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สำนักเรียน  คณะจังหวัดน่าน  ภาค ๖

ส่งสอบ ๔,๖๗๘ คน ขาดสอบ ๙๕๖ คน คงสอบ ๓,๗๒๒ คน สอบได้ ๒,๙๐๑ คน สอบตก ๘๒๑ คน (๗๗.๙๔%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๕๙/๐๐๐๑
เด็กชายวรเศรษฐ ธงวิชัย

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๐๒
เด็กชายธนาธร อนาวงค์

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๐๓
เด็กชายนฤภัทร พิยะ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๐๔
เด็กชายสิรภัทร์ ผ่านเมือง

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๐๕
เด็กชายภูริณัฐ กิวัฒนา

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๐๖
เด็กหญิงรสิตา ศรีประเสริฐ

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๐๗
เด็กหญิงวนัชพร กันทะตา

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๐๘
เด็กหญิงหลังฝน ต่ายประยูร

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๐๙
เด็กหญิงณัฐวดี วงเวียน

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๑๐
เด็กหญิงธนภรณ์ ดีสันเทียะ

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๑๑
เด็กหญิงศุภาพัทธ์ สุระ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๑๒
เด็กหญิงอรชพร ทองฉัตร

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๑๓
เด็กหญิงโชติกา ยักครินทร์

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๑๔
เด็กหญิงชนัญชิดา บุญตัน

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๑๕
เด็กหญิงกษมา การินทร์

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๑๖
เด็กหญิงชวัลรัตน์ ขันไชย

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๑๗
เด็กหญิงดรัลพร สุดแดน

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๑๘
เด็กหญิงนิกัลยา มาหล้า

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๑๙
เด็กหญิงวนัชพร สิงสาร

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๒๐
เด็กหญิงฐิติกานต์ ประมวลการ

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๒๑
เด็กหญิงศศิปรางค์ สารก๋อง

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๒๒
เด็กหญิงภัทรมน ภู่ประเสริฐ

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๒๓
เด็กหญิงอารยา ไชยโย

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๒๔
เด็กชายสงกรานต์ คำมะโน

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๑ / ๘๔

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๕๙/๐๐๒๕
เด็กชายนฤเทพ กันไชยคำ

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๒๖
เด็กชายเขมรินทร์ เชียงทา

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๒๗
เด็กหญิงกมลพรรณ ซาววงค์

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๒๘
เด็กหญิงปานชีวา ยศมาดี

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๒๙
เด็กหญิงกัลยรัตน์ เขียวสมบัติ

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๓๐
เด็กหญิงพัชรพร อยู่ประไพ

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๓๑
เด็กหญิงณัฐฌิมา กำปนทอง

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๓๒
เด็กหญิงณัฎฐา แสนชัย

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๓๓
เด็กหญิงชนิสรา นุโพธิ

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๓๔
เด็กหญิงจิราพร คาชิวากิ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๓๕
เด็กหญิงสุภาวินีย์ สุขใจ

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๓๖
เด็กชายปยพนธุ์ คำปนศรี

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๓๗
เด็กชายอภิวิชญ์ วงค์เปง

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๓๘
เด็กชายณัฐพงศ์ สิงหดุษฎีย์กุล

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๓๙
เด็กชายณัชฐานิต อภัยรุณ

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๔๐
เด็กชายธราเทพ ช่างกันทะ

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๔๑
เด็กชายอลงกรณ์ หลวงปราบ

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๔๒
เด็กชายนพวันท์ ทาไชย

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๔๓
เด็กหญิงธีรดา เชือหมอ

้

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๔๔
เด็กหญิงกฤตพร สุขสี

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๔๕
เด็กหญิงศุชานาถ ม้าจ่า

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๔๖
เด็กหญิงชาลิสา พระติกพงษ์

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๔๗
เด็กหญิงภัทรวดี บุญเทพ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๔๘
เด็กหญิงธนิษฐา ดาวคุด

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๔๙
เด็กหญิงศุทธหทัย ด้วงสุวรรณ์

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๕๐
เด็กหญิงภัทราพร อนันทยศ

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๕๑
เด็กหญิงนิษณุชา วะนานิด

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๕๒
เด็กหญิงกานต์ชนก กะรัตน์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๕๓
เด็กหญิงวชิรา ประลังการ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๕๔
เด็กชายกฤษกร วัยราช

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๕๕
เด็กชายจักริน เขือนขันธ์

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๕๖
เด็กชายกฤษณพงษ์ ขัดเขียว

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๕๗
เด็กชายภูริภัทร ยะอุดเต็น

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๕๘
เด็กชายแทนคุณ ศรีทิพย์

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๕๙
เด็กหญิงพิมลพรรณ ยอดสุภา

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๒ / ๘๔

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๕๙/๐๐๖๐
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ คงทน

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๖๑
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เรืองรุ่ง

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๖๒
เด็กหญิงกัลยาลักษณ์ ปวงคำ

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๖๓
เด็กหญิงอันนา บุญตา

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๖๔
เด็กชายวสวัตติ

์

สุทธหลวง
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๖๕
เด็กชายดิษยศ นาสอน

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๖๖
เด็กชายศุภชัย ไชยโคตร

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๖๗
เด็กชายไกรสรณ์ กันลา

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๖๘
เด็กชายภูริภัทร์ ทรัพย์ปลี

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๖๙
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ คคนางค์พงศ์

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๗๐
เด็กหญิงวิมลมณี ทิพย์ปาละ

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๗๑
เด็กหญิงปภาศิริ รวมศิลป

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๗๒
เด็กหญิงอุษาสิริ นุดวงแก้ว

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๗๓
เด็กหญิงปริฉัตร อักษร

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๗๔
เด็กหญิงพิชชากรณ์ ทองสนธิ

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๗๕
เด็กหญิงณัฐณิชา ทิพย์อุด

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๗๖
เด็กหญิงอจลญา อินทราช

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๗๗
เด็กหญิงจิตรกัญญา แซ่เติน

๋

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๗๘
เด็กหญิงวิจิตรา วงค์เพ็ญ

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๗๙
เด็กหญิงฑิตฐิตา ปสสา

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๘๐
เด็กหญิงกฤตยาณี ธิอุด

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๘๑
เด็กหญิงสุนิษา นรินทร์รัตน์

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๘๒
เด็กชายเกียรติคุณ ตนาวรรณ

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๘๓
เด็กชายจิรภัทร ยศอาจ

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๘๔
เด็กชายธนกร มันจันทร์

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๘๕
เด็กชายกิตติศักดิ

์

วิชัยยา
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๘๖
เด็กชายกิตติธัช อุดทังไข

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๘๗
เด็กหญิงอรเทพิน เรืองตังยาน

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๘๘
เด็กหญิงกัลยากร ศรีธิ

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๘๙
เด็กหญิงเขมิกา ดอนกาวิน

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๙๐
เด็กหญิงมนัญชยา ศรีวิไชย

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๙๑
เด็กหญิงวชิราภรณ์ รอดพวง

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๙๒
เด็กหญิงวิชญาพร ปาผล

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๙๓
เด็กหญิงชาลินี สายจันทร์

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๙๔
เด็กหญิงวรินทร สมศักดิ

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๓ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๕๙/๐๐๙๕
เด็กชายพลวัฒน์ คำเต็ม

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๙๖
เด็กชายชินกฤต เรืองรินทร์

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๙๗
เด็กชายวุฒินันท์ สร้อยดอกสน

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๙๘
เด็กชายรัชวิชญ์ รัตนา

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๐๙๙
เด็กชายกิตติพนธ์ รุ่งเรืองเจริญศรี

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๑๐๐
เด็กชายฐิติพงษ์ ชัยศรี

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๑๐๑
เด็กชายอัครชัย เมฆะแสน

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๑๐๒
เด็กชายภาคิน จันทร์ยก

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๑๐๓
เด็กชายณเดชน์ วังซ้าย

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๑๐๔
เด็กชายบุญญฤทธิ

์

ก๋ากูล

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๑๐๕
เด็กชายสรยุทธ กันทะกาศ

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๑๐๖
เด็กชายพชธกร กองวี

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๑๐๗
เด็กชายธนกร เดือนเปง

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๑๐๘
เด็กหญิงอัมภฤณ อารีประเสริฐสุข

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๑๐๙
เด็กหญิงปณณพร ปลลิ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๑๑๐
เด็กหญิงนฤพร ฝายศักดิ

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๑๑๑

เด็กหญิงสุพิกา เมืองไชย
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๑๑๒

เด็กหญิงณัฐสิริ ยศแสน
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๑๑๓
เด็กหญิงณัฐากาญน์ มหายศนันท์

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๑๑๔

เด็กชายกฤษฎา ขุนราม

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๑๑๕

เด็กชายเดชา ทาคำสม
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๑๑๖

เด็กชายวชิรวิทย์ มงมาตร
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๑๑๗

เด็กชายอัษฎายุธ จิตมณี
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๑๑๘

เด็กชายอัษฎาวุธ เวชประสิทธิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๑๑๙

เด็กชายวรงค์รรัตน์ ครุฑเงิน
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๑๒๐
เด็กชายภูมิทัศน์ ธัญญะ

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๑๒๑

เด็กชายธนกฤต ทนะวัง
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๑๒๒

เด็กชายกิตติภัทร จันทูร
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๑๒๓

เด็กชายณัฐนนท์ ภูพรม
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๑๒๔

เด็กชายภูมิพิพัฒน์ ยะราช
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๑๒๕

เด็กชายกันตพงศ์ ศรีวิไชย
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๑๒๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ เงินปน
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๑๒๗

เด็กหญิงศิริกัญญา วาฤทธิ

์

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๑๒๘

เด็กหญิงนรีรัตน์ มาโน
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๑๒๙

เด็กหญิงขวัญจิรา เชียงหนุ้น
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๔ / ๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๕๙/๐๑๓๐
เด็กหญิงสุภากาญจน์ ดีใจ

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๑๓๑

เด็กหญิงศิริโสภา บุญเรือง
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๑๓๒

เด็กหญิงปณิดา มหาราช
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๑๓๓
เด็กหญิงพลอยไพริน รอดวินิจ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๑๓๔

เด็กหญิงภูริชญา สลีอ่อน
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๑๓๕

เด็กหญิงสุชาดา คำแก้ว
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๑๓๖

เด็กชายณัฐวุฒิ โสภา

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๑๓๗

เด็กชายก้องภพ บุญยืน

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๑๓๘

เด็กชายธนากร แซ่เตีย

๋

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๑๓๙

เด็กชายปรมินทร์ ไชยเรือน
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๑๔๐
เด็กชายรัชชานนท์ พงศ์ศรี

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๑๔๑

เด็กชายวรวิทย์ ปญญาวงค์
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๑๔๒

เด็กชายกิตตินันท์ พวงแก้ว

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๑๔๓

เด็กชายจิรพงศ์ เอิบอิม

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๑๔๔

เด็กชายธนภัทร หัวฝาย
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๑๔๕

เด็กชายณัฐภัค พรมจักร์
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๑๔๖

เด็กชายธันวา เล้กวิจิตรตระกูล
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๑๔๗

เด็กชายปยวัฒน์ ทับเงิน

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๑๔๘

เด็กชายณัฐวุฒิ สายฝน
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๑๔๙

เด็กหญิงจิรายุ สวนพรม
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๑๕๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก นางาม

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๑๕๑

เด็กหญิงอุรัสยา ไชยโย
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๑๕๒

เด็กหญิงสุธินันท์ บัวผัน
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๑๕๓

เด็กหญิงสุวิมล ธงเงิน
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๑๕๔

เด็กหญิงอชิรยา สารกุมาร
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๑๕๕

เด็กหญิงกฤตรัตน์ แช่มครบุรี
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๑๕๖

เด็กหญิงอชิรญา วิลัย
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๑๕๗

เด็กหญิงณรัญญา คำตุ้ย
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๑๕๘

เด็กหญิงพันธ์วิรา อุดร

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๑๕๙

เด็กชายกนกพล ตังจิตบุญสง่า

้

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๑๖๐
เด็กชายเทอดพงษ์ เผ่าดี

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๑๖๑

เด็กชายจิรเดช สุขเกษม
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๑๖๒

เด็กชายอติวิชญ์ เหมืองหม้อ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๑๖๓

เด็กชายปรเมศวร์ ไชยเรือน
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๑๖๔

เด็กชายปยวัฒน์ วุฒิ
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๕ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๕๙/๐๑๖๕

เด็กชายปยะพงษ์ จงคิด
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๑๖๖

เด็กชายปาราเมศ คุ้มแก้ว
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๑๖๗

เด็กชายนิติ ปนปวง
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๑๖๘

เด็กชายอธิปปตย์ จินะไชย
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๑๖๙

เด็กชายภาณุวิชญ ขันตี
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๑๗๐
เด็กหญิงธวัลรัตน์ จริยา

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๑๗๑

เด็กหญิงโยชิตา คำมงคล
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๑๗๒

เด็กหญิงพลอยชมภู วงค์สิทธิ

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๑๗๓

เด็กหญิงศิรดา ปอกตือ

้

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๑๗๔

เด็กหญิงนฤมล ผลคำ
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๑๗๕

เด็กหญิงรักษณาลี คำฟู
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๑๗๖

เด็กหญิงบุณญานุช สินธุศิริ
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๑๗๗

เด็กหญิงนันทิกานต์ แก้วเทพ
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๑๗๘

เด็กหญิงนริศรา คำซาว
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๑๗๙

เด็กหญิงมนัสนันท์ สิทธิยะ
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๑๘๐
เด็กหญิงอภิชญา สุวรรณ์

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๑๘๑

เด็กหญิงพรชนก คำตัน
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๑๘๒

เด็กหญิงฉันชนก ขุนไกร
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๕๙/๐๑๘๓

นายอภิวัฒน์ รัตนา ๘/๕/๒๕๓๖ เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๔๕๙/๐๑๘๔

นายธีรยุทธ ฝปากเพราะ
๑๕/๙/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๔๕๙/๐๑๘๕

นายธีระศักดิ

์

จำวะนา ๒/๘/๒๕๒๘ เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๔๕๙/๐๑๘๖

นายปฏิภาณ สุปนะ
๗/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๔๕๙/๐๑๘๗

นายธีระพงษ์ ดิปนตา
๒๒/๕/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๔๕๙/๐๑๘๘

นายนภัทรพงษ์ ถุงบุญ

๑๗/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๔๕๙/๐๑๘๙

นายวิรัตน์ สีหราช
๒๐/๘/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๔๕๙/๐๑๙๐
นายชัชรัญช์ วรรณกูล

๒๘/๙/๒๕๒๘
เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๔๕๙/๐๑๙๑

นายสุรชัย ไชยสลี ๕/๓/๒๕๒๕ เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๔๕๙/๐๑๙๒

นายธำรงชัย อินต๊ะเขือน

่

๑๑/๖/๒๕๒๙
เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๔๕๙/๐๑๙๓

นายปยวัฒน์ วงศ์คำ
๑๗/๔/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๔๕๙/๐๑๙๔

นายสุภาษิต ปญญายศ ๓/๙/๒๕๓๘ เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๔๕๙/๐๑๙๕

นายนรินทร์ แซ่ฟา
๖/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๔๕๙/๐๑๙๖

นายสราวุฒิ บุญยเกษตร ๕/๑/๒๕๒๙ เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๔๕๙/๐๑๙๗

นายสาธิต ไชยมงคล

๑๔/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๔๕๙/๐๑๙๘

นายสุวิทย์ ขาเหล็ก ๒/๘/๒๕๓๔ เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๔๕๙/๐๑๙๙

นายกมล กันทะจันทร์

๒๔/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๖ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๕๙/๐๒๐๐
นายวิทยา ยะปวง

๑๑/๑๐/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๔๕๙/๐๒๐๑
นายชัยณรงค์ กฤษฎาจิรวงศ์

๑๘/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๔๕๙/๐๒๐๒
นายวสันต์ ทะนุ

๑๔/๒/๒๕๓๗
เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๔๕๙/๐๒๐๓
นายสมฤทธิ

์

แซ่รี ๖/๘/๒๕๓๑ เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๔๕๙/๐๒๐๔
นายสิทธิพงษ์ มูลคำ

๑๕/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๔๕๙/๐๒๐๕
นางสาวชลธี สว่างกาญจน์

๓๐/๑/๒๕๒๘
เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๔๕๙/๐๒๐๖
นางสาวกันยากร ศรีสมบูรณ์

๑๓/๔/๒๕๒๔
เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๔๕๙/๐๒๐๗
นางสาวปรียานุช เพชรสวัสดิ

์

๑/๑๑/๒๕๓๑
เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๔๕๙/๐๒๐๘
นางสิริพร ไชยเสน

๑๖/๖/๒๕๑๖
เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๔๕๙/๐๒๐๙
นางสมพิศ แซ่หุ่น

๒/๑๒/๒๕๐๔
เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๔๕๙/๐๒๑๐
นางดอกรัก สิทธิ

๑๑/๓/๒๕๑๒
เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๔๕๙/๐๒๑๑

นางดวงดาว ทะวัน
๘/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๔๕๙/๐๒๑๒

นางสาวอรวรรณ ใจกัณฑ์ ๔/๗/๒๕๒๖ เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๔๕๙/๐๒๑๓

นางสาวฐิดายุ สวนสอน ๙/๘/๒๕๒๙ เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๔๕๙/๐๒๑๔

นางสาวเสน่ห์ วงค์รังกา ๓/๑/๒๕๑๑ เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๔๕๙/๐๒๑๕

นางอัมพิกา ฟาสาร
๒๐/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๔๕๙/๐๒๑๖

นางอติกานต์ มีชัย
๑๒/๗/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๔๕๙/๐๒๑๗

นางนงลักษณ์ อุปนันท์ ๗/๒/๒๕๑๕ เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๔๕๙/๐๒๑๘

นางวนิดา ไชยวุฒิ
๑๑/๖/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๔๕๙/๐๒๑๙

นายนภดล สมทรัพย์
๐๘/๐๒/๒๕๓๓

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๒๒๐
นายพัชรพล หนองภิวงค์

๑๒/๐๕/๒๕๓๔

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๒๒๑

นางสาวนิสารัตน์ อองกุลนะ
๑๔/๐๔/๒๕๓๔

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๒๒๒

นางสาววรางคณา กันตา
๓๐/๑๐/๒๕๓๔

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๒๒๓

เด็กหญิงชลธิชา มงคล
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๒๒๔

เด็กชายธนกฤต นาไชยธง
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๒๒๕

เด็กหญิงอริสา วุฒิทรงสกุล
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๒๒๖

เด็กหญิงทิพปภา ศรีวิชัย
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๒๒๗

เด็กชายปณณธร มาตรา
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๒๒๘

เด็กชายพงศ์ธร แซ่เล้า
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๒๒๙

เด็กหญิงเก็งแก้ว แซ่โซ้ง
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๒๓๐
เด็กหญิงสมหทัย โชควัฒนานันท์

๒๓/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๒๓๑

เด็กหญิงราวดี แซ่ว่าง
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๒๓๒

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

แซ่ว่าง
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๒๓๓

เด็กชายอภิเทพ กีรตินันทกุล
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๒๓๔

เด็กหญิงเกศรินทร์ แซ่เล้า
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๗ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๕๙/๐๒๓๕

เด็กหญิงปทุมวัน ประสงค์มูล
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๒๓๖

เด็กชายชนะชล นาไชยธง
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๒๓๗

เด็กหญิงเมธาพร เล่าสัจจะสกุล
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๒๓๘

เด็กชายบัณฑิต คำแก้ว
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๒๓๙

นายชัยณรงค์ กุลสลิด
๑๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๒๔๐
เด็กหญิงณัฐพร คำเขียว

๒๐/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๒๔๑

เด็กหญิงกัลภารัตน์ วิราช
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๒๔๒

เด็กหญิงกานต์ธิดา บุญทา
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๒๔๓

เด็กหญิงวิปศยา มอญจัตุรัส
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๒๔๔

เด็กหญิงนิราวรรณ แซ่เฮ้อ
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๒๔๕

เด็กหญิงอรุณรุ่ง โซ้งตระกูลสิทธิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๒๔๖

เด็กหญิงสุรีรัตน์ ว่างวงค์เจริญชัย
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๒๔๗

เด็กหญิงจุฑารัตน์ สิริชูจิตกุล
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๒๔๘

เด็กหญิงณัชรินทร์ เรืองโรจน์
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๒๔๙

เด็กหญิงเปรมสินี ปทุมไพโรจน์
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๒๕๐
เด็กหญิงพัชรินทร์ ยะแสง

๐๗/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๒๕๑

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ แซ่ลี
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๒๕๒

เด็กหญิงสุจินดา แซ่ว่าง
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๒๕๓

เด็กหญิงวาสนา เขือนเปก

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๒๕๔

เด็กหญิงอุไรพร รัตน์ติณพร
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๒๕๕

เด็กหญิงจันทร์ทิรา แซ่ซง
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๒๕๖

เด็กหญิงอรกมล ไชยเรือน
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๒๕๗

เด็กชายเอกฤกษ ตังกุศลลลิต

้

๒๖/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๒๕๘

เด็กชายภาณุพงศ์ เลาอริยวงศ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๒๕๙

เด็กชายณรงค์ แซ่เติน

๋

๐๘/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๒๖๐
เด็กชายนาวิก ศาสนศิลป

๐๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๒๖๑

นายชัชวาล ตระการธำรง
๑๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๒๖๒

นางสาววราพร แซ่เล้า
๐๕/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๒๖๓

นายสุชาติ แซ่ลี

๑๑/๑๑/๒๕๔๑
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๒๖๔

นางสาวสุธิดา แซ่โซ้ง
๑๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๒๖๕

นายบัณฑิต บุญคำจอน
๓๑/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๒๖๖

นางสาวสร้อยทอง แซ่เล้า
๒๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๒๖๗

นางสาวศานันวดี เลาอริยวงศ์
๓๐/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๒๖๘

นางสาวกมลเนตร เชียวชาญ

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๑
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๒๖๙

นางสาววิจิตรา แซ่โซ้ง
๑๓/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๘ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๕๙/๐๒๗๐
นางสาวพิมสิริ กลินด่านกลาง

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๑
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๒๗๑

นางสาวปราณี พงศาวิภาวัฒน์
๑๓/๐๔/๒๕๔๐

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๒๗๒

นางสาวไพลิน อินต่อม
๐๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๒๗๓

นางสาวอารีย์ ชาววิวัฒน์
๐๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๒๗๔

นางสาวบุษบา แซ่ย่าง
๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๒๗๕

นางสาวกุสุมา สัมโพธิวงศ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๒๗๖

นายธนกฤต แซ่โซ้ง
๑๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๒๗๗

นายไทย แซ่ลี
๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๒๗๘

นายอุเทน แซ่ท้าว
๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๒๗๙

นางสาวสุธัญญา กุลสิรภัทร
๐๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๒๘๐
นายธนชาติ กำเนินมงคล

๑๗/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๒๘๑

นางสาวคัมภีรดา แซ่เฒ่า
๑๒/๐๗/๒๕๔๐

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๒๘๒

นางสาวนาตยา แซ่โซ้ง
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๒๘๓

นายศุภัทรชัย แซ่โซ้ง

๑๔/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๒๘๔

นายเกียรติศักดิ

์

ศิริยศสกุลชัย
๒๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๒๘๕

นางสาวพิจิตรา สินวิริยะนนท์
๒๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๒๘๖

นางสาวปยนุช แสนท้าว
๒๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๒๘๗

นางสาวณัฐนวี สิริปญญาวงค์
๐๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๒๘๘

นายชยุต พงศ์จิระปญญา
๑๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๒๘๙

นายปญญา แซ่โซ้ง
๑๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๒๙๐
นางสาวพัชรา แซ่เฮ้อ

๐๒/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๒๙๑

นายวิสิทธิ

์

พิทักษ์อนันตกุล
๓๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๒๙๒

นางสาวกนกวรรณ แซ่เล้า

๒๘/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๒๙๓

นางสาวณัฐพร บุญมา
๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๒๙๔

นางสาวพนิดา แซ่ท้าว
๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๒๙๕

นายเฉลิมราช แซ่วือ

้

๒๙/๐๖/๒๕๔๒
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๒๙๖

นายฉัตรชัย อุปวัฒน์
๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๒๙๗

นางสาวปญจรัตน์ แซ่ว่าง
๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๒๙๘

นายวัชวุฒิ หอคัมภีร์
๑๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๒๙๙

นายพนิต แซ่ว่าง
๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๓๐๐
นายกิตติศักดิ

