกนิษฐา นนท์เข็มพรม
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๗๗๔

เด็กหญิงวิไลพร พิมพ์ศรีเมือง
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๗๗๕

เด็กหญิงอัญชลี กิติผง
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๗๗๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ จันทะบาล

๑๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๗๗๗
เด็กหญิงจินตกัญญา มงคลงาม

๐๓/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๗๗๘

เด็กหญิงบุษยา สุทธิอาคาร

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๗๗๙

เด็กหญิงทัศนีย์ วรรณการ
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๗๘๐
เด็กหญิงปาริชาติ วิพรรณะ

๒๘/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๗๘๑

เด็กชายปฏิพล คำปตะ
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๗๘๒

เด็กหญิงพราวรวี บุญยะศรี
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนบก วัดโพธิตาก

์

 

นพ ๔๕๖๐/๕๗๘๓

เด็กชายธีรภัทร ไตรรินทร์
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๗๘๔

เด็กชายพิทักธนัด เสนาสี

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๗๘๕

เด็กชายพันธวิช จันทุลาง
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๗๘๖

เด็กชายภานุวัฒน์ อ.ท.ศรี
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๗๘๗

เด็กชายสรวิชญ์ สืบศรี
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๗๘๘

เด็กชายคฑาวุฒิ นามปองแก
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๗๘๙

เด็กชายไพรัตน์ ออทอลาน
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๗๙๐
เด็กชายรัชพล ยางทิสาร

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๗๙๑

เด็กหญิงลลิตา ไตรริน
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๗๙๒

เด็กหญิงวนิดา อุปสุ
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๗๙๓

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ไชยสุระ
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๗๙๔

เด็กหญิงสิริวิมล สุโพเคน

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๗๙๕

เด็กหญิงอารดา รุ่งแจ้ง
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๗๙๖

เด็กหญิงอรอรัมภา ดานหา
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๗๙๗

เด็กหญิงพิชญาภา บัวลอย
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๗๙๘

เด็กชายอัษฏาวุธ นวลแย้ม
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๗๙๙

เด็กหญิงอุทุมพร สาเส็ง
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๖๖ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๕๘๐๐
เด็กหญิงนันทิกานต์ วิกาหะ

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๐๑
เด็กหญิงกมลลักษณ์ บุตระวงค์

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๐๒
เด็กหญิงปญญาณัฐ ขยัน

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๐๓
เด็กหญิงอรอุมา ไชยสุระ

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๐๔
เด็กหญิงอภิริยา พาลึก

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๐๕
เด็กหญิงวรกมล ออทอศรี

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๐๖
เด็กหญิงธันยพร สามารถกุล

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๐๗
เด็กหญิงณัฐฌา จันทรา

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๐๘
เด็กหญิงชมพูนุท ขันจันทร์

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๐๙
เด็กหญิงวิมลรัตน์ สาที

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๑๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

พรหมพาน
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๑๑

เด็กชายขันชัย อ.ท.ศรี
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๑๒

เด็กหญิงทัศศินีย์ ฝายเพีย

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๑๓

เด็กหญิงอภิชญา ขยัน
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๑๔

เด็กหญิงจันทวรรณ เพียมา
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๑๕

เด็กชายกรณิศ จักรนารายณ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๑๖

เด็กชายนาวิน แพงดงแก
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๑๗

เด็กชายสรัล แสนโคตร
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๑๘

เด็กชายอมรเทพ วงศ์มีแก้ว
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๑๙

เด็กหญิงสุพัตรา อริกุล
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๒๐
เด็กหญิงอนุธิดา การบรรจง

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๒๑

เด็กหญิงนิภาธร วงนาเรือง
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๒๒

เด็กหญิงกนกวรรณ นิวงค์ษา
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๒๓

เด็กหญิงอภัสรา พาลึก
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๒๔

เด็กหญิงอภัสสร พันจี

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๒๕

เด็กหญิงธาราทิพย์ ศรีสว่าง
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๒๖

เด็กหญิงศุภานัน ฐานะวงศ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๒๗

เด็กชายไกรวิชญ์ อินทพล

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๒๘

เด็กชายรัชพล โซ้พลงาม
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๒๙

เด็กหญิงวิมลรัตน์ กานัง
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๓๐
เด็กชายวีระหงษ์ เทพมงคล

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๓๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ จันทุลาง
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๓๒

เด็กหญิงสุกัลษ์ญา ออทอศรี
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๓๓

เด็กหญิงมนฤดี วีระศรี
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๓๔

เด็กหญิงวรัญญา อุปสุ
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๖๗ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๕๘๓๕