์

พงศ์ชัยยนตร์
๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๓๐๑
นางสาวสิริภัสสร แซ่วือ

้

๑๓/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๓๐๒
นางสาวนารี แซ่โซ้ง

๑๓/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๓๐๓
นางสาวพิมพ์วิลัย ชนิตว์สนันท์

๐๙/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๓๐๔
นางสาวศิวิมล ขันต้น

๐๗/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๙ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๕๙/๐๓๐๕
นางสาวเบญจมาศ วันทนียสกุลชัย

๑๑/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๓๐๖
นางสาวแสงมณี คีรีกุลเสนา

๑๓/๑๑/๒๕๔๑
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๓๐๗
นางสาวสุภาภรณ์ พรมถานา

๐๖/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๓๐๘
นางสาวอุปริมา ปญญา

๒๗/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๓๐๙
นางสาวคณิตา แซ่จ๋าว

๓๐/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๓๑๐
นางสาวแก้วทิพย์ แซ่เฮ้อ

๑๐/๐๙/๒๕๔๒
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๓๑๑

นางสาวชัยยา แซ่โซ้ง
๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๓๑๒

นางสาวรัตนา สัมโพธิวงศ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๓๑๓

นางสาวนิชาภัทร แซ่เฮ้อ
๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๓๑๔

นายพรเทพ แสนซุ้ง
๑๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๓๑๕

นางสาวจิรัฐิติกาล ศิริกุลวรชัย
๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๓๑๖

เด็กชายกมลภพ ทวีวรรณ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๓๑๗

เด็กชายฐิจิวัฒน์ เรืองอินตา
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๓๑๘

เด็กชายนราวิชญ์ จันทะแฝก
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๓๑๙

เด็กชายธนพล บัวเข็ม
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๓๒๐
เด็กชายชิตพล พรมเทพ

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๓๒๑

เด็กชายธีธัต ธรรมชาติ
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๓๒๒

เด็กหญิงปณฑิตา ติบขัน

๊

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๓๒๓

เด็กหญิงนันทิกานต์ วรกิตต์
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๓๒๔

เด็กหญิงกรรภิรมย์ แก้วแกมทอง
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๓๒๕

เด็กหญิงปราณปรี ดีพรมกุล
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๓๒๖

เด็กหญิงณฐกร สายนาค
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๓๒๗

เด็กชายพีรวิชญ์ สุภาจีน
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๓๒๘

เด็กหญิงธัญชนก กะแก้ว
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๓๒๙

เด็กหญิงปาริชา มหาวัตร์
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๓๓๐
เด็กหญิงชวัลลักษณ์ พึงทอง

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๓๓๑

เด็กชายพัฏฐพัชร คำหมอน
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๓๓๒

เด็กชายศิริวัฒ เปลียนประดับ

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๓๓๓

เด็กหญิงบุญสิตา ผลานิสงค์
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๓๓๔
เด็กหญิงสุนันทภรณ์ น้อยนวน

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๓๓๕

เด็กหญิงธนกาญจน์ เศรษฐีรบุตร

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๓๓๖

เด็กหญิงนีรชา นิมสง่า

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๓๓๗

เด็กหญิงอชิรญา อาดหมาด
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๓๓๘

เด็กหญิงกมลนัทธ์ บังหาร

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๓๓๙

เด็กหญิงปริยาภัทร สงวนกลาง
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๑๐ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๕๙/๐๓๔๐
เด็กหญิงโยษิตา วงค์สุวรรณ

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๓๔๑

เด็กชายนวพล นิลนาม
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๓๔๒

เด็กชายปวเรศ ภู่จุฬา
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๓๔๓

เด็กชายศุภกร พลจร
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๓๔๔

เด็กหญิงสุชญา สงวนศักดิสันติ

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๓๔๕

เด็กหญิงธัญลักษณ์ คำฟู
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๓๔๖

เด็กชายกรพิพัฒน์
จันทรานภาภรณ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๓๔๗

เด็กชายพิทวัส ศรีวัย
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๓๔๘

เด็กชายปภังกร เรืองอินตา

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๓๔๙

เด็กหญิงตวงพร สุกคง
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๓๕๐
เด็กหญิงณัฏฐณิชา รู้เกณฑ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๓๕๑

เด็กหญิงสกุลกานต์ นุใหม่

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๓๕๒

เด็กหญิงอภิชญา นิติวรารักษ์
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๓๕๓

เด็กหญิงชิตาภา ธรรมสะละ
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๓๕๔

เด็กหญิงมณปรีญา นัยติบ

๊

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๓๕๕

เด็กหญิงเทวิกา ชัยมงคล
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๓๕๖

เด็กหญิงณิชกุล กาศเกษม
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๓๕๗

เด็กชายธนดล จันทรักษ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๓๕๘

เด็กชายภัทรกร เรืองรองกูล
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๓๕๙

เด็กชายตติวิชญ์ จักรปง
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๓๖๐
เด็กชายชนสรณ์ สวนวัน

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๓๖๑

เด็กหญิงภัคธีมา สีเทา
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๓๖๒

เด็กหญิงศรัณย์พร หนองช้าง
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๓๖๓

เด็กหญิงมนทกานต์ เทพกอม
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๓๖๔

เด็กหญิงนิชาภา มาทิพย์
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๓๖๕
เด็กหญิงรัตนประภา สมฤทธิ

์

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๓๖๖

เด็กหญิงกัญญาวีร์ บุญตัน
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๓๖๗

เด็กหญิงพิมพิกา ดอนน้อย
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๓๖๘

เด็กหญิงห้วยหมิง ลิม

้

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๕๙/๐๓๖๙

เด็กหญิงศุภราพร ยะกับ
๒๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนจุมปวนิดาภรณ์ (บ้านภูมินทร์)

มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๓๗๐
เด็กหญิงดาริกา สุดประเสริฐ

๐๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนจุมปวนิดาภรณ์ (บ้านภูมินทร์)
มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๓๗๑
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ด้วงกลาง

๐๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนจุมปวนิดาภรณ์ (บ้านภูมินทร์)
มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๓๗๒

เด็กหญิงสุลิตา ขันไชย
๐๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนจุมปวนิดาภรณ์ (บ้านภูมินทร์)

มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๓๗๓

เด็กหญิงชุติมา สบานงา
๑๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนจุมปวนิดาภรณ์ (บ้านภูมินทร์)

มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๓๗๔

เด็กชายพิทักษ์พงษ์ เรืองประกาย
๐๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนจุมปวนิดาภรณ์ (บ้านภูมินทร์)

มิงเมือง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๑๑ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๕๙/๐๓๗๕

เด็กหญิงอรอมล ไชยยา
๓๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนจุมปวนิดาภรณ์ (บ้านภูมินทร์)

มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๓๗๖

เด็กหญิงปยาภรณ์ แสนธิ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนจุมปวนิดาภรณ์ (บ้านภูมินทร์)

มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๓๗๗

เด็กหญิงทิพย์ธิดา วารี ๒/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนจุมปวนิดาภรณ์ (บ้านภูมินทร์)

มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๓๗๘

เด็กหญิงกนกธร ไข่ทอง
๒๗/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนจุมปวนิดาภรณ์ (บ้านภูมินทร์)

มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๓๗๙
เด็กหญิงกมลลักษณ์ หมู่ธรรมไชย

๑๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนจุมปวนิดาภรณ์ (บ้านภูมินทร์)
มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๓๘๐
เด็กหญิงวรพิชชา อินปา

๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนจุมปวนิดาภรณ์ (บ้านภูมินทร์)
มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๓๘๑
เด็กหญิงทิพยาภรณ์ เอมประเสริฐ ๘/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจุมปวนิดาภรณ์ (บ้านภูมินทร์)
มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๓๘๒

เด็กหญิงวราภรณ์ เจริญสุข
๓๐/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนจุมปวนิดาภรณ์ (บ้านภูมินทร์)

มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๓๘๓

เด็กหญิงวรกานต์ แสนคำสอ ๒/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนจุมปวนิดาภรณ์ (บ้านภูมินทร์)

มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๓๘๔

เด็กหญิงแคทรินทร์ บริสุทธิ

์

๒๐/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนจุมปวนิดาภรณ์ (บ้านภูมินทร์)
มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๓๘๕

เด็กหญิงนาราภัทร คำเทพ
๒๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนจุมปวนิดาภรณ์ (บ้านภูมินทร์)

มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๓๘๖
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ล้วนสุข

๐๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนจุมปวนิดาภรณ์ (บ้านภูมินทร์)
มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๓๘๗

เด็กหญิงประภัสสร หมืนจินะ

่

๙/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนจุมปวนิดาภรณ์ (บ้านภูมินทร์)

มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๓๘๘

เด็กชายณัฐวัฒน์ ทองเพชร ๔/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนจุมปวนิดาภรณ์ (บ้านภูมินทร์)

มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๓๘๙

เด็กชายอภิชา บุญเรือง ๑๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนดรุณวิทยา มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๓๙๐
เด็กหญิงณัฐชยา ขันทะ

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๓๙๑

เด็กหญิงจิรัฏฐ์อร อ่อนอาสัญ ๗/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๓๙๒
เด็กหญิงพลอยณิชชา สุขจริยะวัฒน์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๓๙๓

เด็กหญิงสุธินันท์ สิมพลี
๒๑/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๓๙๔

เด็กหญิงภคพร ภู่ตระกูล ๙/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๓๙๕

เด็กหญิงสุวดี สมคำ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๓๙๖

เด็กหญิงกมลทิพย์ ทองปน
๑๙/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๓๙๗

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สุทธจันทร์
๒๕/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๓๙๘

เด็กชายศักดิเดช ชมพู
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๓๙๙

เด็กชายเมธินทร์ ปนชัยมูล
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๔๐๐ เด็กชายเกียรติตระกูล
นุใหม่

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๔๐๑
เด็กชายกฤษ สรรค์นิธิ

๑๓/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๔๐๒
เด็กหญิงศรันยา แก้วสวัสดิ

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเฟอง มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๔๐๓
เด็กหญิงชนิกานต์ คำพิล

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเฟอง มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๔๐๔
เด็กหญิงรุ่งทิวา ดีกันคำ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเฟอง มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๔๐๕
เด็กชายวีรวัฒน์ ราชสัญญา

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเรือง มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๔๐๖
เด็กชายวิชยา กาวินันท์

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเรือง มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๔๐๗
เด็กหญิงฑิติกาญาน์ อินต๊ะ

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเรือง มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๔๐๘
เด็กหญิงณัฐยา จันทร์อินทร์

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเรือง มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๔๐๙
เด็กชายเผดิมภพ คำพิมพ์ ๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเรือง มิงเมือง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๑๒ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๕๙/๐๔๑๐
เด็กชายณรงค์ชัย คำพิยะ

๑๗/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเรือง มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๔๑๑

เด็กชายจตุรงค์ เชียงปาละ
๒๗/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเรือง มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๔๑๒

เด็กชายธีรเมธ สายกู่แก้ว
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเรือง มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๔๑๓

เด็กชายทิวากร ไชยวงศ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๔๑๔

เด็กชายศุภภวิชญ์ สายนาค
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๔๑๕

เด็กชายอรอวัฒน์ ไชยรังษี
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๔๑๖

เด็กชายธนธรณ์ กันทะจันทร์
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนราชานุบาล มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๔๑๗

เด็กชายโชติภูวัชร์ คำเขียว
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๔๑๘

เด็กชายณัฐภัทร สิทธิสาร
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๔๑๙

เด็กชายทัศน์พล ดำเนินผล
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๔๒๐
เด็กชายณัฐพนธ์ คะใจ

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนราชานุบาล มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๔๒๑

เด็กชายศิระ ยศมงคล
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนราชานุบาล มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๔๒๒

เด็กชายธีรภัทร อุดทังไข

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๔๒๓

เด็กหญิงนันทการต์ คำปน
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนราชานุบาล มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๔๒๔

เด็กหญิงธวัลรัตน์ ก๋าแก้ว
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๔๒๕
เด็กหญิงเบญญทิพย์ ซางนา

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๔๒๖

เด็กหญิงปญชญา ปญญาวงค์
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๔๒๗

เด็กหญิงพิชราพร พลธนะ
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๔๒๘

เด็กหญิงวิภาวี มะโนนัย ๒/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนราชานุบาล มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๔๒๙
เด็กหญิงมาศสุวัณณ์ มูลใจตา ๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนราชานุบาล มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๔๓๐
เด็กหญิงภัทรกนก มณีวรรณ์ ๑/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนราชานุบาล มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๔๓๑

เด็กหญิงอภิชญา ไชยศิลป
๒๕/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๔๓๒

เด็กหญิงณัชชา เลียมแก้ว

่

๒๔/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนราชานุบาล มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๔๓๓

เด็กหญิงชนิกานต์ ใจบุญ
๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๔๓๔

เด็กหญิงสันต์หทัย จีทิพย์ ๑๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนราชานุบาล มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๔๓๕

เด็กหญิงรัตน์ตะวัน กันทะวงค์
๒๔/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๔๓๖

เด็กหญิงจีราวรรณ ศรีวิราช
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๔๓๗

เด็กหญิงพิมพกานต์ ประชาสิทธิศักดิ

์

๑๐/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนราชานุบาล มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๔๓๘

เด็กหญิงอภิสร ไทยศิลป
๒๑/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนราชานุบาล มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๔๓๙

เด็กหญิงสิริกัลญา ศิริสาร
๒๓/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนราชานุบาล มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๔๔๐
เด็กหญิงเกสรา เมธา

๑๔/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนราชานุบาล มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๔๔๑

เด็กหญิงวิรากร มะโนนัย ๒/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนราชานุบาล มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๔๔๒

เด็กชายภูมิกฤษณ์ ชาญโลหะ
๒๑/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๔๔๓

เด็กชายณัฐดนัย ขันวงศ์
๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๔๔๔

เด็กชายรัชชานนท์ จิณะหล้า
๒๕/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล มิงเมือง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๑๓ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๕๙/๐๔๔๕

เด็กชายชยพล ศิริรัตน์พิริยะ ๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนราชานุบาล มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๔๔๖ เด็กหญิงพิจิตตราภรณ์
เชียงโค้ง ๙/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนราชานุบาล มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๔๔๗

เด็กหญิงภูเพียง จินดาวรรณ
๑๒/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๔๔๘

เด็กหญิงเบญจรัตน์ วันครวน ๒๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนราชานุบาล มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๔๔๙

นางกัลยาภัสร์ จันทร์ธนโชติกุล
๓๐/๐๕/๒๕๑๑

วัดมิงเมือง

่

มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๔๕๐
นางวัลภารัตน์ มีชำนาญ

๐๔/๐๑/๒๕๐๖
วัดมิงเมือง

่

มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๔๕๑

นายนพพร ทิพวงศ์
๑๓/๐๙/๒๕๒๕

วัดมิงเมือง

่

มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๔๕๒

เด็กชายพลากร เทพเสนา ๕/๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สวนตาล  

นน ๓๔๕๙/๐๔๕๓

เด็กชายกิตติกวิน โลหะโชติ ๒/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สวนตาล  

นน ๓๔๕๙/๐๔๕๔

เด็กชายธีรภัทร กลินบัวขาว

่

๑๔/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สวนตาล  

นน ๓๔๕๙/๐๔๕๕

เด็กชายชภณกวิน วีระ ๔/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สวนตาล  

นน ๓๔๕๙/๐๔๕๖

เด็กชายชัชชัย กันทะวงค์
๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สวนตาล  

นน ๓๔๕๙/๐๔๕๗

เด็กชายกษิดิส ขันทะสอน
๑๗/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สวนตาล  

นน ๓๔๕๙/๐๔๕๘

เด็กชายพัสกร ธนะขว้าง
๑๓/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สวนตาล  

นน ๓๔๕๙/๐๔๕๙

เด็กชายนันทะยศ คำแสน
๒๖/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สวนตาล  

นน ๓๔๕๙/๐๔๖๐
เด็กชายภาณุวิชญ์ ชัยวงศ์

๒๙/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สวนตาล  

นน ๓๔๕๙/๐๔๖๑

เด็กชายณัฐกิตติ

์

กาบคำ
๑๓/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สวนตาล  

นน ๓๔๕๙/๐๔๖๒

เด็กชายนวมินทร์ นวสุวรรณกุล
๑๗/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สวนตาล  

นน ๓๔๕๙/๐๔๖๓

เด็กชายสิระณัฏฐ์ พรหมรักษ์
๒๓/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สวนตาล  

นน ๓๔๕๙/๐๔๖๔

เด็กชายณัฏฐวัฒน์ เมืองแก่น
๑๘/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สวนตาล  

นน ๓๔๕๙/๐๔๖๕

เด็กชายพลกฤต สิริโภคินกุล
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สวนตาล  

นน ๓๔๕๙/๐๔๖๖
เด็กชายณัฐธนันพงษ์ คำเฟองฟู

๑๕/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สวนตาล  

นน ๓๔๕๙/๐๔๖๗

เด็กหญิงดวงฤทัย วิเศษแก้ว ๑๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สวนตาล  

นน ๓๔๕๙/๐๔๖๘

เด็กหญิงมนัญชยา สวนพรม
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สวนตาล  

นน ๓๔๕๙/๐๔๖๙
เด็กหญิงพรรณปพร ฝนเบ้า

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สวนตาล  

นน ๓๔๕๙/๐๔๗๐
เด็กหญิงอรกานต์ จันอุ่น

๑๐/๗/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สวนตาล  

นน ๓๔๕๙/๐๔๗๑

เด็กหญิงวริษา แปนกลัด ๓๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สวนตาล  

นน ๓๔๕๙/๐๔๗๒

เด็กหญิงณิชาพัทร์ อินวาทย์ ๒/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สวนตาล  

นน ๓๔๕๙/๐๔๗๓

เด็กหญิงกมลรัตน์ อนันทยศ
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สวนตาล  

นน ๓๔๕๙/๐๔๗๔

เด็กหญิงนฤมล รัตนอนันต์
๒๓/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สวนตาล  

นน ๓๔๕๙/๐๔๗๕

เด็กหญิงสุวิมล สีโน
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สวนตาล  

นน ๓๔๕๙/๐๔๗๖

เด็กหญิงสุภานัน อรรจนาทร
๑๕/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สวนตาล  

นน ๓๔๕๙/๐๔๗๗

เด็กหญิงภูริชญา สบานงา ๓/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สวนตาล  

นน ๓๔๕๙/๐๔๗๘

เด็กหญิงสุพรรษา ลินะ
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สวนตาล  

นน ๓๔๕๙/๐๔๗๙

เด็กหญิงภคนันท์ มูลจะคำ ๙/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สวนตาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๑๔ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๕๙/๐๔๘๐
เด็กหญิงสุรัมภา กันทะโฮ้ง ๘/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สวนตาล  

นน ๓๔๕๙/๐๔๘๑

เด็กหญิงอนัญญา ชันเล็ก

้

๒/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สวนตาล  

นน ๓๔๕๙/๐๔๘๒

เด็กหญิงรัญญารัตน์ ธีรัตน์สิริกุล
๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สวนตาล  

นน ๓๔๕๙/๐๔๘๓

เด็กหญิงกัลยาณี แสงโต
๒๓/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สวนตาล  

นน ๓๔๕๙/๐๔๘๔

เด็กหญิงแพตรี ตังเสถียรพงษ์

้

๕/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สวนตาล  

นน ๓๔๕๙/๐๔๘๕

เด็กหญิงปญญาพร พรมเมืองดี
๓๑/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สวนตาล  

นน ๓๔๕๙/๐๔๘๖

เด็กหญิงปรายฟา พานธราธิป
๑๗/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สวนตาล  

นน ๓๔๕๙/๐๔๘๗

เด็กหญิงปยรัตน์ ยะใหม่วงศ์
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สวนตาล  

นน ๓๔๕๙/๐๔๘๘

เด็กชายปยะพงษ์ ธะนะคำ
๑๕/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สวนตาล  

นน ๓๔๕๙/๐๔๘๙

เด็กชายภัทรศักดิ

์

เมฆะ
๒๖/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สวนตาล  

นน ๓๔๕๙/๐๔๙๐
เด็กชายคณพัฒน์ ขันทีท้าว

๒๑/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สวนตาล  

นน ๓๔๕๙/๐๔๙๑ เด็กชายเกียรติธนพัฒน์
นิกรแสง ๘/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สวนตาล  

นน ๓๔๕๙/๐๔๙๒

เด็กชายศุภวิชช์ ทองสุกใส ๑/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สวนตาล  

นน ๓๔๕๙/๐๔๙๓

เด็กชายก้องกิดากร ส่องสี
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สวนตาล  

นน ๓๔๕๙/๐๔๙๔

เด็กชายกลวัชร์ ผัดผล
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สวนตาล  

นน ๓๔๕๙/๐๔๙๕

เด็กชายก้องภพ มูลสิงห์
๒๘/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สวนตาล  

นน ๓๔๕๙/๐๔๙๖

เด็กชายกันตพงค์ จันทร์นะไชย
๒๗/๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สวนตาล  

นน ๓๔๕๙/๐๔๙๗

เด็กชายอภิมงคล กวีกิจอาหกร
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สวนตาล  

นน ๓๔๕๙/๐๔๙๘

เด็กชายณัฐภูมิ จันทร์บูรณ์
๒๑/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สวนตาล  

นน ๓๔๕๙/๐๔๙๙

เด็กชายวรรณดนัย แซ่เฮ้ง
๒๖/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สวนตาล  

นน ๓๔๕๙/๐๕๐๐
เด็กหญิงปภาดา ไข่ทา

๒๔/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สวนตาล  

นน ๓๔๕๙/๐๕๐๑
เด็กหญิงฐิติมา พรมถานา

๑๖/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สวนตาล  

นน ๓๔๕๙/๐๕๐๒
เด็กหญิงณัฐณิชา บัวอิม

่

๓๑/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สวนตาล  

นน ๓๔๕๙/๐๕๐๓
เด็กหญิงสุธาสินี ใจคำ

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สวนตาล  

นน ๓๔๕๙/๐๕๐๔
เด็กหญิงเปมิชา อินดาเส้า

๒๙/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สวนตาล  

นน ๓๔๕๙/๐๕๐๕
เด็กหญิงฐานิภา วงษ์อุปรี

๒๓/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สวนตาล  

นน ๓๔๕๙/๐๕๐๖
เด็กหญิงนิชานาถ ศรีสุวรรณรัตน์

๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สวนตาล  

นน ๓๔๕๙/๐๕๐๗
เด็กหญิงภูริชญา อุปชัย

๑๖/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สวนตาล  

นน ๓๔๕๙/๐๕๐๘
เด็กหญิงกันต์พิชชา ศรีสมยศ ๒๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สวนตาล  

นน ๓๔๕๙/๐๕๐๙
เด็กหญิงวิชรญาณ์ ปนทิพย์

๑๔/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สวนตาล  

นน ๓๔๕๙/๐๕๑๐
เด็กหญิงคริษฐา สถาอุ่น

๑๓/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สวนตาล  

นน ๓๔๕๙/๐๕๑๑

เด็กหญิงณัฐฐานุช สิทธิพัฒ ๗/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สวนตาล  

นน ๓๔๕๙/๐๕๑๒

เด็กหญิงจิตติภัทรา พันธ์พานิช
๒๓/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สวนตาล  

นน ๓๔๕๙/๐๕๑๓

เด็กหญิงณชญาดา สุดใจ
๒๗/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สวนตาล  

นน ๓๔๕๙/๐๕๑๔

เด็กหญิงปุญญิศา บุญญสาร ๙/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สวนตาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๑๕ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๕๙/๐๕๑๕

เด็กหญิงพิชญ์สุดา ใจปง
๒๕/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สวนตาล  

นน ๓๔๕๙/๐๕๑๖

เด็กชายคริษฐ์ สวนแก้ว ๒/๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สวนตาล  