เด็กหญิงสวรส จันทุลาง
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๓๖

เด็กหญิงอมลวรรณ จันทุลาง
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๓๗

เด็กหญิงปยนุช สาเส็ง
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๓๘

เด็กหญิงกัลยกร จรพิพัฒน์
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๓๙

เด็กหญิงธาราทิพย์ ไตรรินทร์
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๔๐
เด็กชายปรัญชัย จันทุลาง

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๔๑

เด็กชายจิรเพ็ชร บัวลอย
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๔๒

เด็กชายธีรวิทย์ พรมชมชา
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๔๓

เด็กชายธีรดนย์ จันทุลาง
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๔๔

เด็กชายอภิวิชญ์ เลิงโพชะ
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๔๕

เด็กชายสินธร แสนโคตร
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๔๖

เด็กชายถกลเกียรติ แสนโคตร
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๔๗

เด็กหญิงอวภาส์ ทองมะโรง
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๔๘

เด็กชายศุภกร ทองมะโรง
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๔๙

เด็กหญิงพัชรา แก้วดี
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๕๐
เด็กหญิงจอมขวัญ ต้นเงิน

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๕๑

เด็กชายณัฐภัทร ไชยพรม
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๕๒

เด็กชายศิรวิทย์ โพธิศรี

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๕๓

เด็กชายสิทธิชัย ขวาละคร
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๕๔

เด็กชายณัฐพล อุดร
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๕๕

เด็กชายศุภกรณ์ นาจาน
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๕๖

เด็กชายกฤษดา ประดิษฐ์วงค์
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๕๗

เด็กหญิงเมธิตา การุญ
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๕๘

เด็กหญิงศศิธร คำแหงผล
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๕๙

นายสฤษดิ

์

ศรีวันพิมพ์
๑๓/๐๕/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก วัดศรีพันดร  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๖๐
เด็กชายชุติพนธ์ นนท์เหล่าพล

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๖๑

เด็กชายธนพัฒน์ ดวงดูสัน
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๖๒

เด็กชายกฤตภาส หมีทอง
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๖๓

เด็กชายพงศธร โพติยะ
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๖๔

เด็กชายจตุรภัทร สมดา
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๖๕

เด็กชายระพีพัฒน์ คุตะโค
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๖๖

เด็กชายอภิวัฒน์ โยลัย
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๖๗

เด็กชายวายุ คุตะโค
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๖๘

เด็กหญิงชลธิชา สุวรรณมาโจ
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๖๙

เด็กหญิงอุมากร ปูบุตรชา
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๖๘ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๕๘๗๐
เด็กหญิงบัณฑิตา พนมมรรค

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๗๑

เด็กหญิงญานิศา สนมศรี
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๗๒

เด็กหญิงนภาพร สุวรรณไชย

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๗๓

เด็กหญิงปาลิตา อินทริง

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๗๔

เด็กหญิงจิราพร สาหัส
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๗๕

เด็กหญิงศศิพิมพ์ ดวงดูสัน
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๗๖

เด็กหญิงสุจิรา แก้วอ่อนขวา
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๗๗

เด็กหญิงอรจิรา บุพศิริ
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๗๘

เด็กหญิงพัชริดา โพติยะ
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๗๙

เด็กหญิงนริศรา โชติมนต์
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๘๐
เด็กหญิงขวัญมุก ยังภาย

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๘๑

เด็กชายนรินทร นนเลาพล
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๘๒

เด็กชายวินทกร อุ่นเทียมโสม
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๘๓

เด็กหญิงพิชญา นนท์เหล่าพล
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๘๔

เด็กหญิงชลดา ทองกำ
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๘๕

เด็กหญิงธัญสินี สิงพรม
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๘๖

เด็กชายอดิศักดิ

์

นาคอก
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๘๗

เด็กชายวัชร โยธาตรี
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๘๘

เด็กชายณัฐพล นันทะ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๘๙

เด็กชายปยะทัดสี วงค์วันดี
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดธาตุจำปา  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๙๐
เด็กหญิงจุฑารัตน์ เรืองรัตน์

๓๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๙๑

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ไชยพรม
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๙๒

เด็กหญิงนริศรา เทวกุล
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๙๓

เด็กหญิงโบลว์ชมพู ออทอลาน

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๙๔

เด็กชายอมรเทพ กัณหาวงค์
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๙๕

เด็กหญิงอรพรรณ ชัยตะคุ
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๙๖

เด็กหญิงอัปสร กันตะมา
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๙๗

เด็กหญิงจิดาภา อุปสุ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๙๘

เด็กหญิงพัชรินทร์ พรหมมินทร์
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๕๘๙๙

เด็กหญิงมัลลิกา เหล่าเลิศกุล
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๐๐
เด็กหญิงศิรัญญา ผาอินดี

๐๙/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๐๑
เด็กหญิงศิริกร บุตบุญ

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๐๒
เด็กหญิงสุนันทา เหล่าเลิศกุล

๓๐/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๐๓
เด็กหญิงฐิติมา ตาแสงโว

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๐๔
เด็กหญิงณัฐวดี โคตรสขึง

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๖๙ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๕๙๐๕
เด็กหญิงวิภารัตน์ ทะคะลิง

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๐๖
เด็กชายวิสรุต ตะวะนะ

๐๓/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๐๗
เด็กหญิงสุมิตรา แสนบุญมี

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๐๘
เด็กชายอนุชา ชัยตะคุ

๒๐/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๐๙
เด็กหญิงอภิญญา บุรีขันธ์

๓๐/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๑๐
เด็กหญิงอรปรียา มอมไทรัตน์

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๑๑

นางสาวจินเจษ กิติผง
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๑๒

นางสาวจินตนา ไชยพรม
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๑๓

เด็กหญิงชนิดา โยลัย
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๑๔

เด็กชายธีรภัทร์ บุญมาวงษา
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๑๕

นางสาวคัทรียา สุวรรณมาโจ

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๑๖

นางสาวกรรณิการ์ เถาชาลี
๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๑๗

นางสาวภาคิณี มณีรัตน์
๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๑๘

นางสาววรัญญา วงษาพัด

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๑๙

นางสาวอรสา โยลัย
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๒๐
นางสาวนันวลี บุสุวะ

๑๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๒๑
นางสาวพิมพ์ไพรินทร์

์

ภาวะ
๐๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๒๒

นางสาวเมธาไล ฐานะวงค์
๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๒๓

นางสาวรักษิณา ไชยพรม
๐๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๒๔

นางสาวลัดดาวัลย์ แพงดงแก

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๒๕

นางสาวศศินา ทะคะลิง
๑๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๒๖

นางสาวสิริวรรณ ออทอลาน
๑๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๒๗

นายพีรพล ไชยพรม
๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๒๘

นางสาวจุฑาทิพ วงษาพัด
๒๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๒๙

นางสาวสุชานันท์ ทองมะโรง
๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๓๐
นางสาวสุดารัตน์ ต้อนโสกรี

๐๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๓๑

นางสาวอริษา แก้วเกิดแคน
๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๓๒

นายธีรวัฒน์ บุญยะศรี
๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๓๓

นางสาวเกวริน ไชยพรม
๑๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๓๔

นายปรัชญา แสนภูวา
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๓๕

นายอนุชา ตะวะนะ
๒๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๓๖

นายอนุวัฒน์ ไชยพันธุ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๓๗

นางสาวรุ่งนภา อังคะฮาด
๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๓๘

นางสาวแสงระวี ไตรมีแสง
๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๓๙

นางสาวกิงกาญ

่

ชนะพจน์
๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๗๐ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๕๙๔๐
นางสาวธิดารัตน์

ิ

บานทะจี
๐๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๔๑

นางสาวบุษบา วัลดี
๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๔๒

นางสาวปนัสดา กานนท์
๒๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๔๓

นายพงศกร ทองมะโรง
๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๔๔

นางสาววนิดา จิตพิมพ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๔๕

นางสาวศศิธร โยลัย
๑๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๔๖

นายศิวาทิตย์ รามพันซะ
๒๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๔๗

เด็กหญิงสุจิตตา ปญญา
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

วัดปาประชาสันติ  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๔๘

เด็กหญิงอรธิดา แก้วคนตรง
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

วัดปาประชาสันติ  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๔๙

เด็กหญิงพีรดา บุญมา
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๕๐
เด็กชายวันเฉลิม ดวงศร

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๕๑

เด็กชายวรินธร จันดี
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๕๒

เด็กชายธันยบูรณ์ ดอนแก้ว
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๕๓

เด็กชายพุฒิพัชร พรหมประกาย
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๕๔

เด็กหญิงนันทิตา บ่อคำ
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๕๕

เด็กหญิงจิดาภา น้อยทุม
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๕๖

เด็กหญิงพรพรรณ เบ้าที
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๕๗

เด็กหญิงลลิตา วงจวง
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๕๘

เด็กชายอดิสรณ์ เจริญสุข
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๕๙

เด็กหญิงขวัญจิรา นิลทา
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๖๐
เด็กหญิงเกสรา ยอยงค์