นน ๓๔๕๙/๐๕๑๗

เด็กชายกวินท์ ชนะภัย
๑๕/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สวนตาล  

นน ๓๔๕๙/๐๕๑๘

เด็กชายณภัทร วงศาระ
๑๔/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สวนตาล  

นน ๓๔๕๙/๐๕๑๙

เด็กชายณัฐภัทร เขียวดี
๑๑/๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สวนตาล  

นน ๓๔๕๙/๐๕๒๐
เด็กหญิงเพียงอัมพร เบ็ญจมาลย์

๑๔/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สวนตาล  

นน ๓๔๕๙/๐๕๒๑

เด็กหญิงศรันย์พร สายสี ๙/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สวนตาล  

นน ๓๔๕๙/๐๕๒๒

เด็กชายรัฐศาสตร์ นาวรรณ
๑๕/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สวนตาล  

นน ๓๔๕๙/๐๕๒๓

เด็กชายณัฐภัทร กันไชย
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สวนตาล  

นน ๓๔๕๙/๐๕๒๔

เด็กหญิงธณัชชา สวนใจ
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สวนตาล  

นน ๓๔๕๙/๐๕๒๕

เด็กหญิงวรรณรัตน์ สุราช
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สวนตาล  

นน ๓๔๕๙/๐๕๒๖

เด็กหญิงญาณัจฉรา ใจจริม
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สวนตาล  

นน ๓๔๕๙/๐๕๒๗

เด็กหญิงณัชชา ไชยโย
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สวนตาล  

นน ๓๔๕๙/๐๕๒๘

เด็กหญิงพรประภา ติสะสาร
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สวนตาล  

นน ๓๔๕๙/๐๕๒๙

เด็กหญิงศุภิสรา ฝนทา
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สวนตาล  

นน ๓๔๕๙/๐๕๓๐
เด็กหญิงปาริชาติ ต๊ะประจำ

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สวนตาล  

นน ๓๔๕๙/๐๕๓๑

เด็กชายภูริภัทร สมศักดิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สวนตาล  

นน ๓๔๕๙/๐๕๓๒

เด็กชายกิตติ เมฆวิไล
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สวนตาล  

นน ๓๔๕๙/๐๕๓๓

เด็กชายธนวิชญ์ อินตัน
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สวนตาล  

นน ๓๔๕๙/๐๕๓๔

เด็กชายกิตติกร บัวทอง
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สวนตาล  

นน ๓๔๕๙/๐๕๓๕

เด็กหญิงปภาวี เมฆะแสน
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สวนตาล  

นน ๓๔๕๙/๐๕๓๖

เด็กหญิงภัทรียา สารใจ
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สวนตาล  

นน ๓๔๕๙/๐๕๓๗

นางกิงกาญจน์

่

ขันรินทร์ ๒/๗/๒๕๐๒ วัดสวนตาล สวนตาล  

นน ๓๔๕๙/๐๕๓๘

เด็กชายธนภัทร สายอนันท์ ๗/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนดอนสะไมย์วิทยา สะไมย์  

นน ๓๔๕๙/๐๕๓๙
เด็กหญิงกาญจนภัทร ดวงมะโน

๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนดอนสะไมย์วิทยา สะไมย์  

นน ๓๔๕๙/๐๕๔๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

อินวุฒิ ๗/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนดอนสะไมย์วิทยา สะไมย์  

นน ๓๔๕๙/๐๕๔๑

เด็กชายธนาดล แก้วจี

๋

๒๕/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนดอนสะไมย์วิทยา สะไมย์  

นน ๓๔๕๙/๐๕๔๒

เด็กหญิงพิชญาภา อินวุฒิ
๑๒/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนสะไมย์วิทยา สะไมย์  

นน ๓๔๕๙/๐๕๔๓

เด็กชายณัฐภูมิ อินต๊ะฟู ๑๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนดอนสะไมย์วิทยา สะไมย์  

นน ๓๔๕๙/๐๕๔๔

เด็กชายนภัสกร ดวงมะโน
๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนสะไมย์วิทยา สะไมย์  

นน ๓๔๕๙/๐๕๔๕

เด็กชายธนกร อินผ่อง ๕/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนดอนสะไมย์วิทยา สะไมย์  

นน ๓๔๕๙/๐๕๔๖

เด็กชายนนทกร สุทธวงค์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนสะไมย์วิทยา สะไมย์  

นน ๓๔๕๙/๐๕๔๗
เด็กหญิงทิพยาภรณ์ คะนานนิน

๑๖/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนดอนสะไมย์วิทยา สะไมย์  

นน ๓๔๕๙/๐๕๔๘

เด็กหญิงสุกัญญา เกาะแก้ว
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร สะไมย์  

นน ๓๔๕๙/๐๕๔๙

เด็กชายวรกิจ บูระเพชร ๗/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร สะไมย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๑๖ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๕๙/๐๕๕๐
เด็กชายณัฐวุฒิ สายธิยศ ๗/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านซาวหลวง สะไมย์  

นน ๓๔๕๙/๐๕๕๑

เด็กหญิงวันวิสาข์ ยศโม่ง
๑๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซาวหลวง สะไมย์  

นน ๓๔๕๙/๐๕๕๒

เด็กหญิงพัชราภรณ์ นพทร
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซาวหลวง สะไมย์  

นน ๓๔๕๙/๐๕๕๓

เด็กชายอภิโชติ ลืออินต๊ธ ๔/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ สะไมย์  

นน ๓๔๕๙/๐๕๕๔

เด็กหญิงยุพารัตน์ ทองสุขนอก ๖/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ สะไมย์  

นน ๓๔๕๙/๐๕๕๕

เด็กหญิงญาณิศา สุขสำราญ ๘/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ สะไมย์  

นน ๓๔๕๙/๐๕๕๖

เด็กชายสรวิชญ์ ธิเสนา
๓๑/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ สะไมย์  

นน ๓๔๕๙/๐๕๕๗

เด็กชายอนุชา สิงห์นาซาว
๑๐/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ สะไมย์  

นน ๓๔๕๙/๐๕๕๘

เด็กชายเตโชชัย คำปาตัน ๒/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ สะไมย์  

นน ๓๔๕๙/๐๕๕๙

เด็กชายธนากร อุทธวงค์
๑๕/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ สะไมย์  

นน ๓๔๕๙/๐๕๖๐
เด็กชายอัจฉริยะ สายอุทธา

๑๑/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ สะไมย์  

นน ๓๔๕๙/๐๕๖๑

เด็กชายวรพงษ์ พรมฟู
๒๗/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ สะไมย์  

นน ๓๔๕๙/๐๕๖๒

เด็กชายรัฐภูมิ กาฬภักดี ๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ สะไมย์  

นน ๓๔๕๙/๐๕๖๓

เด็กหญิงฐิติกานต์ ธิเสนา
๒๗/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ สะไมย์  

นน ๓๔๕๙/๐๕๖๔

เด็กหญิงปฐทิชา ขอดหล้า
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นน ๓๔๕๙/๐๕๖๕

เด็กหญิงพัชรินทร์ เพ็ชรดี
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นน ๓๔๕๙/๐๕๖๖

เด็กชายพัทดนัย ไชยวุฒิ
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นน ๓๔๕๙/๐๕๖๗

เด็กชายวิวิธชัย สุยาว
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นน ๓๔๕๙/๐๕๖๘

เด็กชายอภิบาล ปนทะนันท์
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นน ๓๔๕๙/๐๕๖๙

เด็กหญิงเขมจิรา ยาสมุทร

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นน ๓๔๕๙/๐๕๗๐
เด็กหญิงกรองพร ชัยมงคล

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นน ๓๔๕๙/๐๕๗๑

เด็กชายกีรดิต แก้วหล้า
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นน ๓๔๕๙/๐๕๗๒

เด็กหญิงณัฏฐณิชา วงชารี
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นน ๓๔๕๙/๐๕๗๓

เด็กหญิงธัญลักษณ์ อินทร์ใจ
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นน ๓๔๕๙/๐๕๗๔

เด็กหญิงวรินยุพา กันจะนา
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นน ๓๔๕๙/๐๕๗๕

เด็กชายธีรภัทร สวนขัน
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นน ๓๔๕๙/๐๕๗๖

เด็กหญิงพรชิตา ชัยยา
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นน ๓๔๕๙/๐๕๗๗

เด็กชายพิสิษฐ์ เขือนศิริ

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นน ๓๔๕๙/๐๕๗๘

เด็กชายอภิวัฒน์ วงษ์หาญ
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นน ๓๔๕๙/๐๕๗๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ หลวงฤทธิ

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๕๘๐
เด็กหญิงจุฑากาญจน์ ประหลาด

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๕๘๑

เด็กชายชนม์ภัส ขันอุดทา
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๕๘๒

เด็กหญิงธินัฐดา ปานต๊ะรังษี
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๕๘๓

เด็กชายธีรภัทร คำปา

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๕๘๔

เด็กชายนันทวัฒน์ จันไชยยศ
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๑๗ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๕๙/๐๕๘๕

เด็กชายปฏิภาณ กุณพันธ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๕๘๖

เด็กชายปฏิภาณ เสน่ห์ดี
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๕๘๗

เด็กหญิงพรรณนิดา มุทา
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๕๘๘

เด็กหญิงพรรณภัค ชัยอินแก้ว

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๕๘๙

เด็กหญิงพรรณภัทร ชัยอินแก้ว

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๕๙๐
เด็กหญิงภัคจิรา อูปกัน

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๕๙๑

เด็กชายภานุพงศ์ อุปกัน

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๕๙๒

เด็กหญิงยุพดี วงค์ดี
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๕๙๓

เด็กชายวรวิทย์ ขัติยะ
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๕๙๔

เด็กหญิงสายธาร ไพนุจิตร์
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๕๙๕

เด็กชายสิทธิชัย โฆสิต
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๕๙๖

เด็กหญิงสุพัตรา ชวฤทธิ

์

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๕๙๗

เด็กหญิงอรัญญา จักริลา
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๕๙๘

เด็กชายกฤษฏา ชินาวงค์
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๕๙๙

เด็กหญิงกัลยารัตน์ ชินาวงค์
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๐๐
เด็กหญิงจิดาภา รักกำลัง

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๐๑
เด็กชายชิษณุพงศ์ แก้วหล้า

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๐๒
เด็กชายณัฐกานต์ ยาริตะ

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๐๓
เด็กชายนันทพงศ์ พิชัย

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๐๔
เด็กหญิงบุญธิดา ศรีทุ่งลือ

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๐๕
เด็กชายพิสิษฐ์ ธะนะแก้ว

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๐๖
เด็กชายภัทรพงศ์ จันโท่น

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๐๗
เด็กหญิงวรากร แก้วใส

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๐๘
เด็กหญิงวราวรรณ คำตัน

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๐๙
เด็กชายวัชรพล จันติบ

๊

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๑๐
เด็กหญิงสุกัลยา ศรีขัน

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๑๑

เด็กชายสุรเชษฐ์ เมืองชัย
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๑๒

เด็กชายหัสวรรษ นุดวงแก้ว
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๑๓

เด็กชายอนาวิน จักริลา

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๑๔

เด็กชายอิทธิพล ผังดี
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๑๕

เด็กชายเอกภพ มะโนชัย
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๑๖

เด็กหญิงกนกอร กองทูล
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๑๗

เด็กหญิงกรชนก ชมภูชนะภัย
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๑๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ หยาดยศทะ
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๑๙

เด็กชายกรวิชญ์ ปาคำ
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๑๘ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๕๙/๐๖๒๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ แสนวงค์

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๒๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ หยาดยศทะ

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๒๒

เด็กหญิงกานต์ธิดา ต๊ะอาจ
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๒๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ไชยมงคล

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๒๔

เด็กหญิงกุลสตรี ศรีสุวรรณ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๒๕

เด็กชายจิรภัทร นำลัด
๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๒๖

นางสาวจุฬาลักษณ์ จันโนติบ

๊

๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๒๗

เด็กชายฉัตรมงคล คำมี
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๒๘

เด็กชายชยานันท์ ตันเขือนแก้ว

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๒๙

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ศรีอินแก้ว

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๓๐
เด็กชายณัฐกิต แก้วกลางเมือง

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๓๑

เด็กหญิงณัฐธิดา มูลธา
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๓๒

เด็กชายณัฐนันท์ แสนวัน
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๓๓

เด็กชายทินภัทร ชุ่มแก้ว
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๓๔

เด็กชายทีปกร ไชยมงคล
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๓๕

เด็กชายธนภัทร อินต๊ะวิชา
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๓๖

นางสาวธนาภรณ์ นนทเสน
๒๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๓๗

เด็กหญิงธัญพิชชา อินนัน
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๓๘

เด็กหญิงธิดา คำอ้าย
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๓๙

เด็กหญิงธีมาพร พรามนิล
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๔๐
เด็กชายธีรภัทร์ มณีรัตน์

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๔๑

เด็กหญิงนฎกร เงินกองแก้ว
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๔๒

เด็กชายพลชวรรณ ถุงจาวะนะ
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๔๓

เด็กหญิงพัทธนันท์ โพธิพรมศรี

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๔๔

เด็กชายภาณุพงศ์ ศรีริน
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๔๕

เด็กหญิงมลฤดี แซ่โฟง
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๔๖

เด็กชายระพีพัฒน์ พิใจดี

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๔๗

เด็กชายรุ่งรวิน มูลฐี

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๔๘

เด็กชายวัชรพล โพสี
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๔๙

เด็กหญิงวิมลสิริ อิธิ
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๕๐
เด็กชายวุฒิกร ศรีสุวรรณ์

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๕๑

เด็กหญิงศศิภา อุปละ
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๕๒

เด็กชายศิรวิทย์ ชาตารักษณ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๕๓

เด็กหญิงสรารัตน์ ขันทยศ
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๕๔

เด็กชายสุทธิพงศ์ สุทธิ
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๑๙ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๕๙/๐๖๕๕

นางสาวสุนิษา ผังดี
๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๕๖

เด็กหญิงสุวนันท์ ขอนขาว
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๕๗

เด็กหญิงอรวรรณ มะสีทะ
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๕๘

เด็กหญิงเกตุแก้ว กมลรัตน์
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๕๙

นางสาวเขมวิกา มหาราช
๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๖๐
เด็กหญิงเบญจวรรณ ใจเรือง

๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๖๑

เด็กหญิงเรณุกา ดวงคำ
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๖๒

นางสาวกนกพร จันคำ
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๖๓

นางสาวกันจนา คำรินทร์
๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๖๔

นายกิตติภูมิ จักริลา
๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๖๕

นางสาวจิราภรณ์ ไชยเสน
๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๖๖

นายฉลองชัย นันติ
๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๖๗

นางสาวทศพลรญา นววงษ์คำปา
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๖๘

นายธนายุต อนันต๊ะยศ
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๖๙

นางสาวธมนวรรณ คำลือ
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๗๐
นายธีรดนย์ ต๊ะเฮิง

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๗๑

นางสาวนลินนิภา สุทธิ
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๗๒

นางสาวนันทการณ์ ญาติยศทะ
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๗๓

นายนันทพงค์ ยศอาจ
๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๗๔

นายพัชรพงษ์ ธนะตัน

๋

๑๕/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๗๕

นายภาณุราม สุนาพรม
๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๗๖

นางสาวยุวดี โมฬชาติ
๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๗๗

นายวรินทร สิงห์คำ
๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๗๘

นางสาววิมลณัฐ จิโน
๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๗๙

นายศรายุธ เชือสาร

้

๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๘๐
นายศุภวัฒน์ ชิณาวงค์

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๘๑

นางสาวศุภัคจิรา ปราบหงษ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๘๒

นางสาวสาวิตรี ศรีตระกูลไทย

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๘๓

นายสุทธิภัทร ปนทะนันท์
๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๘๔

นายสุธาวัลย์ ยะคำ
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๘๕

นางสาวสุวิชาดา รักศิลป
๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๘๖

นายอภิชัย ไชยมงคล
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๘๗

นางสาวอรจิรา พรมพัง

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๘๘
นางสาวอัจฉราวรรณ อินแสง

๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๘๙

นายเชาว์วัตน์ ปงยศ
๑๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๒๐ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๕๙/๐๖๙๐
นางสาวเยาวลักษณ์ หน่อแก้ว

๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๙๑

นายเอกลักษณ์ บุตรคำ
๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๙๒

เด็กชายโชคทวี นากองแก้ว
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๙๓

นางสาวกรรณิการ์ แสนอินทร์
๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๙๔ นางสาวกัญญากาญจน์
มงคล

๑๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๙๕

นางสาวกัญญาณัฐ จักริลา
๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๙๖

นายกิตติพงศ์ ใจพรมมินทร์

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๙๗

นางสาวจารวี จันต๊ะขัน
๒๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๙๘

นางสาวจิรัชยา มาโคช
๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๖๙๙

นางสาวจิราวรรณ ใจจันทร์
๒๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๐๐
นางสาวฐิติกานต์ วัฒนะกาลกุล

๒๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๐๑
นายธนวัฒน์ นามนาเมือง

๑๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๐๒
นางสาวธิติพร กุลลาว

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๐๓
นายนัฐพงษ์ ทองลิลา

๐๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๐๔
นางสาวนันทิยา ขัดเงางาม

๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๐๕
นายภาณุวัฒน์ อินต๊ะวิชา

๒๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๐๖
นางสาวภาวลิน คำคัน

๑๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๐๗
นายภูวดล คนกลาง

๓๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๐๘
นางสาวมาลิการ์ คำคุ้ม

๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๐๙
นางสาวรัชฎาภรณ์ กันจะนะ

๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๑๐
นางสาวรุ่งผกา กันไชย

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๑๑

นางสาววรกานต์ สุทธิ
๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๑๒

นายวรสิทธิ

์

ยะคำ
๑๖/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๑๓

นางสาววันวิสาข์ อินยัญยะ
๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๑๔

นางสาววาสนา เขียวสอาด
๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๑๕

นางสาวศศิประภา เปงจันตา
๐๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๑๖

นางสาวศศิปรียา อินต๊ะ
๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๑๗

นางสาวศิรินยา ดีน้อย
๐๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๑๘

นางสาวศุภกานต์ แก้วศรีวงศ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๑๙

นางสาวสุดาพร ส่างกอน
๑๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๒๐
นางสาวสุภนิดา อภัยรุณ

๒๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๒๑

นางสาวเขมวรินทร์ วังนันไชย
๒๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๒๒

นายเมธี สุทธการ
๒๑/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๒๓

นางสาวการะเกด วรรณประพัฒน์
๐๗/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๒๔

นางสาวจิระประพร นุเทพสุ
๒๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๒๑ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๕๙/๐๗๒๕

นายจีรพันธ์ ธรรมลังกา
๐๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๒๖

นางสาวชลลดา มูลธา

๑๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๒๗

นายณัฐพงษ์ มาลี
๐๒/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๒๘

นางสาวทิพภาพร อินแก้ว

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๒๙

นายทีฆายุ โนราช
๒๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๓๐
นายธงชัย ศรีรินติบ

๊

๑๘/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๓๑

นายธนกฤต อานัน

๑๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๓๒

นางสาวธัญญาเรศ ดวงใจ
๑๙/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๓๓

นางสาวนาฎวดี สนธิเศรษฐี
๒๙/๑๑/๒๕๔๐

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๓๔

นายปฎิพัทธ์ ธนะตัน

๋

๓๐/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๓๕

นางสาวปภาวรินท์ ทะจิ
๒๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๓๖

นายภคพงษ์ มินอิน
๐๔/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๓๗

นางสาวมณีทิพย์ พันพิพิธ
๐๘/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๓๘

นางสาวมนปริยา นาพยัพ
๑๙/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๓๙

นายรัฐศาสตร์ รัตนา
๑๐/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๔๐
นายวุฒิพงษ์ พรชัย

๑๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๔๑

นางสาวศุกัญญา ต๊ะนา
๐๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๔๒

นางสาวสุนทรา จันโท่น
๐๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๔๓

นายหนึงสกุล

่

สุรินกอง
๐๘/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๔๔

นายอนิรุต คำปา
๐๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๔๕

นายเกริกกฤษ นาต๊ะตุ้ย
๐๖/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๔๖

นางสาวเกศินี หยาดยศทะ

๒๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๔๗

นายเอกภักดิ

์

ก้อนแก้ว
๑๘/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๔๘

เด็กหญิงศิริภา รังษี

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าล้อ วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๔๙

เด็กหญิงพิริยากร คำปาแฝง
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าล้อ วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๕๐
เด็กชายจักรี ขนันแข็ง

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเกียน

๋

วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๕๑

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา เงินขัน
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเกียน

๋

วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๕๒

เด็กหญิงพิมลนาฏ กอเกย
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเกียน

๋

วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๕๓

เด็กหญิงวิรากานต์ ดีกัลลา
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเกียน

๋

วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๕๔

เด็กหญิงศุภากร คันทะลือ
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเกียน

๋

วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๕๕

เด็กหญิงจิราภรณ์ ตระการจันทร์
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกียน

๋

วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๕๖

เด็กชายอภิวรรณ มากดี

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำเกียน

๋

วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๕๗

เด็กชายธนวัตน์ บุญมาหล้า
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเกียน

๋

วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๕๘
เด็กหญิงตรีทิตยพิภา งานอ่อน

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำแก่นกลาง วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๕๙

เด็กหญิงปณิตา มิตรสาร
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำแก่นกลาง วัดพระธาตุแช่แห้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๒๒ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๕๙/๐๗๖๐
เด็กชายพรพิพัฒน์ เงินสร้อย

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำแก่นกลาง วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๖๑

เด็กหญิงณัฐณิชา จันโท่น

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำแก่นกลาง วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๖๒

เด็กหญิงรุ่งชาดา แก้วกันทา
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำลัดสบแก่น วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๖๓

เด็กหญิงฉันทิศา ศรีจะตะ
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำลัดสบแก่น วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๖๔

เด็กหญิงธันย์ชนก กุลลาว
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำลัดสบแก่น วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๖๕

เด็กชายวริทธิ

์

คำฝน
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำลัดสบแก่น วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๖๖

เด็กหญิงพิมพ์ปพร ไชยเขียว
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาสัก วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๖๗

เด็กหญิงกชกร ปะละ
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝายแก้ว วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๖๘

เด็กหญิงกรวิภา สายปน
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝายแก้ว วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๖๙

เด็กหญิงปาระณิล เขียวทองย้อย
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝายแก้ว วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๗๐
เด็กชายดนัย นาวงค์

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝายแก้ว วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๗๑

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ใจประสงค์
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝายแก้ว วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๗๒

เด็กหญิงญาณิศา สายปน
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝายแก้ว วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๗๓

เด็กหญิงธัญพิชชา กุลธิ
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝายแก้ว วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๗๔

เด็กชายพงศ์พล ทนันชัย
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝายแก้ว วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๗๕

เด็กหญิงพัชราวดี เจดีย์ปน
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงตึด

๊

วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๗๖

เด็กชายเอกพงษ์ สุทธเขต
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงตึด

๊

วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๗๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เจริญชัย
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงตึด

๊

วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๗๘
เด็กหญิงพิมลพรรณ ซิมเทียม

้

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงตึด

๊

วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๗๙

เด็กชายบรูพรินทร์ พรมยะ
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงใหม่ วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๘๐
เด็กชายพชรคธา ติดตานนท์

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงใหม่ วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๘๑

เด็กชายอภิรักษ์ คำปา
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงใหม่ วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๘๒

เด็กชายกวินท์ จันติบ

๊

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงใหม่ วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๘๓

เด็กชายดุลพินิจ จินต๊ะนา
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงใหม่ วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๘๔

เด็กหญิงกนกวรรณ คำนินทะ
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงใหม่ วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๘๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ยาริตะ
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงใหม่ วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๘๖

เด็กหญิงธัญชนก คำปา
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงใหม่ วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๘๗

เด็กชายธีรภัทร คำปา
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงใหม่ วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๘๘

เด็กชายภัทรพงษ์ คำตัน

๋

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงใหม่ วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๘๙