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๖๑

เด็กชายพิรัตน์ พลโรม
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๖๒

เด็กชายภานุกร คำอ้น

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาราชควาย วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๖๓

เด็กชายอัครมณี บุตตะโค
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๖๔

เด็กชายทินกร เผือกพันธ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๖๕

เด็กหญิงนภาพร อาษาวัง
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๖๖

เด็กหญิงกมลชนก แสงสว่าง
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๖๗

เด็กหญิงพิไลพร สอนการ
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๖๘

เด็กชายณัฐวัตร เคนสุโพธิ

์

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๖๙

เด็กหญิงปุณยนุช มานิล
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๗๐
เด็กหญิงกันยารัตน์ พระคำก้อน

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๗๑

เด็กหญิงวราภรณ์ แก้วบัวขาว
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๗๒

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เดชษร
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๗๓

เด็กหญิงณิชนันทน์ หัดจันทร์
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๗๔

เด็กชายภูเบศ มีมาก
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด วัดศรีบัวบาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๗๑ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๕๙๗๕

เด็กหญิงปญฑิตา รอบรู้
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๗๖

เด็กชายชนันธร แสนพรม
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๗๗

เด็กชายสรยุทธ อาษาสิทธิ

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างหิน วัดสว่างศิลาวาส  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๗๘

เด็กหญิงธัญชนก สุขศรี
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างหิน วัดสว่างศิลาวาส  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๗๙
เด็กชายอภินันทศักดิ

์

โพธิธรรม

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างหิน วัดสว่างศิลาวาส  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๘๐
เด็กหญิงชุติกาญจน์ สันดี

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างหิน วัดสว่างศิลาวาส  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๘๑

เด็กหญิงพิมพ์พา สุขศรี
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างหิน วัดสว่างศิลาวาส  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๘๒

เด็กหญิงสุมาลี จันดี
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างหิน วัดสว่างศิลาวาส  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๘๓

เด็กหญิงนฤมล รักษ์มณี
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างหิน วัดสว่างศิลาวาส  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๘๔

เด็กชายไกรวิชญ์ หูมแพง
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๘๕

เด็กชายคณิศร สมจี

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๘๖

เด็กหญิงนันทกานต์ ชาพล
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๘๗

เด็กหญิงพรรณิภา สุพันธ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๘๘

เด็กหญิงอรปรียา สมมิตตะ
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๘๙

เด็กชายดำรงสิทธ์ แสนคะ
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๙๐
เด็กชายตติพัฒน์ หูมแพง

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๙๑
เด็กหญิงกัลย์ดารัตร์ แสนสุข

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๙๒

เด็กหญิงจิตรลดา เสนคะ
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๙๓

เด็กหญิงเจนจิรา ภูฬาพัฒน์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๙๔

เด็กหญิงเทียนทอง แสนเขือน

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๙๕

เด็กหญิงพิกุลทอง มองบุญ
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๙๖

เด็กหญิงภัทราภรณ์ หูมแพง
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๙๗

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

หลาบโสภา
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๙๘
เด็กหญิงอัญญารัตน์ ชามาตร

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๕๖๐/๕๙๙๙

เด็กหญิงกัลยารัตน์ แสนคำ
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๐๐
เด็กหญิงทิพย์สุดา นาติโน

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๐๑
เด็กหญิงธิดา นามพลแสน

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๐๒
เด็กหญิงเนตรสกาว หูมแพง

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๐๓
เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ แสนเขือน

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๐๔
เด็กหญิงพรชิตา นิลนันท์

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๐๕
เด็กหญิงพิมนภา จันทรเสนา

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๐๖
เด็กหญิงพีรยา วงศีลา

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๐๗
เด็กหญิงเพ็ญรดา หูมแพง

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๐๘
เด็กหญิงสุพรรษา อินาลา

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๐๙
เด็กหญิงอาทิตยา ทองสอย

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๗๒ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๖๐๑๐
เด็กหญิงอาภาศิริ จายโธสง

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๑๑
นางสาวศศิประภา กองเกิด

๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๑๒
นางสาววัชรินทร์ สาลีเพ็ง

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๑๓
นายเสฎฐวุฒิ ชัยสงค์

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๑๔
นางสาวนิตยา แสนคำ

๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๑๕
นางสาวธัญนาฎ พนาจันทร์

๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๑๖
นางสาวจีรณะ พาพรม

๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๑๗
นายธนพงษ์ หูมแพง

๐๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๑๘
นางสาวนิศานาถ สมจี

๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม วัดโพนแพง  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๑๙
เด็กหญิงกุลนิภา เชยจันทร์