เด็กชายภูวดล ดาใจคำ
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงใหม่ วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๙๐
เด็กชายไชยญา ปนคำ

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงใหม่ วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๙๑

เด็กหญิงกัลยา อภัยรุณ
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองจัง วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๙๒

เด็กชายธีระวัฒน์ มงคล
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองจัง วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๙๓

เด็กหญิงพันธนันต์ วัชรีวงศ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองจัง วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๙๔

เด็กชายวีระชัย ควรคง
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองจัง วัดพระธาตุแช่แห้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๒๓ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๕๙/๐๗๙๕

เด็กชายศุภชัย จุมปา
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองจัง วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๙๖

เด็กชายศุภวัฒน์ สงคราม
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองจัง วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๙๗

เด็กชายอนพัทย์ สมณะช้างเผือก
๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองจัง วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๙๘

เด็กหญิงอิงฟา กุลจันทร์
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองจัง วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๗๙๙

เด็กหญิงเบญจมาศ บุตรไธสง
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองจัง วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๘๐๐
เด็กชายกิตติธัช สัตยวงค์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองจัง วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๘๐๑
เด็กหญิงฐิติยา มงคล

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองจัง วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๘๐๒
เด็กหญิงณัฏฐธิดา อ่อนตา

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองจัง วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๘๐๓
เด็กชายติณภพ ใจจันทร์

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองจัง วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๘๐๔
เด็กชายธนบดินทร์ บุตรเสน

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองจัง วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๘๐๕
เด็กหญิงปภัสสร มัยราช

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองจัง วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๘๐๖
เด็กหญิงวิภาวดี ภูมลา

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองจัง วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๘๐๗
เด็กหญิงสลิลทิพย์ เทพเมือง

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยคำ วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๘๐๘
เด็กหญิงสุธินี สีมารัตน์

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยคำ วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๘๐๙
เด็กหญิงชนิสรา ต๊ะอาจ

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๘๑๐
เด็กหญิงปราณปรียา เปาปา

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือ วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๘๑๑

เด็กหญิงภุมริน ปญญา
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือ วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๘๑๒

เด็กชายอภิชาติ ล้อมสาร
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือ วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๘๑๓
เด็กหญิงเกษราภรณ์ แก้วกำเนิด

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือ วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๘๑๔

เด็กหญิงกมลทิพย์ อาทะ
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดเค็ด วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๘๑๕

เด็กหญิงจารุภา คำตัน

๋

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดเค็ด วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๘๑๖

เด็กหญิงณัฐธิดา ปญจู
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดเค็ด วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๘๑๗

เด็กชายภัทราวุธ เปยพรม

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดเค็ด วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๘๑๘

เด็กชายสวราชย์ แสนมนฐี

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดเค็ด วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๘๑๙

เด็กชายอณุพจน์ ปญจู

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดเค็ด วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๘๒๐
เด็กหญิงไปรยา ชาริโท

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดเค็ด วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๘๒๑

เด็กหญิงกุลจิรา กิจการ
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดเค็ด วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๘๒๒

เด็กชายณรงค์วิทย์ ใจมงคล
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดเค็ด วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๘๒๓

เด็กหญิงณัฐณิชา หาดพรม
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดเค็ด วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๘๒๔

เด็กชายถิรเจตน์ บุญเปง
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหาดเค็ด วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๘๒๕

เด็กหญิงธิดาพร ใจมงคล
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหาดเค็ด วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๘๒๖

เด็กหญิงปยมน ยาวิชัย
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดเค็ด วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๘๒๗

เด็กชายพัทธ์ยศ สมภิพงษ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดเค็ด วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๘๒๘

เด็กหญิงรุ่งนภา แสงฉาย
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดเค็ด วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๘๒๙

เด็กหญิงวิชญาดา ปญจู
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดเค็ด วัดพระธาตุแช่แห้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๒๔ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๕๙/๐๘๓๐
เด็กชายศุภกร คำรังษี

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดเค็ด วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๘๓๑

เด็กชายอัครวุฒิ พุ่มสอาด
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดเค็ด วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๘๓๒

เด็กชายปฎิภาน ขัติยศ
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหาดเค็ด วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๘๓๓

เด็กหญิงอรชร มูลหงษ์
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหาดเค็ด วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๘๓๔

เด็กชายอนุพงษ์ หาดทะนะ
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหาดเค็ด วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๘๓๕

เด็กหญิงกุลนันท์ ทองคำ
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหาดเค็ด วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๘๓๖

นางสาวณัฐธิดา อินปา

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหาดเค็ด วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๘๓๗

เด็กชายอนุชิต ระวังยศ
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหาดเค็ด วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๘๓๘ เด็กหญิงณัฐชญาภรณ์
กันยาวะดี

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีนครน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๘๓๙

เด็กชายธราธร บังเมฆ
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีนครน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๘๔๐
เด็กชายศิระศักดิ

์

จันทร์สวาสดิ

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีนครน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๘๔๑

เด็กชายอดิศรณ์ เจตน์พรพรม
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีนครน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๘๔๒

เด็กชายเกียรติพงษ์ มงคล
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีนครน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๘๔๓

เด็กชายปองคุณ อินทเสน
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๘๔๔

เด็กหญิงพัชรภา เพชรสุข
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๘๔๕

เด็กหญิงสุภาภรณ์ รอวิลาน
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๘๔๖

เด็กหญิงอัจจิมา แซ่เล้า
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๘๔๗

เด็กหญิงอาทิตยา จันทะโยธา
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๘๔๘

เด็กชายกฤษฎา กันนิกา
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๘๔๙

เด็กชายธนกร หนองข่า
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๘๕๐
เด็กชายภัทรพล มุจรินทร์

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๘๕๑

นายณรงค์ศักดิ

์

แซ่ย้าง
๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีนครน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๘๕๒
นางสาวพรรณนารา พลขจร

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีนครน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๘๕๓

นางสาวทิพย์เกษร เพ็งมา

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีนครน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๘๕๔

นายธนวัฒน์ พรมคำ
๒๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีนครน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๘๕๕

นายนพดล กันทอง
๐๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีนครน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๘๕๖

นางสาวนิราภร สมควร
๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีนครน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๘๕๗

นายสรชัช ชัยปาละ
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีนครน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๘๕๘

นางสาวสุณีรัตน์ แซ่เฮ้อ
๐๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีนครน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๘๕๙

นางสาวญาณินี สอดสี
๒๓/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีนครน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๘๖๐
นางสาวประภัสสร มงคล

๒๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีนครน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๘๖๑

นางสาวพัทธมน อินทรพรหม
๑๙/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีนครน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๘๖๒

นายรัฐพล วิชัยยา

๑๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีนครน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๕๙/๐๘๖๓

เด็กชายกนกพล ศิริภูวนันท์
๑๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที 107

่

วัดหนองรัง  

นน ๓๔๕๙/๐๘๖๔

เด็กชายชยากร ดอนกาวิล
๐๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที 107

่

วัดหนองรัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๒๕ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๕๙/๐๘๖๕

เด็กหญิงพิมพกานต์ พุทธานุกูล
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที 107

่

วัดหนองรัง  

นน ๓๔๕๙/๐๘๖๖

เด็กหญิงภันทิลา ดอนกาวิน
๐๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที 107

่

วัดหนองรัง  

นน ๓๔๕๙/๐๘๖๗

เด็กชายชินวัช สุทธะสุริยะ ๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

ขึงเจริญ

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๘๖๘

เด็กชายธวันชัย จันต๊ะดี

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

ขึงเจริญ

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๘๖๙

เด็กชายฉัตรดนัย ทิเกียง

๋

๕/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

ขึงเจริญ

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๘๗๐
เด็กชายชัชรินทร์ สุขทวี

๒๕/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

ขึงเจริญ

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๘๗๑

เด็กชายณัฐพล ตาทิพย์
๒๗/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

ขึงเจริญ

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๘๗๒

เด็กชายธัญสรณ์ สุนัน
๓๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

ขึงเจริญ

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๘๗๓

เด็กชายบวรเกีรยติ ต้นกุล ๔/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

ขึงเจริญ

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๘๗๔

เด็กชายรัฐภูมิ อาวาทย์
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

ขึงเจริญ

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๘๗๕

เด็กชายวิทวัส เฉลิมชัยสิริกุล
๒๘/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

ขึงเจริญ

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๘๗๖

เด็กชายวีระชัย ไชยยศ
๑๔/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

ขึงเจริญ

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๘๗๗

เด็กชายศักดินันท์ แก้วปญญา
๑๕/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

ขึงเจริญ

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๘๗๘

เด็กชายศุภวิชญ์ เกิดชูช่วย
๑๓/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

ขึงเจริญ

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๘๗๙

เด็กชายสุวรรณภูมิ งามภูเขียว
๒๒/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

ขึงเจริญ

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๘๘๐
เด็กชายอนุวัฒน์ อำนวยคณะ

๑๙/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

ขึงเจริญ

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๘๘๑

เด็กหญิงกัญยณัฐ ไชยคำ
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

ขึงเจริญ

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๘๘๒

เด็กหญิงชลธิชา สิงห์ทอง
๑๔/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

ขึงเจริญ

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๘๘๓

เด็กหญิงฐิติยา จำปาไตร ๖/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

ขึงเจริญ

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๘๘๔

เด็กหญิงณัฏฐธิดา ขันทะนะ ๙/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

ขึงเจริญ

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๘๘๕

เด็กหญิงธนิตา นะเอ้ย
๒๙/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

ขึงเจริญ

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๘๘๖

เด็กหญิงธนัญญา ยอดรักษ์
๑๑/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

ขึงเจริญ

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๘๘๗

เด็กหญิงบุศรินทร์ จิตรชืน

่

๒๘/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

ขึงเจริญ

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๘๘๘

เด็กหญิงภัทรภร สิทธิโวหาร ๑/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

ขึงเจริญ

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๘๘๙

เด็กหญิงมนพัทธ์ เทพสิงห์
๒๙/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

ขึงเจริญ

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๘๙๐
เด็กหญิงศศิวิมล อุดอ้าย

๒๕/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

ขึงเจริญ

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๘๙๑

เด็กหญิงสิริปรียา อาวาทย์
๑๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

ขึงเจริญ

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๘๙๒

เด็กหญิงหทัยชนก เขือนศิริ

่

๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

ขึงเจริญ

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๘๙๓

เด็กหญิงอชิรญาณ์ ลักษณะ
๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

ขึงเจริญ

่

 

นน ๓๔๕๙/๐๘๙๔

เด็กชายณัฐชนน จำรัส
๒๖/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ นาส้าน  

นน ๓๔๕๙/๐๘๙๕

เด็กชายธีรภัทร ดัชถุวัตร ๖/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ นาส้าน  

นน ๓๔๕๙/๐๘๙๖

เด็กชายวิทวัส เกษหอม
๑๖/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ นาส้าน  

นน ๓๔๕๙/๐๘๙๗

เด็กชายณัฐพงษ์ จันวงค์
๑๔/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ นาส้าน  

นน ๓๔๕๙/๐๘๙๘

เด็กชายธีรวุฒิ รังสี
๒๑/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ นาส้าน  

นน ๓๔๕๙/๐๘๙๙

เด็กชายธีรศักดิ

์

เมียงอิม

่ ่

๒๐/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ นาส้าน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๒๖ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๕๙/๐๙๐๐
เด็กชายวรวิทย์ ศรีสวรรค์ ๘/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ นาส้าน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๐๑
เด็กหญิงกลมนุช มหามิตร

๑๖/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ นาส้าน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๐๒
เด็กหญิงพนิดา วิระขันคำ

๒๗/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ นาส้าน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๐๓
เด็กหญิงสุพรรณษา จันทะบุดดา

๒๗/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ นาส้าน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๐๔
เด็กชายนันทพงค์ จันทรทวง

๒๓/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ นาส้าน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๐๕
เด็กชายหนึงนภา

่

ยศสา
๒๕/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ นาส้าน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๐๖
เด็กหญิงธัญพิชชา พัฒนา

๒๔/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ นาส้าน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๐๗
เด็กหญิงพุฒิพงษ์ รินถา

๒๖/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ นาส้าน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๐๘
เด็กหญิงภีรดา กุลวงค์

๒๒/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ นาส้าน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๐๙
เด็กชายชญานนท์ จันต๊ะ

๑๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ นาส้าน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๑๐
เด็กชายชยุด ทาบุดดา

๑๙/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ นาส้าน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๑๑

เด็กชายธราธิป ปญญายศ
๒๙/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ นาส้าน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๑๒

เด็กชายธีรสิทธ์ ต่างใจ
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ นาส้าน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๑๓

เด็กชายบวรเดช วงค์กองแก้ว ๒/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ นาส้าน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๑๔

เด็กชายยศกร วงค์กองแก้ว ๒/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ นาส้าน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๑๕

เด็กชายยืนยง คงเจริญ
๒๐/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ นาส้าน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๑๖

เด็กชายศรัณู นันหลอม
๑๓/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ นาส้าน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๑๗

เด็กชายอลงกรณ์ วิละขันคำ
๒๕/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ นาส้าน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๑๘

เด็กหญิงจิราพรรณ ธนะวงค์
๒๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ นาส้าน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๑๙
เด็กหญิงจุฑากาญจน์ อินทำ

๑๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ นาส้าน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๒๐
เด็กหญิงณัฐชนันท์ เกษหอม ๘/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ นาส้าน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๒๑

เด็กหญิงธัญวรัตม์ เพ็งปุบผา
๒๐/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ นาส้าน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๒๒

เด็กหญิงนิชาภัทร นาชัยคำ ๒/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ นาส้าน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๒๓

เด็กหญิงยศพร รินแก้ว
๒๘/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ นาส้าน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๒๔

เด็กหญิงวลาสินี อยู่โต ๓/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสาลีก นาส้าน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๒๕

เด็กชายชนสรณ์ คำสุหล้า ๙/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสาลีก นาส้าน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๒๖

เด็กชายชินวัต ปนแก้ว
๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสาลีก นาส้าน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๒๗

เด็กชายรัตนพล ต่างใจ
๑๓/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาลีก นาส้าน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๒๘

เด็กชายสุภกิณห์ เสมอใจ
๑๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาลีก นาส้าน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๒๙

เด็กชายอาทิตย์ หอกเพชร
๒๒/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสาลีก นาส้าน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๓๐
เด็กชายเอกชัย อุทธิยา

๒๑/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสาลีก นาส้าน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๓๑

เด็กหญิงพนิดา เงินทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสาลีก นาส้าน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๓๒

เด็กหญิงรมิดา ใจคำ ๕/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสาลีก นาส้าน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๓๓

เด็กหญิงวนิดา เทศปาน
๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสาลีก นาส้าน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๓๔

เด็กหญิงสุภาภร เรือนคำ
๒๗/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาลีก นาส้าน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๒๗ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๕๙/๐๙๓๕

เด็กหญิงสุรีรัตน์ พรอุดหนุน

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสาลีก นาส้าน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๓๖

นางอุ่นเรือน สายวงศ ๔/๑/๒๕๐๑ โรงเรียนบ้านชมพู บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๓๗

นางเพ็ญศิริ เชียงน้อย

๒๔/๑๑/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านชมพู บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๓๘

เด็กชายกฤษฎา อุดทา
๑๘/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชมพู บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๓๙

เด็กชายธีรนนท์ กาละวงศ์
๑๗/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชมพู บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๔๐
เด็กชายเอกพล พินทา

๒๐/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านชมพู บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๔๑

เด็กหญิงกิติยา สายศร ๘/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านชมพู บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๔๒

เด็กหญิงดุษฎี วณาลักษณ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชมพู บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๔๓

เด็กหญิงพงศ์สุภา วิชาดี
๑๓/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชมพู บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๔๔

เด็กหญิงภัทรธิดา สิทธิโน
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชมพู บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๔๕

เด็กหญิงศุภรัตน์ เจริญสุข ๖/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านชมพู บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๔๖

เด็กชายทรงพล สีนิล
๑๗/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชมพู บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๔๗

เด็กชายบูรพา อุตสาห์
๑๖/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชมพู บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๔๘

เด็กชายภัทรพล บุญแนบ
๒๗/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชมพู บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๔๙

เด็กชายศุภลักษณ์ บุญบำเรอ
๓๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชมพู บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๕๐
เด็กหญิงกชมน อุตสาห์

๑๐/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านชมพู บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๕๑

เด็กหญิงปาณิศ่า ปญญาแก้ว ๙/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านชมพู บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๕๒

เด็กชายธนกฤต อุดทา
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชมพู บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๕๓

เด็กชายพงศกร จิพายะ
๑๒/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชมพู บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๕๔

เด็กชายเอกราช เสียงดัง
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชมพู บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๕๕

เด็กหญิงธันยา อินสม
๑๗/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชมพู บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๕๖

เด็กหญิงบุษบา อินทะจักร์
๑๖/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชมพู บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๕๗

เด็กหญิงศนิดา เสาร์จันทร์
๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชมพู บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๕๘

เด็กชายกฤตยชญ์ กองแก้ว
๑๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๕๙

เด็กชายกิตติพัฒน์ ยอดแก้ว ๑/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๖๐
เด็กชายทีฑทัสน์ ตันมาดี ๖/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๖๑

เด็กชายพงศพัศ เขียวแก้ว
๑๙/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๖๒

เด็กชายภูพิงศ์ ขันทะสอน

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๖๓

เด็กชายศุภากร คำนุช
๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๖๔

เด็กชายหาญชัย พรมรักษา
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๖๕

เด็กหญิงกมลวรรณ วัชราพาณิชย์ ๗/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๖๖

เด็กหญิงณิชกานต์ เพียรทำดี
๑๗/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๖๗

เด็กหญิงธิญาดา แก้วกันยา
๒๓/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๖๘

เด็กหญิงปณิฑา ก้อนใหม่
๑๙/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๖๙

เด็กหญิงวริษา ขัดทิศ
๑๖/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๒๘ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๕๙/๐๙๗๐
เด็กหญิงวิชญาดา มินทะนา ๗/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๗๑

เด็กหญิงสวนีย์ เอียมอำ

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๗๒

เด็กหญิงสิริยา มหาเมธา
๒๙/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๗๓

เด็กหญิงอัจฉริยา โตเกิด
๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๗๔

เด็กชายกิตติพันธุ์ พรมรักษา
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๗๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เตชะสิทธิ

์

๒๐/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๗๖

เด็กชายจีรพันธ์ พุฒิมา
๓๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๗๗

เด็กชายจีรวัฒน์ กาซาว ๔/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๗๘

เด็กชายฐปนวรรชน์ อุ่นนำทิพย์
๒๓/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๗๙

เด็กชายณัชพล ปนตามูล
๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๘๐
เด็กชายเดชาชาญ พรมรักษา

๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๘๑

เด็กชายเดชาวัต ทิพวัง ๓/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๘๒

เด็กชายธนพนธ์ อุตสาห์
๒๕/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๘๓

เด็กชายธนวัตร มาดา
๑๓/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๘๔

เด็กชายธีรยุทธ ขวดแก้ว

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๘๕

เด็กชายนวมินทร์ สีโม๊ะ
๒๗/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๘๖

เด็กชายภาณุพงศ์ นิมใหม่

่

๗/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๘๗

เด็กชายศุภสิษฐ์ บุญช่วย
๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๘๘

เด็กชายสุภบวร เตโช ๕/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๘๙

เด็กชายอนุสรณ์ วังกะ
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๙๐
เด็กชายอัษฎายุทธ สืบสุข

๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๙๑

เด็กหญิงกมลวรรณ ถาคำ
๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๙๒

เด็กหญิงณัฐกานต์ สุขสวรรณ์ ๒/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๙๓

เด็กหญิงณัฐนิชา อินทา

่

๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๙๔

เด็กหญิงธัญมน เจียมคำ
๒๖/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๙๕

เด็กชายกิตติภณ อินทะนิล
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๙๖

เด็กชายขนาธิป สีพา
๑๗/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๙๗

เด็กชายนนทภัทร ยอดแก้ว
๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๙๘

เด็กชายพัฒนพงศ์ ชุมนัน

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๐๙๙๙

เด็กชายรัชชานนท์ ปล้องชาลี
๒๖/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๑๐๐๐
เด็กหญิงจิรัขยา ต๊ะหล้า

๒๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๑๐๐๑
เด็กหญิงชนิสรา ชาอินทร์

๒๔/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๑๐๐๒
เด็กหญิงธนิษฐา เครือแสง

๒๘/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๑๐๐๓
เด็กหญิงธมลวรรณ ศรีเพ็ง

๒๗/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๑๐๐๔
เด็กหญิงปรางค์ทิพย์ สมใจ

๒๗/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๒๙ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๕๙/๑๐๐๕
เด็กหญิงปาณิศ่า คำศิลา ๖/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๑๐๐๖
เด็กหญิงพุฒิพร ขันคำ

๒๖/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๑๐๐๗
เด็กหญิงภิญญดา สีโม๊ะ ๘/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๑๐๐๘
เด็กหญิงรสริน คดง้วน ๔/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๑๐๐๙
เด็กหญิงลลิตา มาอุ่น

๒๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๑๐๑๐
เด็กหญิงศิรประภา ช่วยพิมาย

๓๑/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๑๐๑๑

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ สว่างเนตร

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๑๐๑๒

เด็กหญิงศุภิสรา ตังควุฒิวิจิตร ๓/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๑๐๑๓

เด็กหญิงสุชานันท์ พลังฤทธิ

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๑๐๑๔

เด็กหญิงสุวิชาดา คำเต็ม
๒๕/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๑๐๑๕

เด็กชายณัฐนนท์ พรมไชยวงศ์
๒๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๑๐๑๖

เด็กชายธนภัทร คำเตียน
๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๑๐๑๗

เด็กชายธนวัฒน์ ปนทะลา ๖/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๑๐๑๘

เด็กชายธนัท มาคำ
๓๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๑๐๑๙

เด็กชายนรนชัย สอนเขียว
๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๑๐๒๐
เด็กชายพิชิตพงษ์ อินทะเนตร

๑๑/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๑๐๒๑

เด็กชายพีรัชชัย ลาวเบียง
๒๒/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๑๐๒๒

เด็กชายภคพล สีดา ๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๑๐๒๓

เด็กชายภาณุวิชญ์ มะทะคามิน

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๑๐๒๔

เด็กชายยุทธศาสตร์ อินทา

่

๒๔/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๑๐๒๕

เด็กชายอลงการ อินต๊ะปญญา

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๑๐๒๖

เด็กชายกิตติภพ พลังฤทธิ

์

๑๐/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๑๐๒๗

เด็กชายกิตติภูมิ พลังฤทธิ

์

๑๐/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๑๐๒๘

เด็กชายจามิกร สุประการ
๑๑/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๑๐๒๙

เด็กชายจิรวัฒน์ ยาโพธิ

์

๗/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๑๐๓๐
เด็กชายปภังกร แก้วสี

๑๔/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๑๐๓๑

เด็กชายเศรษฐพล จันทรโลหิต
๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๑๐๓๒

เด็กชายสิรวิชญ์ คราพันธ์
๑๖/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๑๐๓๓

เด็กชายอภิชา พีชโรจน์
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๑๐๓๔

เด็กหญิงฐิติโสภา กันทะ

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๑๐๓๕

เด็กหญิงณัฐพร ปจดี ๖/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๑๐๓๖

เด็กหญิงณัฐวดี ขุนวังกรด
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๑๐๓๗

เด็กหญิงนภสร หมืนโฮ้ง

่

๑/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๑๐๓๘

เด็กหญิงบงกชพร ชินหาร ๖/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๑๐๓๙
เด็กหญิงปราวรินทร์ ปริกเพ็ชร

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๓๐ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๕๙/๑๐๔๐
เด็กหญิงอธิชา หวันท๊อก

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๑๐๔๑

เด็กชายณัฐวุฒิ คาอรัญ
๒๑/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๑๐๔๒

เด็กชายดุลยวัต จงโต๊ะ ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๑๐๔๓

เด็กชายธนพัฒน์ พืนชมภู

้

๗/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๑๐๔๔

เด็กชายบูรพา กองพงษ์
๒๘/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๑๐๔๕

เด็กชายพนธกร กรุณา ๕/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๑๐๔๖

เด็กชายพสุธา ถาแก้ว
๑๑/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๑๐๔๗

เด็กชายภัทรพงษ์ ทองงาม
๑๔/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๑๐๔๘

เด็กชายสหัสพงษ์ คำศิลา
๑๓/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๑๐๔๙

เด็กชายอธิบดี จำปาสิงห์
๑๗/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๑๐๕๐
เด็กหญิงกนกพร เย็นใจ ๑/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๑๐๕๑

เด็กหญิงเขมจิรา คำแก้ว ๒/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๑๐๕๒

เด็กหญิงณิชชยา โยธารักษ์
๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๑๐๕๓

เด็กหญิงณัฐกานต์ พิทักษ์วงศ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๑๐๕๔

เด็กหญิงตรีชฎา สิทธิวัง
๒๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๑๐๕๕

เด็กหญิงปณิตา ชายปว
๑๓/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๑๐๕๖

เด็กหญิงปพิชญา เชิดสูงเนิน
๑๐/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๑๐๕๗

เด็กหญิงพีรดา วรรณาลัย
๑๒/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๑๐๕๘

เด็กหญิงมัณฑิตา บดสูงเนิน
๒๘/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๑๐๕๙

เด็กหญิงอรกัญญา จันเหลือง
๒๑/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๑๐๖๐
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ สำเภารอด

๒๖/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๕๙/๑๐๖๑

เด็กชายบัณฑิต คนดี ๑/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาก้า ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๐๖๒

เด็กชายภาณุพงศ์ คำตัน

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาก้า ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๐๖๓

เด็กชายเศรษฐ์พล อุปถัมภ์
๑๙/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาก้า ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๐๖๔

เด็กหญิงบัญฑิตา พรมใจ
๑๒/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาก้า ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๐๖๕

เด็กหญิงภัทรวดี นันทะกำ ๘/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาก้า ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๐๖๖

เด็กหญิงสุรศักดิ

์

วงค์แสนศรี
๒๔/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาก้า ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๐๖๗

เด็กหญิงเอมมิกา ขัดสิริ
๑๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาก้า ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๐๖๘

เด็กชายธนา อรินเปง

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาก้า ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๐๖๙

เด็กชายพงศธร แก้วโก๋
๑๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาก้า ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๐๗๐
เด็กหญิงขนิษฐา พะละหาด

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาก้า ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๐๗๑
เด็กหญิงณัฐฐาวีรนุช ขัดสิริ

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาก้า ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๐๗๒
เด็กหญิงวลัยลักษณ์ สีสนิท

๑๑/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาก้า ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๐๗๓

เด็กหญิงอัศรี สีสนิท
๒๔/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาก้า ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๐๗๔

เด็กชายสุรสิทธิ

์

หนำคอก
๒๕/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไลย ใหม่เจริญราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๓๑ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๕๙/๑๐๗๕

เด็กหญิงชนิสรา สมบูรณ์
๒๕/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไลย ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๐๗๖

เด็กหญิงปยะธิดา อินจันทร์
๒๒/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไลย ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๐๗๗

เด็กหญิงวรัญญา ใจหมัน

่

๖/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาไลย ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๐๗๘

เด็กหญิงอาภัสรา ขันทา
๓๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไลย ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๐๗๙

เด็กหญิงกานต์สินี แซ่กือ ๖/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านบ่อหอย ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๐๘๐
เด็กหญิงคียานุช แสนซุ้ง

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ่อหอย ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๐๘๑

เด็กหญิงฐานิกา แสนโซ้ง
๒๖/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ่อหอย ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๐๘๒

เด็กหญิงบุษบา แสนซุ้ง ๒/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านบ่อหอย ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๐๘๓

เด็กหญิงผีเสือ

้

แสนหาญ
๑๕/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ่อหอย ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๐๘๔

เด็กหญิงพรี แสนกือ ๖/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านบ่อหอย ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๐๘๕

นางสาววิภาภรณ์ แสนหาง
๒๒/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านบ่อหอย ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๐๘๖

เด็กหญิงอรพรรณ แสนโซ้ง
๑๐/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ่อหอย ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๐๘๗

เด็กชายชัยธวัช มลทิวรรณ

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านบ่อหอย ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๐๘๘

เด็กชายธนภัทร แซ่โซ้ง ๕/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านบ่อหอย ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๐๘๙

เด็กหญิงนภเกตน์ แสนโซ้ง
๑๖/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อหอย ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๐๙๐
เด็กหญิงนัฐกานต์ แสนหาญ

๓๑/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านบ่อหอย ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๐๙๑

เด็กหญิงมานิตา แสนอริยะ ๖/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านบ่อหอย ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๐๙๒

เด็กหญิงศศิพิมพ์ แสนซุ้ง
๑๑/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อหอย ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๐๙๓

เด็กหญิงสุพรรณษา แสนซุ้ง
๒๘/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อหอย ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๐๙๔

เด็กหญิงอุษณี แสนโซ้ง
๑๒/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อหอย ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๐๙๕

เด็กชายดนัยเดช แสนหาญ
๑๖/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อหอย ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๐๙๖

เด็กชายทักษิณ หาญสกุลหงส์ ๕/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบ่อหอย ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๐๙๗
เด็กหญิงกนกลักษณ์ แซ่ย่าง

๑๐/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านบ่อหอย ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๐๙๘

เด็กหญิงชุณี กมลทิพย์ตะวัน

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อหอย ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๐๙๙

เด็กหญิงนำฝน แสนท้าว ๑/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบ่อหอย ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๑๐๐
เด็กหญิงปทมพร รัตนสกุลหาญ

๑๗/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านบ่อหอย ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๑๐๑

เด็กหญิงปยะรัตน์ แสนโซ้ง
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อหอย ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๑๐๒

เด็กหญิงพัชรินทร์ แสนอริยะ
๒๙/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อหอย ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๑๐๓

เด็กหญิงพิยดา แสนย้าง
๒๔/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อหอย ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๑๐๔

เด็กหญิงมณีมณฑ์ แซ่โซ้ง
๑๘/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อหอย ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๑๐๕

เด็กหญิงวาสนา แซ่โซ้ง ๒/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบ่อหอย ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๑๐๖

เด็กหญิงวิภาวดี แสนซุ้ง
๓๑/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อหอย ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๑๐๗

เด็กหญิงศศิวรรณ แสนหาญ ๘/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบ่อหอย ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๑๐๘

เด็กหญิงศศิวิมล แซ่สง
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อหอย ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๑๐๙

เด็กหญิงศุจินธรา ศักดิเจริญชัยกุล

์

๒๘/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านบ่อหอย ใหม่เจริญราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๓๒ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๕๙/๑๑๑๐

เด็กหญิงสร้อย แสนโซ้ง
๑๐/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อหอย ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๑๑๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ แสนซุ้ง ๔/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบ่อหอย ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๑๑๒

เด็กหญิงสุพรรณ แสนหาง
๒๖/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อหอย ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๑๑๓

เด็กหญิงสุวรรณา แสนโซ้ง
๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อหอย ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๑๑๔

เด็กหญิงอรปรียา แสนหาง
๒๖/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อหอย ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๑๑๕

เด็กหญิงอารีย์ แสนโซ้ง ๕/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบ่อหอย ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๑๑๖

เด็กชายณัฐกิต ซ่อนกลิน

่

๑๒/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านม่วงเนิง

้

ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๑๑๗

เด็กหญิงนภิสา กาละวงศ์ ๖/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงเนิง

้

ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๑๑๘

เด็กหญิงปวิตรา สอนจันทึก
๑๓/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงเนิง

้

ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๑๑๙

เด็กหญิงศุภานัน กำจัด
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงเนิง

้

ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๑๒๐

เด็กหญิงสวรส คำพุฒ
๒๒/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงเนิง

้

ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๑๒๑

เด็กชายจีรวัฒน์ มหาวัน
๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่สา ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๑๒๒

เด็กชายดรินศักดิ

์

จันคำเรือง
๑๓/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่สา ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๑๒๓

เด็กหญิงเทพศิริ พาราศรี ๒/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแม่สา ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๑๒๔

เด็กชายวชิรวิทย์ สุวรรณ
๒๗/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่สา ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๑๒๕

นางพรพันธ์ ชุ่มใจ
๑๕/๑/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านสะเลียม ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๑๒๖

เด็กชายจิรายุ นิว

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเลียม ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๑๒๗

เด็กชายณัฐพงศ์ อะทะกูล
๑๘/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเลียม ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๑๒๘

เด็กชายศตคุณ บุญผล
๒๒/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเลียม ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๑๒๙

เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีวิรัตน์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเลียม ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๑๓๐

เด็กหญิงชมพูนุท ตังใจ

้

๒๑/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสะเลียม ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๑๓๑

เด็กหญิงณัฐชา อินทา

่

๒๔/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสะเลียม ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๑๓๒

เด็กหญิงนฤนาฏ โค้คำหล้า
๓๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเลียม ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๑๓๓

เด็กหญิงนิกข์นิภา สมนา
๒๗/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเลียม ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๑๓๔

เด็กชายณัฐกิตติ

์

สินใจ ๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสะเลียม ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๑๓๕

เด็กชายธัญเทพ โค้คำหล้า
๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเลียม ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๑๓๖

เด็กหญิงชุติมา อินทา

่

๒๕/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสะเลียม ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๑๓๗

เด็กหญิงธนภรณ์ จันดี
๒๘/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเลียม ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๑๓๘

เด็กหญิงพิมพกานต์ จันดี
๑๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเลียม ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๑๓๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก สินใจ
๒๗/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเลียม ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๑๔๐

เด็กหญิงมนัสนันท์ สินใจ ๘/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสะเลียม ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๑๔๑

เด็กหญิงรุ่งไพลิน สินใจ
๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเลียม ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๑๔๒

เด็กหญิงศุภารนันท์ ปจดี
๑๑/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเลียม ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๑๔๓

เด็กหญิงอาทิตยา สินใจ
๓๐/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเลียม ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๑๔๔

เด็กชายกิติทัศน์ แขวงเมือง

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเลียม ใหม่เจริญราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๓๓ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๕๙/๑๑๔๕

เด็กชายธนรัตน์ สินใจ
๑๑/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะเลียม ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๑๔๖

เด็กหญิงชลนิชา ยอดคำ
๒๑/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหลอด ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๑๔๗

เด็กหญิงทิพานันท์ จุณณวัตต์
๒๓/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหลอด ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๑๔๘

เด็กหญิงพลอยชมพู สมจิตต์
๑๘/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหลอด ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๑๔๙

เด็กชายกรกิต เหลียมใส

่

๑๓/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยหลอด ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๑๕๐

เด็กชายธนากร ปจดี
๓๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหลอด ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๑๕๑

เด็กหญิงณิภัทชา ทิพวงค์
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหลอด ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๑๕๒

เด็กหญิงเปรมกมล กันทะ
๓๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหลอด ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๑๕๓

เด็กชายคฑาวุฒิ พิมพ์อ้น ๕/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยหลอด ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๑๕๔

เด็กชายพุฒิพงศ์ ยะแสง ๒/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยหลอด ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๑๕๕

เด็กชายสุวรรณภูมิ สิงห์ลา
๑๗/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหลอด ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๑๕๖

เด็กหญิงศิริภัสสร สิงห์ลา
๑๙/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหลอด ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๑๕๗

เด็กหญิงสุพัตรา ปจดี
๒๘/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหลอด ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๑๕๘

เด็กชายสุรชัย อุตสาห์
๑๓/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ่ายนาผา ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๑๕๙

นางสาวนริณี กันคำ

๒๓/๑๑/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านฮากฮาน ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๑๖๐

เด็กหญิงชนัญชิดา บุญผล
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฮากฮาน ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๑๖๑

เด็กชายกษิดิเดช

์

ขันทรักษ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฮากฮาน ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๑๖๒

เด็กชายวรกิจ จันดี

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฮากฮาน ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๑๖๓

เด็กหญิงชญานิษฐ์ เขือนจันทร์

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฮากฮาน ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๑๖๔

เด็กหญิงรินธกานต์ ปนจา ๕/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านฮากฮาน ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๑๖๕

เด็กชายกิตตินันท์ บุญผล ๖/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านฮากฮาน ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๑๖๖

เด็กชายกิตติพงศ์ กองคำ ๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านฮากฮาน ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๑๖๗

เด็กหญิงชนกนรรณ์ ผัดผ่อง
๒๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฮากฮาน ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๑๖๘

เด็กหญิงชิษณุพงศ์ ใจแปง
๓๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฮากฮาน ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๑๖๙

เด็กหญิงพิมพ์วิภา จองคำ
๒๓/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฮากฮาน ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๑๗๐

เด็กหญิงพิมพ์วิไล จองคำ
๒๓/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฮากฮาน ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๑๗๑

เด็กหญิงสโรชา แซ่เต็น ๖/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านฮากฮาน ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๑๗๒

เด็กชายนภัสฎา ดีบุญมา
๑๓/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฮากฮาน ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๑๗๓

เด็กหญิงทิพรดา อินทา

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฮากฮาน ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๕๙/๑๑๗๔

เด็กชายกิตติกุล ลาวเปยง
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๕๙/๑๑๗๕

เด็กชายเกริกชัย ศรีวังคำ
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๕๙/๑๑๗๖

เด็กชายจารุกิตติ

์

ยอดอ้น
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๕๙/๑๑๗๗

เด็กชายจิรเมธ อินกุณา

๑๘/๑๑/๒๕๔๗
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๕๙/๑๑๗๘

เด็กชายชินกฤษ อนุมา

๒๔/๑๑/๒๕๔๗
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๕๙/๑๑๗๙

เด็กชายญาณวุฒิ ทองอิน

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๖
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๓๔ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๕๙/๑๑๘๐

เด็กชายณัฐนนท์ สมบัติปน
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๕๙/๑๑๘๑

เด็กชายทรงพล เหมืองคำ
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๕๙/๑๑๘๒

เด็กชายธนดล บุญเลียง

้

๑๐/๐๒/๒๕๔๖
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๕๙/๑๑๘๓

เด็กชายธนากร ลางคำ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๕๙/๑๑๘๔

เด็กชายธีรพงษ์ รองเกลียง

้

๒๘/๐๘/๒๕๔๗
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๕๙/๑๑๘๕

เด็กชายธีรภัทร ลาวเปยง
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๕๙/๑๑๘๖

เด็กชายนันทนัช เชียงสอน
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๕๙/๑๑๘๗

เด็กชายนิธศิลป มหามิตรอนันต์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๕๙/๑๑๘๘

เด็กชายปฏิภาน อินกุณา
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๕๙/๑๑๘๙

เด็กชายปวิธ ไชยคำ
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๕๙/๑๑๙๐

เด็กชายปจพล คำบุญเรือง
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๕๙/๑๑๙๑

เด็กชายพงศ์นริศร์ นวลดัว

้

๑๘/๐๒/๒๕๔๗
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๕๙/๑๑๙๒

เด็กชายพรชัย พรมวงศ์ยศ
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๕๙/๑๑๙๓

เด็กชายภัทรพล ผัดหล้า
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๕๙/๑๑๙๔

เด็กชายภาคิน มามาต
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๕๙/๑๑๙๕

เด็กชายภาณุวิชญ์ งามอ่อน
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๕๙/๑๑๙๖

เด็กชายภูมิพัฒน์ งามบุ่งค้า
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๕๙/๑๑๙๗

เด็กชายรอมฎอน สะริเตะ
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๕๙/๑๑๙๘

เด็กชายรัฐศาสตร์ จันทร์แสง
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๕๙/๑๑๙๙

เด็กชายวทัญู อ้อนใจ
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๕๙/๑๒๐๐
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ดอนพิมไพร

๐๙/๐๙/๒๕๔๗
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๕๙/๑๒๐๑

เด็กหญิงกานต์ธิดา ต๊ะน้อย
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๕๙/๑๒๐๒

เด็กหญิงเกตนภา ธรรมดา
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๕๙/๑๒๐๓

เด็กหญิงจินตถา แสงแก้ว

๑๓/๑๑/๒๕๔๗
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๕๙/๑๒๐๔

เด็กหญิงชนัญชิดา คำเขียว
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๕๙/๑๒๐๕

เด็กหญิงณัฐณิชา อนุมา
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๕๙/๑๒๐๖

เด็กหญิงณิชาภัทร เกียงคำ

๋

๐๘/๐๖/๒๕๔๗
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๕๙/๑๒๐๗

เด็กหญิงถวิลกา วังมงคล
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๕๙/๑๒๐๘

เด็กหญิงพิมพ์วิมล ปณฤทธ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๕๙/๑๒๐๙

เด็กหญิงเพ็ญนภา ศรีวิไชย
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๕๙/๑๒๑๐

เด็กหญิงมนชนก ต๊ะหล้า
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๕๙/๑๒๑๑

เด็กหญิงลินลดา เชียงสอน
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๕๙/๑๒๑๒

เด็กหญิงสุธาวัลย์ ปานขลับ
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๕๙/๑๒๑๓

เด็กหญิงสุพิชญา บริบูรณ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๕๙/๑๒๑๔

เด็กชายณัฐวุฒิ จันต๊ะ
๑๗/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร เมืองราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๓๕ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๕๙/๑๒๑๕

เด็กชายคุณากร นวลดัว

้

๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร เมืองราม  

นน ๓๔๕๙/๑๒๑๖

เด็กชายธีรัช ปญญาวงศ์
๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร เมืองราม  

นน ๓๔๕๙/๑๒๑๗

เด็กชายธนพล นวลดัว

้

๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร เมืองราม  

นน ๓๔๕๙/๑๒๑๘

เด็กหญิงรสสุคนธ์ ปายแสง
๒๓/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร เมืองราม  

นน ๓๔๕๙/๑๒๑๙

เด็กหญิงสาวิตรี กับปญญา
๑๔/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร เมืองราม  

นน ๓๔๕๙/๑๒๒๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ อนุมา ๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร เมืองราม  

นน ๓๔๕๙/๑๒๒๑

เด็กหญิงกลมพรรณ ศรีคำ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร เมืองราม  

นน ๓๔๕๙/๑๒๒๒

เด็กชายวรฤทธิ

์

วงค์จินา ๒/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร เมืองราม  

นน ๓๔๕๙/๑๒๒๓

เด็กหญิงปวันรัตน์ อนุมา
๑๐/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร เมืองราม  

นน ๓๔๕๙/๑๒๒๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ปนตาติบ

๊

๑๘/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร เมืองราม  

นน ๓๔๕๙/๑๒๒๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ กติยะ
๒๕/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร เมืองราม  

นน ๓๔๕๙/๑๒๒๖

เด็กหญิงสุชาวดี กิติยะ
๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร เมืองราม  

นน ๓๔๕๙/๑๒๒๗

เด็กหญิงแพรวนิต อุดทังไข
๓๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร เมืองราม  

นน ๓๔๕๙/๑๒๒๘

เด็กหญิงวริศรา มาลางาม
๑๔/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร เมืองราม  

นน ๓๔๕๙/๑๒๒๙

เด็กหญิงวิสุดา พงค์ประทาร
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม เมืองราม  

นน ๓๔๕๙/๑๒๓๐

เด็กหญิงบุญญาณี ชูสิทธิ
๒๐/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม เมืองราม  

นน ๓๔๕๙/๑๒๓๑

เด็กชายภูรินทร์ วงศ์ยศ
๑๓/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม เมืองราม  

นน ๓๔๕๙/๑๒๓๒

เด็กชายธีรดนย์ ศึกษาชาติ
๑๓/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม เมืองราม  

นน ๓๔๕๙/๑๒๓๓

เด็กหญิงเบญญาดา ปนทิพย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม เมืองราม  

นน ๓๔๕๙/๑๒๓๔

เด็กหญิงมานิตา นันต๊ะ
๒๙/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม เมืองราม  

นน ๓๔๕๙/๑๒๓๕

เด็กหญิงศุภิษา กาน้อย ๗/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม เมืองราม  

นน ๓๔๕๙/๑๒๓๖

เด็กหญิงเบญญากร ดวงดี ๒/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม เมืองราม  

นน ๓๔๕๙/๑๒๓๗

เด็กหญิงอินธิรา สีต๊ะ
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม เมืองราม  

นน ๓๔๕๙/๑๒๓๘

เด็กชายนันทิพัฒน์ ติบไทยสงค์

๊

๒๕/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม เมืองราม  

นน ๓๔๕๙/๑๒๓๙

เด็กหญิงสุธิมา ถาหล้า
๒๓/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม เมืองราม  

นน ๓๔๕๙/๑๒๔๐

เด็กหญิงณัฐวรา วัดแดง
๑๒/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตาลชุมศึกษาลัย เมืองราม  

นน ๓๔๕๙/๑๒๔๑

เด็กหญิงเบญญาภา เรืองน้อย

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตาลชุมศึกษาลัย เมืองราม  

นน ๓๔๕๙/๑๒๔๒

เด็กหญิงกัลยาวดี ปญญะ
๒๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตาลชุมศึกษาลัย เมืองราม  

นน ๓๔๕๙/๑๒๔๓

เด็กชายธนวินท์ แสนคำ
๑๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนตาลชุมศึกษาลัย เมืองราม  

นน ๓๔๕๙/๑๒๔๔

เด็กชายกิตติทัต อินด้วง ๓/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านครกคำ เมืองราม  

นน ๓๔๕๙/๑๒๔๕

เด็กหญิงทิพปภา พุฒิมา ๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนากอก เมืองราม  

นน ๓๔๕๙/๑๒๔๖

เด็กชายธนกฤต จันต๊ะโมกข์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากอก เมืองราม  

นน ๓๔๕๙/๑๒๔๗

เด็กชายณัฐพงษ์ วงศ์น้อย
๑๑/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเคียน เมืองราม  

นน ๓๔๕๙/๑๒๔๘

เด็กหญิงพีรยา ภูรังกา

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเคียน เมืองราม  

นน ๓๔๕๙/๑๒๔๙

เด็กหญิงสุภาวดี ชุ่มเฟอย ๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาเคียน เมืองราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๓๖ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๕๙/๑๒๕๐

เด็กชายวัชรกันต์ ยอดคำตัน ๘/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาเหลืองใน เมืองราม  

นน ๓๔๕๙/๑๒๕๑

เด็กชายณัฐพจน์ สุปา ๙/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาเหลืองใน เมืองราม  

นน ๓๔๕๙/๑๒๕๒

เด็กชายชนะชัย เสหเวช

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเหลืองใน เมืองราม  

นน ๓๔๕๙/๑๒๕๓

เด็กชายไกรวิชญ์ บุญเรือง
๑๙/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเหลืองใน เมืองราม  

นน ๓๔๕๙/๑๒๕๔

เด็กหญิงชนินาถ สุวรรณพจน์ ๔/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาเหลืองใน เมืองราม  

นน ๓๔๕๙/๑๒๕๕

เด็กหญิงชลดา เนตรใส
๒๗/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเหลืองใน เมืองราม  

นน ๓๔๕๙/๑๒๕๖

เด็กหญิงสุกัญญา ต๊ะเขียวหล้า
๒๙/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเหลืองใน เมืองราม  

นน ๓๔๕๙/๑๒๕๗

เด็กหญิงอรรัมภา งัดขุนทด
๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเหลืองใน เมืองราม  

นน ๓๔๕๙/๑๒๕๘

เด็กชายณัฐภัทร กำหรัด
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเหลืองใน เมืองราม  

นน ๓๔๕๙/๑๒๕๙

เด็กชายอธิรักษ์ ปนทนันท์
๑๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเหลืองใน เมืองราม  

นน ๓๔๕๙/๑๒๖๐

เด็กหญิงเอมิกา แก้วยอด ๗/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาเหลืองใน เมืองราม  

นน ๓๔๕๙/๑๒๖๑

เด็กหญิงวาสนา ทรงตระกุลวงค์ ๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนริมฝงน่านวิทยา เมืองราม  

นน ๓๔๕๙/๑๒๖๒

เด็กหญิงวิภาวี กาไน
๒๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนริมฝงน่านวิทยา เมืองราม  