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๒๐
เด็กหญิงอัมมิกา อาจประจญ

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๒๑
เด็กหญิงเยาวพา รัชโน

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๒๒
เด็กชายทวีโชค มองบุญ

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๒๓
เด็กหญิงอรรัมภา ดวนลี

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๒๔
เด็กหญิงพิชญาภา เพียเอีย

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๒๕
เด็กชายจารุเดช คำมี

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๒๖
เด็กชายแทนคุณ ปอมลิขิตกุล

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๒๗
เด็กชายธราดล อินทร์ห้างหว้า

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๒๘
เด็กหญิงธัญพร แก้วมณีชัย

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๒๙
เด็กชายคณาธิป ยศทะราช

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๓๐
เด็กหญิงกมลลักษณ์ สงบ

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๓๑
เด็กหญิงชฎาพร สงวนพงษ์

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๓๒
เด็กชายกฤษดา ไชยราช

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๓๓
เด็กหญิงอารยา พลเหียมหาญ

้

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๓๔
เด็กหญิงพุทธิดา สมภาร

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๓๕
เด็กหญิงฐิติมา ซาซุม

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๓๖
เด็กหญิงอรทัย แสนคำ

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๓๗
เด็กชายกิตติภณ เผือดผุด

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๓๘ เด็กหญิงกัญยาลักษณ์
คนตรง

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๓๙
เด็กหญิงขัตติยา ปดตะ

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๔๐
เด็กหญิงอุมากรณ์ สุนะเทพ

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๔๑
เด็กหญิงชนากานต์ รัตนมงคล

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๔๒
เด็กหญิงสุธิตา ไชยปญญา

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๔๓
เด็กหญิงมีนัชชา ธรรมเม

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๔๔
เด็กหญิงจิราพร บังชมโพธิ

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๗๓ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๖๐๔๕
เด็กหญิงกวินธิดา ศรีสำอางค์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๔๖
เด็กหญิงพิมพ์ชนก โกพลรัตน์

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๔๗
เด็กหญิงชมพูนุท สุทธิจักร์

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๔๘
เด็กชายเตชินท์ แสงฉาย

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๔๙
เด็กหญิงอิษฎาภรณ์ บางศิริ

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๕๐
นางสาวคันธารัตน์ แสนสุภา

๐๑/๑๐/๒๕๒๗

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๕๑
นางจงจิตร ศรียะไชย

๑๘/๐๖/๒๕๐๖

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๕๒
นางจำรูญ เจริญทัศน์

๑๓/๐๘/๒๕๐๗

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๕๓
นางฉอ้อน มณีปกรณ์

๐๒/๐๙/๒๕๐๑
โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๕๔
นางชญาน์ทิพ ชนะเคน

๑๑/๑๒/๒๕๐๒

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๕๕
นางชไมพร แก้วมณีชัย

๒๗/๐๙/๒๕๐๖

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๕๖
นางณัฐริณี พลเล็ก

๐๑/๐๘/๒๕๐๘
โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๕๗
นางนภาภรณ์ ธงยศ

๐๑/๑๐/๒๕๐๒
โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๕๘
นางบุตรศรี พรหมจันทร์

๓๐/๑๐/๒๕๐๓
โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๕๙
นายภูวินทร์ โพธิสาขา

๑๘/๐๕/๒๕๐๒

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๖๐
นางมนัสนันท์ แสนลังพัฒนะ

๒๑/๐๑/๒๕๐๕

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๖๑
นางวารินทร์ สิงห์คะ

๐๗/๑๑/๒๕๐๑

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๖๒
นางวิลาวัลย์ เจตินัย ๙/๐๖/๒๕๐๔ โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๖๓
นางวิไลวรรณ บางศิริ

๒๕/๑๐/๒๕๐๖

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๖๔
นางศิริเนตร บัวสาย

๑๐/๐๑/๒๕๐๗
โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๖๕
นางสุวิชา โพธิสาขา

๒๔/๐๗/๒๕๐๕

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๖๖
นางสาวเยาวลักษณ์ สุริยนต์

๒๘/๐๘/๒๕๒๘

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๖๗
นายเลิศชาย แก้วมณีชัย

๒๒/๐๖/๒๕๐๙

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๖๘
เด็กชายภานุวัฒน์ อุสังหาร

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๖๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ อินปากดี