นน ๓๔๕๙/๑๒๖๓

เด็กหญิงสิริกร เงินจันทร์
๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนริมฝงน่านวิทยา เมืองราม  

นน ๓๔๕๙/๑๒๖๔

เด็กหญิงอัสนีย์ แซ่ย่าง
๒๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนริมฝงน่านวิทยา เมืองราม  

นน ๓๔๕๙/๑๒๖๕

เด็กชายปญญพัฒน์ ทองเทศ
๒๒/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนริมฝงน่านวิทยา เมืองราม  

นน ๓๔๕๙/๑๒๖๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แซ่ท้าว
๒๒/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนริมฝงน่านวิทยา เมืองราม  

นน ๓๔๕๙/๑๒๖๗

เด็กหญิงจมินภรณ์ แสนย่าง

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนริมฝงน่านวิทยา เมืองราม  

นน ๓๔๕๙/๑๒๖๘

นางอรไท พิพิธพัฒน์ไพสิฐ
๐๙/๑๖/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านหนาด หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๒๖๙

เด็กชายพชรพล ไชยโย
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนาด หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๒๗๐

เด็กชายพีรพัฒน์ ไชยโย
๐๙/๒๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนาด หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๒๗๑

เด็กหญิงสุนิสา พิมพล
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนาด หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๒๗๒

เด็กหญิงวรรณชนก ตันกุระ
๐๘/๒๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนาด หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๒๗๓

เด็กหญิงผกาวรรณ เตชนันท์
๐๔/๒๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนาด หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๒๗๔

เด็กหญิงอนันต์ญา ปญญาภู

๑๒/๒๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนาด หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๒๗๕

เด็กชายสิรวิศ กังวลงาน
๐๖/๑๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนาด หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๒๗๖

เด็กหญิงจีรนันท์ ใจมาบุตร
๐๓/๑๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนาด หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๒๗๗

เด็กหญิงวิลาสินี ศิริรัตน์
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนาด หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๒๗๘

เด็กหญิงจันทิมา แปงยะ
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนาด หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๒๗๙

เด็กหญิงมันทิชา รักษา
๐๖/๑๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนาด หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๒๘๐

เด็กหญิงศศิธร ไชยศิลป
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๒๘๑

เด็กหญิงปทมาภรณ์ คุณกานต์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๒๘๒

เด็กหญิงปณิตา ไชยโย
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๒๘๓

เด็กชายเกรียงไกร วราคมเดชา
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๒๘๔

เด็กหญิงวรกมล แก้วจันทร์
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๓๗ / ๘๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๕๙/๑๒๘๕

เด็กชายปรเมศร์ ยะแสง
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๒๘๖

เด็กชายสันติราษฎร์ นนทจักร์
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๒๘๗

เด็กหญิงชนกนันท์ ชาวส้าน
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๒๘๘

เด็กหญิงพลอยชมพู อรินทร์
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๒๘๙

เด็กชายกิตติพันธ์ พันชน

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๒๙๐

เด็กหญิงภัทธิรา จิณเสน
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๒๙๑

เด็กหญิงสาวิตรี โพธิศิริ

์

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๒๙๒

เด็กหญิงรินรดา ทิศหล้า
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๒๙๓

เด็กหญิงชัชชนก การด่วน
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๒๙๔

เด็กหญิงวิยะดา ชืนคล้าย

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๒๙๕

เด็กหญิงปานิดา ไชยยะ
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๒๙๖

เด็กหญิงจุฑารัตน์ แสนทรงสิริ

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๒๙๗

เด็กหญิงณภัทร นนทชัย
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๒๙๘

เด็กหญิงอัญธิกา พนะสัน
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๒๙๙

เด็กหญิงธีรนาฎ อุดอ้าย
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๓๐๐
เด็กหญิงธมลวรรณ ศิริวิชยานันท์

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๓๐๑

เด็กหญิงกันธิชา สุริยะ
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๓๐๒

เด็กหญิงกิตติกานต์ ปรารมภ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๓๐๓

เด็กหญิงกิติยา ยะแสง
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๓๐๔

เด็กหญิงทิวาพร พรวชิรวิทย์
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๓๐๕

เด็กหญิงวันวิสา สมมุติ
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๓๐๖

เด็กหญิงปรียานุช ศรีสาโคตร

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๓๐๗

เด็กชายปฏิพัทธิ

์

ฝุนทอง
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๓๐๘

เด็กหญิงพรพนิต แซ่เล้า
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๓๐๙

เด็กหญิงนำหนึง

่

จันตระ
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๓๑๐

เด็กชายภัทรพล คำมอญ
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๓๑๑

เด็กหญิงนิจจารีย์ รินเสน
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๓๑๒

เด็กหญิงณัฐนันท์ เฉลิมสุข
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๓๑๓

เด็กหญิงปภัสรา ทฤษฎิคุณ
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๓๑๔

เด็กหญิงนันท์นพิน โนจิตร
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๓๑๕

เด็กหญิงกุลธิดา ต๊ะแก้ว
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๓๑๖

เด็กชายมนัญชัย ขันทะสีมา
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๓๑๗

เด็กหญิงอวยพร นันศิริ
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๓๑๘

เด็กหญิงวิชญาดา นันภิวงค์
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๓๑๙

เด็กชายวสุกฤษฎิ

์

จิตบริรักษ์กุล
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๓๘ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๕๙/๑๓๒๐

เด็กหญิงสุพิชชา ลำใน
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๓๒๑

เด็กหญิงสิริกัญญา อินทะรังษี
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๓๒๒

เด็กหญิงปณฑิตา ธรรมสละ
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๓๒๓

เด็กชายพันธวัช ใหม่น้อย
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๓๒๔

เด็กหญิงรวิชา ทนุ
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๓๒๕

เด็กหญิงปนบังอร ทะนะวัน
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๓๒๖

เด็กหญิงนภัสสร อินทรส
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๓๒๗

เด็กหญิงธนัญญา สุริยะ
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๓๒๘

เด็กหญิงบงกชกร ช่วยพันธ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๓๒๙

เด็กหญิงวรัทยา บางจู
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๓๓๐

เด็กหญิงกันต์ฤทัย ศิริรัตน์
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๓๓๑

เด็กหญิงวรินดา เนตรทิพย์
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๓๓๒

เด็กหญิงปณิดา ไชยศิลป
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๓๓๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ เมฆแสน
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๓๓๔

เด็กหญิงจิตราภรณ์ สุวรรณดี
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๓๓๕

เด็กหญิงศศิศรา อรินทร์
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๓๓๖

เด็กหญิงกุลนิดา พลจร
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๓๓๗

เด็กหญิงธาราทิพย์ จารุศิลากุล
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๓๓๘

เด็กหญิงบงกชกร กองโชค
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๓๓๙

เด็กหญิงภัททิยา อภิวัฒน์สกุล

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๓๔๐

เด็กหญิงจิณณพัต ศิริรัตน์
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๓๔๑

เด็กหญิงปภัสรา วุฒิไชย
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๓๔๒

เด็กหญิงนัยนา แสนทรงสิริ
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๓๔๓
เด็กหญิงณฐมนวรรณ สอนตระกูล

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๓๔๔

เด็กหญิงเกศสุดา แสงรัตน์
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๓๔๕

เด็กหญิงทักษยา พันชน
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๓๔๖

เด็กหญิงจุฑามาศ ธรรมสละ
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๓๔๗

เด็กหญิงณิชารีย์ อินต๊ะกัน
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๓๔๘
เด็กหญิงกัญญาพัชท์ ช่างเหล็ก

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๓๔๙

เด็กหญิงเกตุกมล อนุจร
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๓๕๐

เด็กหญิงสุประวีณ์ ท้วมคล้าย
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๓๕๑

เด็กหญิงชมภูนุช จิตอารีย์
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๓๕๒

เด็กหญิงวชิรญาณ์ จันต๊ะวงค์
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๓๕๓

เด็กหญิงพิริยาภรณ์ สุขพูล
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๓๕๔

เด็กหญิงอภิชญา ปาคำ
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๓๙ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๕๙/๑๓๕๕

เด็กหญิงฐิติรัตน์ มูลคำ
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๓๕๖

เด็กหญิงศรุตา นำจันทร์
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๓๕๗

เด็กหญิงทอรัก ธนูสาร
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๓๕๘

เด็กหญิงณัฐวดี จิตอารี
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๓๕๙

เด็กหญิงสถิรพร อุทุมพร
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๓๖๐

เด็กหญิงธมลวรรณ เตชนันท์
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๓๖๑

เด็กหญิงนันทิชา นันทศีล
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๓๖๒

เด็กหญิงพัทธนันท์ มิสละ
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๓๖๓

เด็กหญิงประภัสสร แฮ้วมา
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๓๖๔

เด็กหญิงวราพรรณ คำของ
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๓๖๕

เด็กหญิงกนกพร กิงนอก

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๓๖๖

เด็กหญิงกรทิพย์ หาญต๊ะ
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๓๖๗

เด็กหญิงอารียา พิสุทธิธนาสาร

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๓๖๘

เด็กหญิงปวีณา จิตอารี

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๓๖๙

เด็กหญิงปยฉัตร ปนชู
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๓๗๐

เด็กหญิงณัชชา มีบุญ
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๓๗๑

เด็กชายกาจพล ดวงแก้ว
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๓๗๒

เด็กชายนรวิชญ์ ไชยสลี
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๓๗๓

เด็กชายภูริณัฐ ใจการณ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๓๗๔

เด็กหญิงวนิดา ล่องทอง
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๓๗๕

เด็กชายพัชร ทีฆาวงค์

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๓๗๖

เด็กหญิงณัฐณิชา นวลตัว

้

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๕๙/๑๓๗๗

เด็กหญิงทิพย์สุดา ดาอินวงค์ ๔/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชียงของ เชียงของ  

นน ๓๔๕๙/๑๓๗๘

เด็กหญิงพณิดา ใหม่จันทร์
๒๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียงของ เชียงของ  

นน ๓๔๕๙/๑๓๗๙

เด็กชายธณภัทร ดาอินวงค์ ๙/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเชียงของ เชียงของ  

นน ๓๔๕๙/๑๓๘๐

เด็กหญิงขวัญขนิษฐ์ อุดทังไข
๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชียงของ เชียงของ  

นน ๓๔๕๙/๑๓๘๑

เด็กชายภูวนาท ยะนันท์ ๙/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเชียงของ เชียงของ  

นน ๓๔๕๙/๑๓๘๒

นายธีระพงษ์ ปญญาวรเมธ
๒๒/๖/๒๕๑๗

กศน.อำเภอนาน้อย นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๓๘๓

นายธนกฤต วรรธนะชัย ๑/๓/๒๕๑๑ กศน.อำเภอนาน้อย นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๓๘๔
นางสร้อยสุดาพรรณ์ ศรีรินยา ๙/๙/๒๕๑๘ กศน.อำเภอนาน้อย นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๓๘๕

นายคมเพชร เพชรศักดา
๒๔/๘/๒๕๑๗

กศน.อำเภอนาน้อย นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๓๘๖

นางสาวธัญรินน์ สิงตะนะ
๓/๑๒/๒๕๑๗

กศน.อำเภอนาน้อย นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๓๘๗

นางสุกัญญา จันต๊ะ
๒๖/๙/๒๕๑๒

กศน.อำเภอนาน้อย นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๓๘๘

เด็กหญิงกิงมณี

่

กฐินทอง ๖/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๓๘๙

เด็กหญิงกุลวรางค์ ปญญาดี

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย นาราบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๔๐ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๕๙/๑๓๙๐

เด็กชายจิรายุ อินจา
๑๙/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๓๙๑

เด็กชายธนัชชา งามทวี
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๓๙๒

เด็กชายนันทวัฒน์ นาเข้าต้ม
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๓๙๓

เด็กชายศักดิชัย

์

ปญญาดี
๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๓๙๔

เด็กชายสุทิวัส ใจคำ
๒๐/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๓๙๕

เด็กชายอัครพล กระแสสืบ
๑๓/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๓๙๖

เด็กชายพิภพ อุดใจ
๑๘/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๓๙๗

เด็กชายอรรถพันธ์ ใจดี
๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๓๙๘

เด็กชายศศิวิมล มามาตร์
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๓๙๙

เด็กชายศกุลวัฒน์ อินแก้ว

่

๑๐/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๐๐
นายพัฒนพงษ์ สีกัน

๑๘/๒/๒๕๔๒
โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๐๑

เด็กชายมนัญชัย อินต๊ะขัด
๒๙/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๐๒

เด็กชายวิทยา ถายะ
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๐๓

นายพงศกร ธิบุญเรือง

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๐๔

เด็กหญิงนริศรา เพียกเพีย ๖/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๐๕

เด็กหญิงปารเมศ กิตติราช
๑๔/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๐๖

เด็กหญิงฐิติพร ก้อนใหม่

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๐๗

เด็กหญิงรสสุคนธ์ สุริยะมณี
๒๐/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๐๘

เด็กหญิงจารุวรรณ เชียงกา

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๐๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ สิมมะลี

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๑๐

นางสาวกัลย์สุดา ตาเรือน
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๑๑

เด็กชายธนากร ขันเปย
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาไค้ นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๑๒

เด็กชายนำพล ปาสม

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาไค้ นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๑๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ หมู่มูลตุ่น
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาไค้ นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๑๔

เด็กชายคฑาเทพ ภัยยาราช
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาไค้ นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๑๕

เด็กชายจิรศักดื เหลือบุญนุ่ม
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาไค้ นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๑๖

เด็กชายธีรพัฒน์ วรรณใจ
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาไค้ นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๑๗

เด็กหญิงวารุณี มามาตร
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาไค้ นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๑๘

เด็กหญิงระพีพรรณ มีแก้ว
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาไค้ นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๑๙

เด็กหญิงกนกทิพย์ มาลิด
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาไค้ นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๒๐

เด็กหญิงสุนันทา ต๊ะใจ
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาไค้ นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๒๑

เด็กหญิงนิศารัตน์ วงศ์วิสาร
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาไค้ นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๒๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ อินธิ
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาไค้ นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๒๓

เด็กหญิงสุธาริณี ปณีทะ
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาไค้ นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๒๔

เด็กหญิงพิชญ์พิมล โสบูรพา
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาไค้ นาราบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๔๑ / ๘๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๕๙/๑๔๒๕

เด็กชายรัชชานนท์ หมืนคำเรือง

่

๔/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๒๖

เด็กชายเจริญศักดิ

์

อินนะใจ
๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๒๗

เด็กชายคฤหาสน์ ยศบุญเรือง
๑๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๒๘

เด็กชายจรณินท์ มาเนตร
๑๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๒๙

เด็กชายอนันท์ กันอิน
๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๓๐
เด็กชายเบญจมินทร์ สายแก้ว

๑๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๓๑

เด็กชายธนณัฏฐ์ โนทะ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๓๒

เด็กชายภัทรกร สวนขัติ
๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๓๓

เด็กชายเตโชดม เสนนะ
๑๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๓๔

เด็กชายอนุชิต สารตา
๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๓๕

เด็กชายศรยุทธ สีตะแกะ
๒๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๓๖

เด็กชายอนุกูล น้อยธนะ
๑๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๓๗

เด็กชายภูริภัทร์ คำมินทร์
๒๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๓๘

เด็กชายรัชชานนท์ ยิมพลาย

้

๒๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๓๙
เด็กหญิงมณฑกานต์ ถ่ายจอหอ

๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๔๐

เด็กหญิงธนัชชา จันทร์นำสระ
๓๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๔๑

เด็กหญิงชนัญธิดา เมืองปญญา
๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๔๒

เด็กหญิงวิชญาดา รัตนนำหิน
๒๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๔๓

เด็กหญิงกนกกร สิทธิวุฒิ
๒๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๔๔

เด็กหญิงแพรชมพู ธนากูล
๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๔๕

เด็กหญิงกชกร สิทธิมงคล
๒๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๔๖

เด็กหญิงอนุสรา ภูบาลี
๒๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๔๗

เด็กหญิงณฐกมล นำผึง

้

๑๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๔๘

เด็กหญิงศศิธร เพชรศักดา
๓๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๔๙

เด็กหญิงพรหมพร ศรีพรม
๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๕๐

เด็กหญิงอภิชญา อุ่นทา
๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๕๑

เด็กหญิงณัฐนพิน ศรีนาท
๒๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๕๒

เด็กหญิงสุภนิดา ทิพย์ปาละ
๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๕๓

เด็กหญิงดุจดาว คำมาลา

๒๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๕๔

เด็กหญิงศรุดา วะปะนัง
๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๕๕

เด็กหญิงกุลปรียา ทองคำ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๕๖

เด็กหญิงสุภาวดี ตันตุ้ย
๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๕๗

เด็กหญิงเพชรรัตน์ ชัยวงษ์
๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๕๘

เด็กหญิงอธิตา พังราช
๒๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๕๙

เด็กหญิงจีรพรรณ ก้างออนตา
๑๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๔๒ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๕๙/๑๔๖๐

เด็กชายชนกนันท์ สีริษา
๑๕/๒๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๖๑

เด็กชายอัครชัย ศิริรัตน์พิริยะ
๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๖๒

เด็กชายธนภัทร เรืองนาราบ
๓๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๖๓

เด็กชายพศวัฒน์ อินธิศักดิ

์

๗/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๖๔

เด็กชายชวินทร์ สมปติปน
๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๖๕

เด็กชายชาคริต คำจันทรา

๒๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๖๖

เด็กชายธนวุฒิ ใจจะดี
๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๖๗

เด็กชายรัฐศาสตร์ วิบูลย์พันธุ์
๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๖๘

เด็กชายศิวปรีชา เกศมี
๒๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๖๙

เด็กชายวงศ์เฉลิม หลวงสุวรรณ
๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๗๐

เด็กชายวชิรากร แก้วเดช
๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๗๑

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ยศอินทร์
๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๗๒

เด็กชายแสงเพชร ศรีพรม
๒๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๗๓

เด็กชายพลาธิป รัตนา
๑๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๗๔

เด็กชายธนภัทร ปาฟอง
๑๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๗๕

เด็กชายไชนภัทร กองสอน
๑๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๗๖

เด็กชายกฤษฎา เชียงกาขัน
๒๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๗๗

เด็กชายสุทธิชัย เรืองมาก
๒๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๗๘

เด็กหญิงญาณิศา ธรรมสอน
๒๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๗๙

เด็กหญิงศตพร รักยิม

้

๑๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๘๐

เด็กหญิงเกศรินทร์ จาจี

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๘๑

เด็กหญิงปยวรรณ สิทธิโน
๒๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๘๒

เด็กหญิงเพชรมณี ขันไร่
๓๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๘๓

เด็กหญิงชนาภา บุญอินทร์
๑๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๘๔

เด็กหญิงวิชญาดา งานอุดม
๑๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๘๕

เด็กหญิงบัณฑิยา ใจคำ
๒๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๘๖ เด็กหญิงชนัญชิดาภรณ์
วิชายะ

๗/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๘๗

เด็กหญิงชฎารัตน์ แสนย้าง
๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๘๘

เด็กหญิงโยษิตา ละพรม

๑๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๘๙

เด็กหญิงกรกมล วิไชยโย
๑๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๙๐

เด็กหญิงฑิตฐิตา สุหล้า
๑๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๙๑

เด็กหญิงชุติมณฑน์ เจริญศักดิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๙๒

เด็กหญิงเขมจิรา ขาวหล้า
๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๙๓

เด็กหญิงฒิรางค์กูล พรหมมา
๑๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๙๔

เด็กหญิงกมลทิพย์ ศรีจันทร์
๑๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๔๓ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๕๙/๑๔๙๕

เด็กหญิงพรรษมน ยาพรม
๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๙๖

เด็กหญิงพิสุทธิภา มะราช
๒๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๙๗

เด็กหญิงนลินรัตน์ สุปนะ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๙๘
เด็กหญิงอุษณียาภรณ์

ขันทะ
๑๒/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๔๙๙

เด็กชายณัฐนันท์ อุดสอน ๘/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนา นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๕๐๐
เด็กหญิงอัจฉรา ไชยเชษฐ์

๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนา นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๕๐๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ โอ้ทา
๒๘/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๕๐๒

เด็กหญิงธนาภรณ์ เลือนราม

่

๔/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนา นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๕๐๓

เด็กหญิงพิมพกานต์ ปาติบ

๊

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๕๐๔

เด็กหญิงอรวิกา สังอุดตัง
๒๕/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๕๐๕

เด็กชายอภินันท์ นันต๊ะขัน
๑๙/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๕๐๖

เด็กชายธัชพล คำนวณ
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๕๐๗

เด็กชายนวพล ผาบสละ
๓๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๕๐๘

เด็กชายณัฐวุฒิ โตเมือง
๑๔/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๕๐๙

เด็กชายชยณัฐ น้อยราช
๑๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๕๑๐

เด็กชายฑีฆทัศน์ ยะเสน
๒๓/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๕๑๑

เด็กชายธนาเดช แก้วปน ๑/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนา นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๕๑๒

เด็กชายวรัญู ปาจา
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๕๑๓

เด็กชายพีรพัฒน์ อ้นน้อย ๓/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนา นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๕๑๔

เด็กหญิงจีรนันท์ รุ่งเรือง
๑๗/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๕๑๕

เด็กหญิงวิจิตรา ทาโน
๑๙/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๕๑๖

เด็กหญิงมัชฌิมา ขันทะ
๒๖/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๕๑๗

เด็กชายสิรวิชญ์ ขัดบง
๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๕๑๘

เด็กชายพร้อมพงศ์ โอ้ทา
๑๙/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๕๑๙

เด็กชายวัชรพล เงินถา
๒๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๕๒๐

เด็กชายจตุพงศ์ สารตา
๒๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๕๒๑

เด็กชายชาตรี บรรเลงเสนาะ
๒๗/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๕๒๒

เด็กชายเมธาวี อุดติบ

๊

๓๐/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนา นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๕๒๓

เด็กชายอภิวัฒน์ เงินถา ๓/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนา นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๕๒๔

เด็กชายพชร เพ็ชรศิริโชค
๑๙/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๕๒๕

เด็กชายสิทธิเดช ทิพย์น้อย
๒๖/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๕๒๖

เด็กชายณัฐวัฒน์ ตาซ้อน
๑๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๕๒๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สุธรรมจา
๒๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๕๒๘

เด็กชายธนภัทร ชูสายสุวรรณ
๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๕๒๙

เด็กชายธันวา แซ่ก๊วย

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา นาราบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๔๔ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๕๙/๑๕๓๐

เด็กชายไตรมาศ ขันไร่

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๕๓๑

เด็กชายธีรภัทร์ พรมใจ
๑๙/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๕๓๒

เด็กชายนวพล คำอ้ายล้าน
๒๗/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๕๓๓

เด็กหญิงศิริประภา ก๋าต๊ะ
๑๓/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๕๓๔

เด็กหญิงทิพยาภรณ์ สุคำ
๒๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๕๓๕

เด็กหญิงเพชรลดา วงศ์ยะ ๘/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนา นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๕๓๖

เด็กหญิงนารีรัตน์ ปญญาแก้ว ๙/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนา นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๕๓๗

เด็กหญิงณัฐลดา เงินถา
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๕๓๘

เด็กหญิงอรปรียา ปาเปง

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๕๓๙

เด็กหญิงวิลาวัย์ โนทา
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๕๔๐

เด็กชายณัฐชนนท์ ปทุมมาศ ๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบุ้ง นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๕๔๑

เด็กหญิงวราภรณ์ ดีเปง ๓/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบุ้ง นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๕๔๒

เด็กชายนันธิพัทธ์ ธิสาร ๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบุ้ง นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๕๔๓

เด็กหญิงยมลภัทร อินแสง
๓๑/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ้ง นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๕๔๔

เด็กชายทรงภพ ปงอุตะวัน
๑๘/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ้ง นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๕๔๕

เด็กหญิงกนกลดา พรหมวงศนันท์
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลา นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๕๔๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ สุใจยา
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลา นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๕๔๗

เด็กชายพีรพัมน์ น้องศรีลา
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลา นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๕๔๘

เด็กชายวิศิษฐ์ ธิราช
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลา นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๕๔๙