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๗๐ เด็กหญิงกรองสุมาลย์ แก้ววิหาร
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๗๑
เด็กหญิงปยภาณี แสนสุริยวงค์

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๗๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พูลประสาร

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๗๓
เด็กชายกฤษธนาพล เก่งสิงห์ดง

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๗๔
เด็กชายจักรพงษ์ ธ.น.เฮือง

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๗๕
เด็กชายณัฐวุฒิ คำวัน

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๗๖
เด็กชายธีระวัฒน์ บัวชุม

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๗๗
เด็กชายธีระวัฒน์ โสมมา

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๗๘
เด็กชายธีระวัฒน์ อินราช

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๗๙
เด็กชายพลวัฒน์ บุญรัตน์

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๗๔ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๖๐๘๐
เด็กชายรัชพล โคคินี

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๘๑
เด็กชายศุภโชค ศรีเจริญ

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๘๒
เด็กหญิงกมลชนก แพนสิงห์

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๘๓
เด็กหญิงชนมน ทาสมบูรณ์

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๘๔
เด็กหญิงณัฐกุล ทนนาน

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๘๕
เด็กหญิงนรมน วิเศษศรี

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๘๖
เด็กหญิงปวีณา นาพินิจ

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๘๗
เด็กชายพงศพัฒน์ โกพลรัตน์

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๘๘
เด็กหญิงเนตรนภา แผ่แสงจันทร์

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๘๙
เด็กชายณันทพล แก่นจันทร์

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๙๐
เด็กหญิงกนกพร วงศ์สนัน

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๙๑
เด็กหญิงณริสสา เข็มขาว

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๙๒
เด็กหญิงณัฐนิชา รักษาพล

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๙๓
เด็กหญิงบัณฑิตา แก่นจันทร์

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๙๔
เด็กหญิงบุษบาวรรณ เย็นขัน

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๙๕
เด็กหญิงพรหมลิขิต จุลเจือ

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๙๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ ราชชมภู

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๙๗
เด็กหญิงสุภาสินีย์ บุญขาว

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๙๘
เด็กหญิงอภิชญา คำจันทร์

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๐๙๙
เด็กชายเกษมสันต์ มันสง่า

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๐๐
เด็กชายจักรพรรดิ เมืองโคตร

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๐๑
เด็กชายจักรภัทร ตนนาชำ

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๐๒
เด็กชายเชษฐา ธ.น.เฮือง

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๐๓
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีเจริญ

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๐๔
เด็กชายธราเทพ อิทธินา

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๐๕
เด็กชายธวัชชัย ศรีเรือง

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๐๖
เด็กชายปเตอร์ อินนะระ

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๐๗
เด็กชายพัฒน์ธนชัย โกพล

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๐๘
เด็กหญิงจุฑามาศ กอเจริญกิติกุล

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๐๙
เด็กหญิงธัญมน แสนวงษ์

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๑๐
เด็กหญิงเมทินี ชาศรี

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๑๑

เด็กหญิงสุมินตรา ศิริวงค์
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๑๒

นายศุภนัฐ สุขปาน
๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๑๓

นายธีรพงษ์ สิทธิโชค
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๑๔

นายปฏิภาณ มะนาต
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๗๕ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๖๑๑๕

นางสาววิภาดา บรรลือหาญ
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๑๖

นายณัฐวัฒน์ ธนะอุต
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๑๗

นางสาวสุพรรษา วิจิตรพงษ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๑๘

เด็กชายจิรวัฒน์ ศรีอุดม
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซีน

้

วัดนาเจริญ  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๑๙

เด็กชายธนาวุฒิ เหลือมเภา

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซีน

้

วัดนาเจริญ  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๒๐
เด็กหญิงจิราภัทร ไพละออ

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซีน

้

วัดนาเจริญ  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๒๑

เด็กหญิงสุชานาถ เหง้าน้อย

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซีน

้

วัดนาเจริญ  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๒๒

เด็กหญิงวรัญญา คำไพ

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซีน

้

วัดนาเจริญ  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๒๓

เด็กชายศิวพล สาระสิทธิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซีน

้

วัดนาเจริญ  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๒๔

เด็กชายศรัญู สิมมา
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซีน

้

วัดนาเจริญ  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๒๕

เด็กหญิงชุติกานต์ คำภู
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซีน

้

วัดนาเจริญ  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๒๖

เด็กชายนรบดี จันทะนะ
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซีน

้

วัดนาเจริญ  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๒๗

เด็กชายจักรวุฒิ ไชยภักดี
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซีน

้

วัดนาเจริญ  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๒๘

เด็กหญิงชโลธร มนัสศิลา
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซีน

้

วัดนาเจริญ  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๒๙

เด็กหญิงชลธิชา โกพล
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซีน

้

วัดนาเจริญ  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๓๐
เด็กชายยุทธนา มงคล

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซีน

้

วัดนาเจริญ  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๓๑

เด็กชายพิพัฒน์ ชากิจดี
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซีน

้

วัดนาเจริญ  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๓๒

เด็กชายสันติ ทักโลวา
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซีน

้

วัดนาเจริญ  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๓๓

เด็กหญิงพรชิตา บุญศรี
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซีน

้

วัดนาเจริญ  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๓๔

เด็กหญิงขวัญฤดี แสนรังค์
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ วัดนาเจริญ  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๓๕

เด็กหญิงนภาภรณ์ จันทะนะ
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ วัดนาเจริญ  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๓๖
เด็กหญิงหรรษลักษณ์

ทรายอยู่วงศ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ วัดนาเจริญ  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๓๗

เด็กหญิงสุทธิณี โกพล
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ วัดนาเจริญ  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๓๘

เด็กชายธีรเทพ แก้วดวงดี
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ วัดนาเจริญ  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๓๙

เด็กชายพลกฤต ต้นสวรรค์
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ วัดนาเจริญ  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๔๐
เด็กชายเสาร์เอก อินติยะ

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ วัดนาเจริญ  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๔๑

เด็กหญิงชนันภรณ์ ไชยราช
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ วัดนาเจริญ  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๔๒

เด็กหญิงประภาพร เรทนู
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ วัดนาเจริญ  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๔๓

เด็กหญิงเมทินี บุญศรี
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ วัดนาเจริญ  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๔๔

เด็กหญิงรัชนีกร อรรคศรีวร

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ วัดนาเจริญ  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๔๕

เด็กหญิงสุจิณณา วิสาขะสิมพลี
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ วัดนาเจริญ  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๔๖

เด็กหญิงหฤทัย ใจธรรม
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ วัดนาเจริญ  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๔๗

เด็กหญิงอาริย์สา อรรคนิตย์
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ วัดนาเจริญ  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๔๘

เด็กชายชยางกูร ยศสุรีย์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ วัดนาเจริญ  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๔๙

เด็กชายไชยวัฒน์ จันทร์สองดวง
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๗๖ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๖๑๕๐
เด็กชายสิริภพ วงษ์ตาทำ

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๕๑

เด็กชายศิขริน สุขรี
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๕๒

เด็กชายชินมัย บัวชุม
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๕๓

เด็กชายธีรเมธ มิถานนท์
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๕๔

เด็กชายเสฎฐวุฒิ เกตุนอก
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๕๕

เด็กชายเกียรติกล้า มิตยะโค
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๕๖

เด็กหญิงณัฐวดี ศิริป
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๕๗

เด็กหญิงปณาลี บัวชุม
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๕๘

เด็กหญิงศวรรยา ศรีวิทักษ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๕๙

เด็กชายนนทกร บัวชุม
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๖๐
เด็กหญิงกนกรัตน์ ธงยศ

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๖๑

เด็กชายนวพล นิลรัตน์
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๖๒

เด็กหญิงจิราภรณ์ ปญญาพ่อ
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๖๓

เด็กหญิงกมลรัตน์ สุขรี
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๖๔

เด็กชายศุรชัย เคนโสม
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๖๕

เด็กชายณัฐวุฒิ พลเขตร
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๖๖

เด็กชายดนุพล สมบูรณ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๖๗

เด็กชายดนุสรณ์ สมบูรณ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๖๘

เด็กชายไชยวัฒน์ สุทธิสน
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๖๙

เด็กหญิงธารทิพย์ ศรีสุธรรม
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๗๐
เด็กหญิงกัญจนา วงค์แก้ว

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๗๑

เด็กหญิงเนตรชนก บุตระ
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๗๒

เด็กหญิงปนกมล ขอดเมชัย
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๗๓

เด็กชายนัทสิทธิ

์

จิตมาตย์
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาบัว วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๗๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

จิตมาตย์
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาบัว วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๗๕

เด็กชายปุณณวัฒน์ จิตมาตย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาบัว วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๗๖

เด็กชายภานุพงศ์ คำพิลา
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาบัว วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๗๗

เด็กหญิงอริยา ธงยศ
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาบัว วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๗๘

เด็กหญิงกนกพันธ์ ใจสนิท
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาบัว วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๗๙