เด็กชายศุภณัฐ ปนมิตร
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลา นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๕๕๐
เด็กหญิงหยาดพิรุณ ขาวอ้น

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลา นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๕๕๑

เด็กหญิงชวิศา เรืองรินทร์
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลา นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๕๕๒

เด็กหญิงชาลิศา เรืองรินทร์
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลา นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๕๕๓

เด็กหญิงณัฏฐธิดา โคตรพรมศรี
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลา นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๕๕๔

เด็กหญิงสุชานาถ สลีอ่อน
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลา นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๕๕๕

เด็กหญิงชลิตา สุใจยา
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลา นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๕๕๖

เด็กชายกฤษฎาวุฒิ มณีจร
๑๑/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันทะ นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๕๕๗

เด็กหญิงจิราภา สิทธิวงค์
๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันทะ นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๕๕๘

เด็กหญิงชริยา ตาแปง

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันทะ นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๕๕๙

เด็กชายชลชิต คำใจ
๒๙/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันทะ นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๕๖๐

เด็กชายชลชาติ คำใจ
๒๙/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันทะ นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๕๖๑

เด็กชายฐิติพันธ์ ปญญาทิพย์
๑๒/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันทะ นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๕๖๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ประสม
๒๗/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันทะ นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๕๖๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ระลึก ๕/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสันทะ นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๕๖๔

เด็กหญิงธนพร จันต๊ะวงค์

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันทะ นาราบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๔๕ / ๘๔

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๕๙/๑๕๖๕

เด็กชายนรภัทร ใจตุ้ย
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันทะ นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๕๖๖

เด็กหญิงนุชนารถ จอมแปงทา
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันทะ นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๕๖๗

เด็กชายภูวดล ดาหนองคาย

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันทะ นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๕๖๘
เด็กหญิงมณฑาทิพย์ ธิจันทร์

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันทะ นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๕๖๙

เด็กชายวิรุฬห์ อุดธิ
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันทะ นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๕๗๐

เด็กหญิงศศิวิมล วงศ์เรียบ
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันทะ นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๕๗๑

เด็กชายศิรวิทย์ กุณะวัน
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันทะ นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๕๗๒

เด็กชายศุภภากร มูลแก้ว
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันทะ นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๕๗๓

เด็กชายวัชรินทร์ อรัญรัตน์
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันทะ นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๕๗๔

เด็กชายอภิชาต จันทวายศ

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันทะ นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๕๗๕

เด็กชายพงศกร ต๊ะน้อย
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันทะ นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๕๗๖

เด็กชายพงศ์ภรณ์ ต๊ะน้อย
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันทะ นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๕๗๗

เด็กชายเดชนรินทร์ ทาตัน
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันทะ นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๕๗๘

เด็กหญิงปรารถนา วิสุทโธ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันทะ นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๕๗๙

เด็กหญิงเจนจิรา อภัยกาวี
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันทะ นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๕๘๐

เด็กหญิงธนวิทย์ ล้อมนำ
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันทะ นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๕๘๑

เด็กหญิงชลธิชา สบหลม
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันทะ นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๕๘๒

เด็กชายชนะชัย สุปนะ

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๕๘๓

เด็กหญิงเกศนก สุนันต๊ะ
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๕๘๔

นายสุริโย ก๋องดี
๑๓/๐๑/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดนาราบวิทยา นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๕๘๕

นางสาวณิชาภัทร สัจจา
๘/๐๓/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดนาราบวิทยา นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๕๘๖

นางสาวดวงพร ก๋องดี
๑๑/๐๗/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดนาราบวิทยา นาราบ  

นน ๓๔๕๙/๑๕๘๗

เด็กชายศุภชัย ดาอินวงค์
๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที 125

่

หนองห้า  

นน ๓๔๕๙/๑๕๘๘

เด็กชายเธียรธาดา ปานต๊ะระษี ๓/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที 125

่

หนองห้า  

นน ๓๔๕๙/๑๕๘๙

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ใจบุญมา
๑๐/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที 125

่

หนองห้า  

นน ๓๔๕๙/๑๕๙๐

เด็กหญิงวชิรินทรา ยะถา
๓๑/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที 125

่

หนองห้า  

นน ๓๔๕๙/๑๕๙๑

เด็กหญิงณฐพรรณ สมกอง ๗/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที 125

่

หนองห้า  

นน ๓๔๕๙/๑๕๙๒
เด็กหญิงณัฐญาภรณ์ เขียวตืออินทร์

้

๔/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที 125

่

หนองห้า  

นน ๓๔๕๙/๑๕๙๓

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ยะติ ๒/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที 125

่

หนองห้า  

นน ๓๔๕๙/๑๕๙๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ผาลัย
๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที 125

่

หนองห้า  

นน ๓๔๕๙/๑๕๙๕

เด็กหญิงเขมิกา จันทร์แก้ว
๒๙/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที 125

่

หนองห้า  

นน ๓๔๕๙/๑๕๙๖

เด็กหญิงสุรางคนา สิงห์ต๊ะนะ
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ ใหม่ไชยสถาน  

นน ๓๔๕๙/๑๕๙๗

เด็กชายณัฐวุฒิ มาไชย
๒๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ ใหม่ไชยสถาน  

นน ๓๔๕๙/๑๕๙๘

เด็กหญิงวชิรินทรา ชมภูมิง

่

๒/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านใหม่ ใหม่ไชยสถาน  

นน ๓๔๕๙/๑๕๙๙

เด็กชายศิวัช เขียวตืออินทร์

้

๑๘/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านใหม่ ใหม่ไชยสถาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๔๖ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๕๙/๑๖๐๐
เด็กชายสิทธิชัย สุทธะ

๑๗/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านใหม่ ใหม่ไชยสถาน  

นน ๓๔๕๙/๑๖๐๑

เด็กชายณัฐวุฒิ เขียวตืออินทร์

้

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ ใหม่ไชยสถาน  

นน ๓๔๕๙/๑๖๐๒
เด็กหญิงเมษยานันท์ แก้วภิรมย์

๒๓/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านใหม่ ใหม่ไชยสถาน  

นน ๓๔๕๙/๑๖๐๓

เด็กชายณัฐพล ราศี
๒๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ ใหม่ไชยสถาน  

นน ๓๔๕๙/๑๖๐๔

เด็กหญิงผกามาศ สมปานวัง ๖/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหม่ ใหม่ไชยสถาน  

นน ๓๔๕๙/๑๖๐๕

เด็กหญิงฝนทิพย์ ปนอ้าย ๒/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหม่ ใหม่ไชยสถาน  

นน ๓๔๕๙/๑๖๐๖

เด็กหญิงธนัชพร มากขนอน ๙/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหม่ ใหม่ไชยสถาน  

นน ๓๔๕๙/๑๖๐๗

เด็กหญิงกัลยาณี พูลสวัสดิ

์

๒๐/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านใหม่ ใหม่ไชยสถาน  

นน ๓๔๕๙/๑๖๐๘

เด็กชายตรีวิทย์ สุปนะ
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ ใหม่ไชยสถาน  

นน ๓๔๕๙/๑๖๐๙

เด็กชายศิริชัย เขียวตืออินทร์

้

๑๒/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านใหม่ ใหม่ไชยสถาน  

นน ๓๔๕๙/๑๖๑๐

เด็กชายธีรพงศ์ แสงคำ
๑๕/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ ใหม่ไชยสถาน  

นน ๓๔๕๙/๑๖๑๑

เด็กชายณรงค์ชัย เรืองวิเศษ
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๖๑๒

เด็กชายไชยวัตน์ ศรีบุรินทร์
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๖๑๓

เด็กชายธวัชชัย อินพยา

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๖๑๔

เด็กหญิงภณิดา อินต๊ะแก้ว
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๖๑๕

เด็กชายปฏิคม บุญสมบัติ
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๖๑๖

เด็กหญิงกมลลักษณ์ อินทะรังษี
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๖๑๗

เด็กหญิงฐิตารีย์ มีสมเพิม

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๖๑๘

เด็กหญิงศศิวิมล ธรรมพิวงศ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๖๑๙

เด็กชายธนกฤต คัญแสง

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๖๒๐

เด็กชายจิราธิวัฒน์ หอมดอก
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๖๒๑

เด็กชายธีรภัทร ขันทะสีมา
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๖๒๒

เด็กชายญาณวรุฒน์ ชำนาญยา
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๖๒๓

เด็กหญิงชฎาภรณ์ หอมดอก
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๖๒๔

เด็กหญิงพัชราภรณ์ หอมดอก
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๖๒๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ หอมดอก
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๖๒๖
เด็กหญิงเข็มอัปสรณ์ หอมดอก

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๖๒๗

นางสาวศิริรัตน์ ทนันชัย
๒๘/๐๓/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๖๒๘

นางสาวโสพิศ คำเทพ
๒๖/๐๔/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๖๒๙

นางสาวพิชญ์ธิดา แซ่ซ้ง

๑๒/๑๒/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๖๓๐

นางสาวชญาดา ปญญา
๑๗/๑๐/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๖๓๑
นางสาวอนงค์พรรณ รกไพร

๒๖/๐๔/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๖๓๒

นางสาวศิริภัชรพร ใบยา

๒๕/๑๒/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๖๓๓

เด็กชายสิริศักดิ

์

บุญวัน
๐๖/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๖๓๔

เด็กชายศุภณัฐ โทปุรินทร์
๑๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

วัดราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๔๗ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๕๙/๑๖๓๕

เด็กชายนันทกร หอมดอก
๒๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๖๓๖

เด็กหญิงกิตติมา แซ่ตัง

้

๐๒/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๖๓๗

เด็กหญิงพิมพกานต์ หอมดอก
๐๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๖๓๘

เด็กหญิงหทัยภัทร ภิวงค์
๐๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๖๓๙

เด็กหญิงปภาวี หอมดอก
๐๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๖๔๐

เด็กหญิงวิจิตรา รกไพร
๐๔/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๖๔๑

เด็กหญิงวิมลมณี รุ่งจิรสวัสดิ

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๖๔๒

เด็กหญิงเสาสนีย์ สุต๋า
๐๘/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๖๔๓

เด็กหญิงกัลยา สุต๋า
๐๕/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๖๔๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เกษตรสังข์
๑๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๖๔๕

เด็กหญิงกันยารักษ์ คงธนาวัฒน์
๐๒/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๖๔๖

เด็กชายจิรภัทร สุต๋า
๐๔/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๖๔๗

เด็กชายศุภวิชย์ หอมดอก
๒๓/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๖๔๘

เด็กชายธีรภัทร ท้าวคาม
๒๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๖๔๙

เด็กชายวัชระ หอมดอก
๒๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๖๕๐

เด็กชายภานุวัฒน์ บุญวัน
๒๙/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๖๕๑

เด็กชายอภินันท์ กิตติยังกุล
๑๗/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๖๕๒

เด็กหญิงสุลิสา หอมดอก
๓๐/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๖๕๓

เด็กหญิงจิตรทิวา ศรีฉำ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๖๕๔

เด็กหญิงณัฐดา ธาณีพูน
๒๕/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๖๕๕

เด็กหญิงสิริยากร กีรติเมธาวิน
๒๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๖๕๖

เด็กหญิงมนต์นภา ทรงศิริกุล
๐๔/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๖๕๗

เด็กหญิงปริญญา อุ้มเมือง
๑๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๖๕๘

เด็กหญิงกชกร จิรกิจศักดาสกุล
๑๗/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๖๕๙
ว่าทีร้อยตรีพงศ์ศักดิ

่ ์

อินปา
๐๑/๐๑/๒๕๒๗ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๖๖๐

นางสาวจุฬาลักษณ์ คำรัตน์
๓๐/๑๐/๒๕๒๙ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๖๖๑

นายวิทูล อุดอ้าย
๒๓/๐๙/๒๕๒๕ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๖๖๒

นางสาวเฉลิมขวัญ ผัสดี
๐๕/๑๒/๒๕๒๙ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๖๖๓

นางสาวชนิตา ศรีเรือง
๒๑/๐๒/๒๕๒๙ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๖๖๔

นายศุภชัย โลกคำลือ
๑๓/๐๒/๒๕๓๔ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๖๖๕

เด็กชายธนันชัย เปาปา
๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๖๖๖

เด็กหญิงรัตนาวลี รัตนะ
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๖๖๗

เด็กหญิงอมราพร เทพอินทร์
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๖๖๘

เด็กหญิงณัฐณิชา ปานทอง
๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๖๖๙

เด็กหญิงภัทรวดี แปงอุด
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๔๘ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๕๙/๑๖๗๐

เด็กชายอรรณพ อภัยรุณ
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๖๗๑

เด็กชายเอกรินทร์ พลจร
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๖๗๒

เด็กชายพงศธร จิตกว้าง
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๖๗๓

เด็กชายสุเมธ ภิรมฌ์
๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๖๗๔

เด็กหญิงกุหลาบ แซ่ม้า
๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๖๗๕

เด็กชายปฎิพล ตันกาบ
๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๖๗๖

เด็กชายดุลยพล ใจปง
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๖๗๗

เด็กชายนวดล การโสภา
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๖๗๘

เด็กชายธนชัย ศาลาคาม
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๖๗๙

เด็กชายจีระพัฒน์ ท้าวธนกุล
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๖๘๐

เด็กชายภูวดล ศิลปท้าว
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๖๘๑

เด็กชายกนกชัย กล้าพิทักษ์
๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๖๘๒

เด็กชายปณชัย แซ่ย่าง
๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๖๘๓

เด็กหญิงสุกัญญา หินสีทา
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๖๘๔

เด็กชายธนบดี เหมืองใจมา
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๖๘๕

เด็กชายศีลวัฒน์ ขันไชย
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๖๘๖

เด็กชายธราเทพ จอมจันทร์
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๖๘๗

เด็กชายยศธร ท้าวธนกุล
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๖๘๘

เด็กชายธนากร เงินก้อน
๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๖๘๙

เด็กชายจิรวัฒน์ ปญญาคุณ
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๖๙๐

เด็กชายภูริณัฐ กำทอง
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๖๙๑

เด็กหญิงนัฐธยาน์ งามงอน

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๖๙๒

เด็กหญิงมณิการ์ ศรีวรรณ์
๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๖๙๓

เด็กหญิงฐิติพร ไชยมงคล
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๖๙๔

เด็กหญิงพิมพิกา คำแก้ว
๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๖๙๕

เด็กหญิงธิดารักษ์ สะตะ
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๖๙๖

เด็กหญิงมาริษา ช่างสอน
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๖๙๗

เด็กหญิงสุพัชฌาร์ สมาธิ
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๖๙๘

เด็กชายกฤษดา
กาณจนเรืองวัฒน์ ๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๖๙๙

เด็กชายทักษ์ดนัย พรมตา
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๗๐๐
เด็กชายบุญญฤทธิ

์

สิทธิ
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๗๐๑

เด็กหญิงจารุวรรณ สายพันธ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๗๐๒

เด็กหญิงชัญญา แปงคำใส
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๗๐๓
เด็กหญิงญาดาลักษณ์

ศรเตโช

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๗๐๔

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ แปงคำใส
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๔๙ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๕๙/๑๗๐๕

เด็กหญิงณิชวรรณ ทองปอน
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๗๐๖

เด็กหญิงณิชาภัทร กิลลือเลิศ
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๗๐๗

เด็กหญิงธมนวรรณ เทพจันตา
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๗๐๘

เด็กหญิงพัชราภา กลำครองตัน
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๗๐๙

เด็กหญิงวรางรัตน์ จิตอารี

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๗๑๐

เด็กหญิงสุภากร แปงคำใส
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๗๑๑

เด็กหญิงทิพกร กลัดคำ
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๗๑๒

เด็กชายภาณุพงศ์ สิทธิยศ
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๗๑๓

เด็กหญิงรินรดา ศาลาคาม
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๗๑๔

เด็กชายกิตติชัย วงศ์วาท
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๗๑๕

เด็กชายธาวิน เสียงกอง
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๗๑๖

เด็กหญิงสุภัสสร
พัธนะชาญขัยกุล

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๗๑๗

เด็กหญิงนุชนาฏ กีรติธนาวัฒน์
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๗๑๘

เด็กหญิงขวัญฤทัย
อาชาบุญญาวิศิษฏ์ ๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๗๑๙

เด็กชายพรหมธาดา ประจันนวล
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๗๒๐

เด็กชายณัฐณิช สุวรรณ
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๗๒๑

เด็กชายสมชาย แซ่ท้าว

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๗๒๒

เด็กหญิงลัคณา ชนาปญญาวัฒน์
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๗๒๓

เด็กหญิงธรรมรัตน์ ธัญมงคลทรัพย์
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๗๒๔

เด็กหญิงสุมิตรา มีสา
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๗๒๕

เด็กหญิงณิชา กิตติชนะกุล
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๗๒๖

เด็กหญิงมนต์นภา ลาคางาม
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๗๒๗

เด็กหญิงณัฐวิภา ใจปง
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๗๒๘

เด็กหญิงกานต์ธิดา แซ่ม้า
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๗๒๙

เด็กชายปรเมศวร์ ขันไชย
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๗๓๐
เด็กหญิงเขมินทร์ทา บุญหล้า

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๗๓๑

เด็กหญิงจินต์จุฑา สาลี
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๗๓๒

เด็กหญิงจิรัฐติกาล เขียวมูล
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๗๓๓

เด็กหญิงณัฐณิชา คงเลิศพานิช

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๗๓๔

เด็กหญิงทักษพร เมืองเล็น
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๗๓๕

เด็กหญิงธันยชนก อินทะรังษี
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๗๓๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ มนต์วิเศษ
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๗๓๗

เด็กหญิงนภสร ต๊ะแก้ว
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๗๓๘

เด็กหญิงนวลพรรณ คำรังษี
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๗๓๙

เด็กหญิงนัทธมน หอมดอก
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๕๐ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๕๙/๑๗๔๐

เด็กหญิงภัทรนันท์ ทองปอน
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๗๔๑

เด็กหญิงภานรินทร์ เดชเมือง
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๗๔๒

เด็กหญิงสุภาภรณ์ กลินหอม

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๗๔๓

เด็กหญิงสุริษา ใจปง
๐๓/๑๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๗๔๔

เด็กหญิงอนิสา คะเณรุพันธ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๗๔๕

เด็กหญิงสุธัญญา ไชยและ
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๗๔๖

เด็กชายชาตโยดม ดำเล็ก
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๗๔๗

เด็กหญิงณัฐิกา หอมดอก
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๗๔๘

เด็กหญิงเบญจนัตน์ วงศาวาท
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๗๔๙

เด็กหญิงรินรดา ทิวานันท์
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๗๕๐

เด็กหญิงจิรัชญา วันชนะ
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๗๕๑

เด็กหญิงปวีณ์นุช สาลี
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๗๕๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ วัดคำ
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๗๕๓

เด็กชายภูริพัฒน์ จันต๊ะวงค์
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๗๕๔

เด็กชายทินภัทร ตามัย
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๗๕๕

เด็กชายวิวิธชัย อินทะรังษี
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๗๕๖

เด็กชายปริวัฒน์ มหัสพันธ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๗๕๗

เด็กชายพงศธร แปงคำใส
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๗๕๘

เด็กหญิงจอมขวัญ เมืองมูล
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๗๕๙

เด็กหญิงเจนจิรา สุทธหลวง
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๗๖๐

เด็กหญิงวรรณภา ศรเตโช
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๗๖๑

เด็กหญิงนิชธาวัลย์ สุวรรณรัตน์
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๕๙/๑๗๖๒

เด็กหญิงขวัญสุดา เทพจันตา
๒๘/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๔๕๙/๑๗๖๓

เด็กชายธนพนธ์ อินทะรังษี
๒๙/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๔๕๙/๑๗๖๔

เด็กหญิงจันทรา อุปจักร์ ๓๐/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๔๕๙/๑๗๖๕

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

อินทะรังษี ๔/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๔๕๙/๑๗๖๖

เด็กหญิงธีรนาฎ นันที
๒๒/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๔๕๙/๑๗๖๗

เด็กหญิงธัญพิชชา ก่อเกิด ๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๔๕๙/๑๗๖๘

เด็กหญิงพัชริสา แว่นศิลา ๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๔๕๙/๑๗๖๙

เด็กหญิงพิชามญชุ์ เกษฎา
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๔๕๙/๑๗๗๐

เด็กหญิงสุพิชชา แปงคำใส
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๔๕๙/๑๗๗๑

เด็กชายพีรธัช สงสะนะ
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๔๕๙/๑๗๗๒

เด็กชายปยวัฒน์ พรมสวัสดิ

์

๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๔๕๙/๑๗๗๓

เด็กชายกฤษฎา ร่อนทอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๔๕๙/๑๗๗๔

เด็กชายณภัสดล อินทะรังษี
๒๗/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) วัดศรีดอนชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๕๑ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๕๙/๑๗๗๕

เด็กชายอภิชาต เปาปา
๒๗/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๔๕๙/๑๗๗๖

เด็กชายกฤชนพล สุกใส
๒๒/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๔๕๙/๑๗๗๗

เด็กชายศราวุฒิ เทพจันตา
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๔๕๙/๑๗๗๘

เด็กชายกรกฎ นาเพ็ญ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำลาด วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๔๕๙/๑๗๗๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ภิณโญคำ
๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำลาด วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๔๕๙/๑๗๘๐

เด็กชายวีรพงศ์ เปาปา
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำลาด วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๔๕๙/๑๗๘๑

เด็กหญิงภิญญามาศ เปาปา
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำลาด วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๔๕๙/๑๗๘๒

เด็กชายปณิกรณ์ เปาปา
๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำลาด วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๔๕๙/๑๗๘๓

นางบัวรมย์ นาชัยเวียง ๙/๓/๒๕๒๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) ศรีดอนชัย  

นน ๓๔๕๙/๑๗๘๔

นางสาวสุภาณี มะจินะ
๑๖/๓/๒๕๓๒

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) ศรีดอนชัย  

นน ๓๔๕๙/๑๗๘๕

นางสาวพิทยา จินะชัย ๔/๔/๒๕๓๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) ศรีดอนชัย  

นน ๓๔๕๙/๑๗๘๖

นางสาวกรรณิการ์ ใจปง
๑๕/๑๐/๒๕๓๑

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) ศรีดอนชัย  

นน ๓๔๕๙/๑๗๘๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ใจเขียว
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๗๘๘

เด็กชายนพวิชัย ไชยมิง

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๗๘๙

เด็กชายณัฐวัฒน์ นาคะพันธุ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๗๙๐
เด็กหญิงอนัญญาพร อินนะลา

๒๔/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๗๙๑

เด็กชายกรวิชญ์ คำวัง
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๗๙๒

เด็กชายศุภวิชญ์ คำเขียว
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๗๙๓

นางสาวปยะณัฐ สุทธะ
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๗๙๔

นางสาวเบญจมาศ ศรีติสาร
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๗๙๕

นายวีรภัทร คำมินทร์
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๗๙๖

นายกิติพัชร เกตุแก้ว

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๗๙๗

นางสาววิลาวัลย์ คันทะมูล
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๗๙๘

นายวีรเดช เมืองมีศรี
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๗๙๙

นายภานุวัฒน์ อิทธิยา
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๐๐
เด็กชายรัฐสิทธิ

์

อินตา
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๐๑

เด็กหญิงปยนุช พรมเกษ
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๐๒

เด็กหญิงชนัญธิดา อินกอง
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๐๓

เด็กชายศราวุธ กงแก้ว
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๐๔

เด็กชายวัชรพล ลำคำ
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๐๕ เด็กหญิงกฤษติญาภรณ์
ภาพติบ

๊

๒๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๐๖

เด็กหญิงกันต์พิชชา กาวิรส
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๐๗

เด็กชายภูริภัทร บุญยุภู
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๐๘

เด็กชายวุฒิพงษ์ ถุงเสน
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๐๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ปมปา
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

นิโครธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๕๒ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๕๙/๑๘๑๐

เด็กชายวีรชิต คำชัง

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๑๑

เด็กชายวิศรุต สมยศ
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๑๒

เด็กหญิงแก้วตา เชียงหนุ้น
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๑๓