เด็กหญิงพัชริญา จิตมาตย์
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาบัว วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๘๐
เด็กหญิงวนิดา จิตมาตย์

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาบัว วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๘๑

เด็กหญิงภัทรธิดา อินติยะ
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาบัว วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๘๒

เด็กชายอุธรณ์ จิตมาตย์
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาบัว วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๘๓

เด็กชายวงศธร ทองออน
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาบัว วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๘๔

เด็กชายณัฐวัฒน์ จิตมาตย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาบัว วัดสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๗๗ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๖๑๘๕

เด็กชายภานุวัฒน์ หงษ์นารี
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาบัว วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๘๖

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

วรคันทักษ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาบัว วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๘๗

เด็กชายรพีภัทร ธนนา
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาบัว วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๘๘

เด็กชายวุฒิชัย ราชสินธุ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาบัว วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๘๙

เด็กหญิงอริสรา หล่อแท้
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาบัว วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๙๐
เด็กหญิงธัญชนก จิตมาตย์

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาบัว วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๙๑

เด็กหญิงชลนิภา ขรรศร
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาบัว วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๙๒
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ พิลารัตน์

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาบัว วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๙๓

เด็กหญิงณัฐชา คัดจันทร์
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาบัว วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๙๔
เด็กหญิงกัญญาพัชร นามพลแสน

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาบัว วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๙๕

เด็กชายจีรวัฒน์ นาลาด
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาบัว วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๙๖

เด็กชายศตวรรษ ชัยวงษ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาบัว วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๖๑๙๗

เด็กชายบารมี ลาดบาศรี
๑๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)

วัดราษฎร์สวัสดิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๖๑๙๘

เด็กชายอภิชาติ นาโควงค์
๑๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)

วัดราษฎร์สวัสดิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๖๑๙๙

เด็กชายวรกมล พะยุนา
๑๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)

วัดราษฎร์สวัสดิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๖๒๐๐
เด็กหญิงปานทิพย์ ธนครุฑ

๐๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)

วัดราษฎร์สวัสดิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๖๒๐๑
เด็กหญิงธนัญชนก พิมมา

๐๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)
วัดราษฎร์สวัสดิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๖๒๐๒
เด็กชายกิตติเดช แสงชัย

๑๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)
วัดราษฎร์สวัสดิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๖๒๐๓
เด็กชายธีรภัทธ์ วงศ์ศรีชา

๐๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)
วัดราษฎร์สวัสดิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๖๒๐๔
เด็กชายเสกสรร โคตรอาสา

๐๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)

วัดราษฎร์สวัสดิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๖๒๐๕
เด็กหญิงกุลกนก ปกการะโถ

๒๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)
วัดราษฎร์สวัสดิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๖๒๐๖
เด็กหญิงขวัญนภา จุลทอง

๓๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)
วัดราษฎร์สวัสดิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๖๒๐๗
เด็กหญิงปราลิตา เทพชะนะ

๒๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)
วัดราษฎร์สวัสดิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๖๒๐๘
เด็กหญิงปวีณา ไชยต้นเทือก

๒๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)

วัดราษฎร์สวัสดิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๖๒๐๙
เด็กหญิงพีรยา อินทะโคตร

๑๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)
วัดราษฎร์สวัสดิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๖๒๑๐
เด็กหญิงวริศรา โคพทา

๐๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)
วัดราษฎร์สวัสดิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๖๒๑๑

เด็กชายรัฐภูมิ ไกยสิทธิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)
วัดราษฎร์สวัสดิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๖๒๑๒

เด็กชายปารเมศ ขนุน
๐๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)

วัดราษฎร์สวัสดิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๖๒๑๓

เด็กหญิงนันทนา อินทรเขียว

๑๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)
วัดราษฎร์สวัสดิ

์

 

นพ ๔๕๖๐/๖๒๑๔

เด็กชายวีรภัทร บัวชุม
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนลาดสว่างวิทยา วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๖๒๑๕

เด็กชายธนรัตน์ ปากวิเศษ
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนลาดสว่างวิทยา วัดสระแก้ว  

นพ ๔๕๖๐/๖๒๑๖

เด็กหญิงลักษิกา บัวชุม
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนลาดสว่างวิทยา วัดสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๗๘ / ๑๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๕๖๐/๖๒๑๗

เด็กชายนิลพัท อุทธิโย
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนลาดสว่างวิทยา วัดสระแก้ว  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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