เด็กชายภูรินท์ เชียงหนุ้น
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๑๔

เด็กหญิงนราทิพย์ ธนะขว้าง
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๑๕
เด็กหญิงชัชชรินทรา สมเงิน

๑๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๑๖

เด็กชายชายชาตรี ทนะขว้าง
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๑๗

เด็กหญิงเบญญาภา ทีรักษ์

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๑๘

เด็กชายจักรภัทร อินแก้ว

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๑๙

เด็กหญิงลดามณี ฉิมพลี
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๒๐

เด็กชายณัฐวุฒิ รัตนวรากร
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๒๑

เด็กชายพลภูมิ ชมไชยรัตน์
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๒๒
เด็กหญิงกิตติยากรณ์ มุขเพ็ชร

๑๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๒๓

เด็กหญิงกานต์มณี สุทธไชย
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าคำ(ไตรราษฎร์บำรุง)
นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๒๔

เด็กหญิงภัทราภรณ์ สุทธไชย
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าคำ(ไตรราษฎร์บำรุง)
นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๒๕

เด็กชายภัทรชนน หิรัญญานุวัตร
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าคำ(ไตรราษฎร์บำรุง)
นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๒๖

เด็กชายชิดชัย อินชัย
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าคำ(ไตรราษฎร์บำรุง)
นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๒๗

เด็กชายปฏิเวธ ศิริแก้ว
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าคำ(ไตรราษฎร์บำรุง)
นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๒๘

เด็กชายสราวุฒิ สุทธไชย
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าคำ(ไตรราษฎร์บำรุง)
นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๒๙

เด็กชายภัทรดนัย หิรัญญานุวัตร
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าคำ(ไตรราษฎร์บำรุง)
นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๓๐

เด็กชายวิธวิทย์ ไชยสาร
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าคำ(ไตรราษฎร์บำรุง)
นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๓๑

เด็กหญิงกนกรัตน์ สิทธิกัน
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าคำ(ไตรราษฎร์บำรุง)
นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๓๒

เด็กชายธีร์กวิน คุ้มพระพาย
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าคำ(ไตรราษฎร์บำรุง)
นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๓๓

เด็กชายภัทรพงษ์ เพชรภา
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าคำ(ไตรราษฎร์บำรุง)
นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๓๔

เด็กชายสรวิศ ปานต๊ะระษี
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าคำ(ไตรราษฎร์บำรุง)
นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๓๕

เด็กหญิงสุธาศิณี ไชยเทพ
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าคำ(ไตรราษฎร์บำรุง)
นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๓๖

เด็กชายคุ้มเกล้า ปะระมะ

๑๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าคำ(ไตรราษฎร์บำรุง)

นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๓๗

เด็กชายนรวิชญ์ ไชยสลี

๒๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าคำ(ไตรราษฎร์บำรุง)

นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๓๘

เด็กชายณัฐกรณ์ ใบยา
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหนุน 1-ปตุราษฎร์ นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๓๙

เด็กหญิงภคพร ตุ้ยสาร

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหนุน 1-ปตุราษฎร์ นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๔๐

เด็กชายธนากร ธนะขว้าง

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหนุน 1-ปตุราษฎร์ นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๔๑

เด็กหญิงสิราภรณ์ นวลปา
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหนุน 1-ปตุราษฎร์ นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๔๒

เด็กชายอธิภัทร ใบยา
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหนุน 1-ปตุราษฎร์ นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๔๓

เด็กชายนพณภัทร ตุ้ยสาร
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนุน 1-ปตุราษฎร์ นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๔๔

เด็กชายกฤตนัย ไชยขันธ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนุน 1-ปตุราษฎร์ นิโครธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๕๓ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๕๙/๑๘๔๕
เด็กหญิงกนกลักษณ์ สุตตานา

๑๑/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาหนุน 1-ปตุราษฎร์ นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๔๖

เด็กหญิงชนาพร เนตรวีระ
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนุน 1-ปตุราษฎร์ นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๔๗

เด็กหญิงขวัญธารา กลินฟุง

่

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาหนุน 1-ปตุราษฎร์ นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๔๘

เด็กหญิงอธิชา ทิมชืน

่

๒๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาหนุน 1-ปตุราษฎร์ นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๔๙

เด็กชายณัฐพัชร์ ผูกจิต
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหนุน 1-ปตุราษฎร์ นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๕๐

เด็กหญิงญาณวิภา ปจคำ
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหนุน 2 นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๕๑

เด็กหญิงเปรมสุดา กันยะ
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหนุน 2 นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๕๒

เด็กหญิงเปรมสินีย์ จิณะไชย
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหนุน 2 นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๕๓

เด็กชายกิตติพันธ์ ใบยา
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหนุน 2 นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๕๔

เด็กชายนนชณัฐ เขียวสมบัติ
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหนุน 2 นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๕๕

เด็กหญิงสุกัญญา คำอุ่น
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหนุน 2 นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๕๖

เด็กชายเจษฎากร วงศ์สาร
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหนุน 2 นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๕๗

เด็กชายยสินทร เสนา
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหนุน 2 นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๕๘

เด็กหญิงสุกัญญา ทองสุข
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนุน 2 นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๕๙

เด็กชายทัตพงษ์ ทายะ
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนุน 2 นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๖๐

เด็กชายสวราชย์ เชียงหนุ้น
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนุน 2 นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๖๑

เด็กหญิงปยาภรณ์ พัฒมาศ
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนุน 2 นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๖๒

เด็กหญิงสราวดี ตรีทอง
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนุน 2 นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๖๓

เด็กชายประพจน์ ไผโสภา
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนุน 2 นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๖๔

เด็กหญิงอรัญญา เหลืองตรงกิจ
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำลักใต้ นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๖๕

เด็กหญิงจรวยพร แซ่เติน

๋

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำลักใต้ นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๖๖

เด็กหญิงกนกพิชญ์ วิบูลย์อภิบาล
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำลักใต้ นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๖๗

เด็กหญิงณัฐชยา ลีธนเจริญ
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำลักใต้ นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๖๘
เด็กชายขรินทร์ทิพย์ วันเพ็ง

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำลักใต้ นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๖๙

เด็กชายเจตษฎากร เหลืองตรงกิจ
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำลักใต้ นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๗๐

เด็กชายเฉลิมชัย กันสำโรง
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำลักใต้ นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๗๑

เด็กหญิงแสงรวี แซ่โซ้ง
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำลักใต้ นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๗๒

เด็กหญิงจิรวดี แซ่เติน

๋

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำลักใต้ นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๗๓

เด็กหญิงชาลิตา แซ่เติน

๋

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำลักใต้ นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๗๔

นางวิจิตรพร คำเฝา
๐๕/๐๑/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านปง นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๗๕

นางสาวกัลยกร เขียวมงคล
๒๙/๐๙/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านปง นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๗๖

เด็กหญิงอุมารินทร์ อินแก้ว

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปง นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๗๗

เด็กหญิงธรินกร แสนกัน
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปง นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๗๘

เด็กชายคามิน ปงเมือง
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปง นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๗๙

เด็กชายศุภวัฒน์ โพแตง
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปง นิโครธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๕๔ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๕๙/๑๘๘๐

เด็กชายกฤษกร ศิริกันไชย
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปง นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๘๑

เด็กชายธีระศักดิ

์

ปนคำ
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปง นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๘๒

เด็กชายกฤษพงศ์ พระแก้ว
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปง นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๘๓

เด็กหญิงธนาภรณ์ พรมโน
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปง นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๘๔

เด็กชายจิรภาส ดวงใจ
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปง นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๘๕

เด็กหญิงณัฐธิดา ต๊ะวิไชย
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปง นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๘๖

เด็กชายณัฐวุฒิ มะลิ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปง นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๘๗

เด็กชายปริญญา เสวกะ
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปง นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๘๘
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์

ปาโน
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปง นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๘๙

เด็กชายวิทวัส แช่ม
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปง นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๙๐

เด็กหญิงภัทรา สุทธาวาส
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปง นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๙๑

เด็กหญิงภัศรา นามติบ

๊

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปง นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๙๒

เด็กหญิงณัฐณิชา อิทธิยา

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปง นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๙๓

เด็กชายธนกร คำแดง

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปง นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๙๔

เด็กหญิงอมรรัตน์ ฤทธิ
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปง นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๙๕

เด็กหญิงศุทธินันท์ เขือนเปก

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปง นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๙๖

เด็กหญิงพิมพ์ญาดา หิปนะ
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปง นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๙๗

เด็กชายเดชาวัต อิทธิยา
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปง นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๙๘

เด็กหญิงไอยรัตน์ คำเรือง
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปง นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๘๙๙

เด็กชายไชยเชษฐ์ ก๋าน้อย
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปง นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๙๐๐
เด็กหญิงทนาพร คำเรือง

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปง นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๙๐๑

เด็กชายสิริพงษ์ คำเฝา
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปง นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๙๐๒

เด็กชายศิวกร แสนกัน
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปง นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๙๐๓

เด็กหญิงหทัยรัตน์ อิทธิยา
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปง นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๙๐๔

เด็กชายดุลพินิจ ต๊ะวิไชย
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปง นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๙๐๕

เด็กชายณัฐภูมิ อานันท์
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปง นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๙๐๖

นางสรัลนุช ศิริแก้ว
๐๔/๐๖/๒๕๒๒ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม

นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๙๐๗

นางประกาย ใบยา

๑๕/๑๑/๒๕๒๕ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม
นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๙๐๘

นางรัชนี จันทรักษ์
๑๘/๐๒/๒๕๒๙ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม

นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๙๐๙

นางสาวสุพัตรา ลัมวุฒิ
๒๑/๐๖/๒๕๓๐ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม

นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๙๑๐

นางสาวสุดารัตน์ พินยา
๐๑/๐๑/๒๕๓๕ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม

นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๙๑๑

เด็กชายมลพิชิต เทพโยธา

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนานิคมวิทยา นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๙๑๒

เด็กหญิงวิชญาดา ไชยมงคล
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพัฒนานิคมวิทยา นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๙๑๓

เด็กชายคมสัน การินทร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพัฒนานิคมวิทยา นิโครธาราม  

นน ๓๔๕๙/๑๙๑๔

เด็กชายกรวิชญ์ แข็งแรง
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นำไคร้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๕๕ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๕๙/๑๙๑๕

เด็กชายธีรเดช ปญบุญมา
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นำไคร้  

นน ๓๔๕๙/๑๙๑๖

เด็กชายพลกฤต ไชยอ้าย
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นำไคร้  

นน ๓๔๕๙/๑๙๑๗

เด็กชายพัสกร เนตรทิพย์
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นำไคร้  

นน ๓๔๕๙/๑๙๑๘

เด็กชายภูริณัฐ ปรังฤทธิ

์

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นำไคร้  

นน ๓๔๕๙/๑๙๑๙

เด็กชายวิชาฤทธิ

์

พิชวงค์
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นำไคร้  

นน ๓๔๕๙/๑๙๒๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ใจแก้ว
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นำไคร้  

นน ๓๔๕๙/๑๙๒๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ปงยศ
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นำไคร้  

นน ๓๔๕๙/๑๙๒๒

เด็กหญิงกมลชนก จีนใหม่
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นำไคร้  

นน ๓๔๕๙/๑๙๒๓

เด็กหญิงกรรณิกา พันแก้ว

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นำไคร้  

นน ๓๔๕๙/๑๙๒๔

เด็กหญิงกุลนัฐ ใจรักษา
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นำไคร้  

นน ๓๔๕๙/๑๙๒๕

เด็กหญิงกาญจนา พลจร
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นำไคร้  

นน ๓๔๕๙/๑๙๒๖

เด็กหญิงขวัญหทัย พรมปา
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นำไคร้  

นน ๓๔๕๙/๑๙๒๗

เด็กหญิงชุตินันท์ อินเสียร
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นำไคร้  

นน ๓๔๕๙/๑๙๒๘

เด็กหญิงณัฐนิชา แสนลิน
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นำไคร้  

นน ๓๔๕๙/๑๙๒๙

เด็กหญิงณัฐณิชา ใหม่คำ
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นำไคร้  

นน ๓๔๕๙/๑๙๓๐

เด็กหญิงปาริชาติ นาคอ้าย
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นำไคร้  

นน ๓๔๕๙/๑๙๓๑

เด็กหญิงพิชชาพร ชาวยอง
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นำไคร้  

นน ๓๔๕๙/๑๙๓๒

เด็กหญิงพิชชาภา ชาวยอง
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นำไคร้  

นน ๓๔๕๙/๑๙๓๓

เด็กหญิงเพชรลดา ใหม่ไชย
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นำไคร้  

นน ๓๔๕๙/๑๙๓๔

เด็กหญิงศุภิสรา คำแสน
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นำไคร้  

นน ๓๔๕๙/๑๙๓๕

เด็กหญิงศรินดา พิมสาร
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นำไคร้  

นน ๓๔๕๙/๑๙๓๖

เด็กหญิงกัญญาภัค ไชยหาญ
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นำไคร้  

นน ๓๔๕๙/๑๙๓๗

เด็กหญิงธนัชชา หน่อน้อย
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นำไคร้  

นน ๓๔๕๙/๑๙๓๘

เด็กชายสุธี ฑีฆาวงค์
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นำไคร้  

นน ๓๔๕๙/๑๙๓๙

เด็กชายยศพัฒน์ คำแสน
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นำไคร้  

นน ๓๔๕๙/๑๙๔๐

เด็กหญิงนรีกาญจน์ แข็งแรง
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นำไคร้  

นน ๓๔๕๙/๑๙๔๑

เด็กหญิงเสาวรินทร์ แข็งแรง
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นำไคร้  

นน ๓๔๕๙/๑๙๔๒

นายปรมัตถ์ พุทธคุณากร
๒๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นำไคร้  

นน ๓๔๕๙/๑๙๔๓

เด็กชายณัฐภูมิ ชาวยอง
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา วัดนำไคร้  

นน ๓๔๕๙/๑๙๔๔

เด็กชายไชยวัฒน์ เขยตุ้ย
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา วัดนำไคร้  

นน ๓๔๕๙/๑๙๔๕

เด็กชายวราเชนทร์ คำแสน
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา วัดนำไคร้  

นน ๓๔๕๙/๑๙๔๖

เด็กชายภาคิน เมืองพุทธา

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา วัดนำไคร้  

นน ๓๔๕๙/๑๙๔๗

เด็กชายกรณ์กุล ศรีสุพรรณ
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา วัดนำไคร้  

นน ๓๔๕๙/๑๙๔๘
เด็กหญิงชนาการนต์ ต๊ะต๊ะ

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา วัดนำไคร้  

นน ๓๔๕๙/๑๙๔๙

เด็กหญิงวรรณธิดา ราชรักษา
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา วัดนำไคร้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๕๖ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๕๙/๑๙๕๐

เด็กชายยศกร คำแสน

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา วัดนำไคร้  

นน ๓๔๕๙/๑๙๕๑

เด็กชายอนิวัฒน์ สุจันทร์
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา วัดนำไคร้  

นน ๓๔๕๙/๑๙๕๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

คำแสน
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา วัดนำไคร้  

นน ๓๔๕๙/๑๙๕๓

เด็กหญิงอารยา ทิปกะ
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา วัดนำไคร้  

นน ๓๔๕๙/๑๙๕๔

เด็กหญิงณัฐชยา เขยตุ้ย
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา วัดนำไคร้  

นน ๓๔๕๙/๑๙๕๕

เด็กชายภัทรดนัย ไชยตัน
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา วัดนำไคร้  

นน ๓๔๕๙/๑๙๕๖

เด็กชายธีรเดช แวอิง
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา วัดนำไคร้  

นน ๓๔๕๙/๑๙๕๗

เด็กหญิงปภาดา คำแสน
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา วัดนำไคร้  

นน ๓๔๕๙/๑๙๕๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุทธิแสน
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา วัดนำไคร้  

นน ๓๔๕๙/๑๙๕๙

เด็กหญิงนิติพร เคนวัน
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา วัดนำไคร้  

นน ๓๔๕๙/๑๙๖๐

เด็กหญิงณัฐกานต์ ตาลตา
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา วัดนำไคร้  

นน ๓๔๕๙/๑๙๖๑

เด็กหญิงธิติวรรณ จันทึก
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา วัดนำไคร้  

นน ๓๔๕๙/๑๙๖๒

เด็กหญิงชลดา จันทร์สุข

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา วัดนำไคร้  

นน ๓๔๕๙/๑๙๖๓

นางสาวกัญญารัตน์ เพตะกร
๐๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๔๕๙/๑๙๖๔

นายอนุรักษ์ วงศ์ยังประเสริฐ
๐๙/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๔๕๙/๑๙๖๕

นายบัญญวัต กะรัตน์
๑๔/๑๐/๒๕๔๐

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๔๕๙/๑๙๖๖

นางสาวพัชรี วงศ์ยังประเสริฐ
๑๒/๑๑/๒๕๔๐

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๔๕๙/๑๙๖๗

นางสาวธัญชนก บุญเกิด
๑๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๔๕๙/๑๙๖๘

นางสาวอุทุมพร มาลา

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๔๕๙/๑๙๖๙

นางสาวเกวลิน บุญวัน
๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๔๕๙/๑๙๗๐

นายธนวัฒน์ แสงชม

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๔๕๙/๑๙๗๑

นายกษาปณ์ อาชาบุญญฤทธิ

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๔๕๙/๑๙๗๒

นางสาวญาณิศา สุต๋า
๒๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๔๕๙/๑๙๗๓

นางสาววรรณศิริ คำยันต์
๒๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๔๕๙/๑๙๗๔

นางสาวปวีณา เพตะกร
๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๔๕๙/๑๙๗๕

นายณัฏฐวีภูมิ มณีวงษ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๔๕๙/๑๙๗๖

นางสาวยลดา
โซ้งตระกูลวัฒนา

๒๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๔๕๙/๑๙๗๗

นางสาวนวพรรษ แซ่โซ้ง
๓๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๔๕๙/๑๙๗๘

นายจตุรงค์ สมรรถวัฒน์
๑๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๔๕๙/๑๙๗๙

นายณัฐนนท์ บุญเกิด
๐๙/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๔๕๙/๑๙๘๐

นางสาวพรลภัส มาลา
๑๓/๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๔๕๙/๑๙๘๑

นายวิระพงค์ รุ่งเรือง
๒๓/๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๔๕๙/๑๙๘๒

นายคริสมาสต์ นามพญา

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๔๕๙/๑๙๘๓

นางสาวศิริขวัญ สุต๋า
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๔๕๙/๑๙๘๔

นายธนานนท์ จิตตรง
๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๕๗ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๕๙/๑๙๘๕

นางสาวณัฐณิชา อภัยรุณ
๑๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๔๕๙/๑๙๘๖

นางสาวศดานันท์ คำวงค์
๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๔๕๙/๑๙๘๗

นายกฤษฎากรณ์ ยาวุธ
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๔๕๙/๑๙๘๘

นายจักรภัทร บุญญาศิริกุล
๑๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๔๕๙/๑๙๘๙

นายธนวิชญ์ กันจีนะ
๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๔๕๙/๑๙๙๐

นายดวง โกษาพันธุ์
๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๔๕๙/๑๙๙๑

นายณัฐพงศ์ แซ่ย่าง
๒๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๔๕๙/๑๙๙๒

นายวงศ์สวรรค์ กำเนิดมงคล
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๔๕๙/๑๙๙๓

เด็กชายพิทักษ์ สหเจริญชัย
๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๔๕๙/๑๙๙๔

เด็กชายสยาม คลังธนกุล
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๔๕๙/๑๙๙๕

นายธนู วงศ์ยังประเสริฐ
๑๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๔๕๙/๑๙๙๖

เด็กชายภาคภูมิ กิตติบำรุง
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๔๕๙/๑๙๙๗

เด็กชายภูรัณยู
กาญจนกิตติวัฒน์ ๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๔๕๙/๑๙๙๘

เด็กชายบุญฤทธิ

์

อาชาบุญญาวิศิษฏ์ ๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๔๕๙/๑๙๙๙

เด็กชายชินวัตร กิจลือเลิศ
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๔๕๙/๒๐๐๐
นายนนทกร ใจน้อย

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๔๕๙/๒๐๐๑
เด็กหญิงสุธีกานต์ กระรัตน์

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๔๕๙/๒๐๐๒
เด็กชายจิรายุทธ อ่อนละออ

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๔๕๙/๒๐๐๓
เด็กชายจิรวัฒน์ ขันคำ

๕/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๔๕๙/๒๐๐๔
เด็กชายจักรพล แปงอุด

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๔๕๙/๒๐๐๕
เด็กชายขจรศักดิ

์

ก๋าทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๔๕๙/๒๐๐๖
เด็กชายจิรพงศ์ กำเนิดมงคล

๔/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๔๕๙/๒๐๐๗
เด็กชายนพดล กานนท์ธนกุล

๖/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๔๕๙/๒๐๐๘
นายสมพงษ์

โซ้งตระกูลวัฒนา ๗/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๔๕๙/๒๐๐๙
นางสาวณิชกานต์ มาลา

๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๔๕๙/๒๐๑๐
เด็กหญิงสุนันทินี วังแสง

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๔๕๙/๒๐๑๑
เด็กหญิงประทุมทิพย์ ดาลเรือง

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๔๕๙/๒๐๑๒
เด็กหญิงวิลัยลักษณ์ กานนท์ธนกุล

๘/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๔๕๙/๒๐๑๓

เด็กหญิงอนงค์นาถ ร่มเย็น
๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๔๕๙/๒๐๑๔

นายบัณฑิต แซ่ย่าง
๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๔๕๙/๒๐๑๕

เด็กชายสุริยา แซ่ม้า
๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๔๕๙/๒๐๑๖

เด็กชายวีระพงษ์ กิตติชนะกุล
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๔๕๙/๒๐๑๗

เด็กชายณัฐนนท์ สิงห์ธนะ

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๔๕๙/๒๐๑๘

เด็กชายธนชาติ เกียงคำ

๋

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๔๕๙/๒๐๑๙

เด็กชายนนทพัทธ์ คำยันต์
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๕๘ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๕๙/๒๐๒๐
เด็กชายอภิชาต กำเนิดมงคล

๘/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๔๕๙/๒๐๒๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เพตกร
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๔๕๙/๒๐๒๒

เด็กหญิงณัฐพร
อาชาบุญญาวิศิษฎ์ ๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๔๕๙/๒๐๒๓

เด็กหญิงหทัยชนก ภู่พลับ
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๔๕๙/๒๐๒๔

เด็กหญิงอมลวรรณ ยะแสง
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๔๕๙/๒๐๒๕

เด็กหญิงอินทิรา จิตตรง
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๔๕๙/๒๐๒๖

เด็กชายวรเชษฐ์ สุต๋า
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๔๕๙/๒๐๒๗

เด็กชายพิเศษ ตีระชิน

้

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๔๕๙/๒๐๒๘

เด็กหญิงวาสนา ทวีทรัพย์
๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๔๕๙/๒๐๒๙

เด็กหญิงปาจรีย์ ใจน้อย
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๔๕๙/๒๐๓๐
เด็กชายกิติพงษ์ ทิวานันท์

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๔๕๙/๒๐๓๑

เด็กชายวรันยู คำแคว่น
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ฉิมพลีวนาราม  

นน ๓๔๕๙/๒๐๓๒

นายธีรภัทร ชมภู
๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ฉิมพลีวนาราม  

นน ๓๔๕๙/๒๐๓๓

เด็กหญิงโชษิตา ศิริคาม
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ฉิมพลีวนาราม  

นน ๓๔๕๙/๒๐๓๔

เด็กหญิงชุลีพร บุญตัน
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ฉิมพลีวนาราม  

นน ๓๔๕๙/๒๐๓๕

เด็กชายมอส สุมทุม
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ฉิมพลีวนาราม  

นน ๓๔๕๙/๒๐๓๖

เด็กหญิงธันยพร จักรอะโน
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ฉิมพลีวนาราม  

นน ๓๔๕๙/๒๐๓๗

เด็กชายกิตติพงษ์ ธงหาร
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ฉิมพลีวนาราม  

นน ๓๔๕๙/๒๐๓๘

เด็กชายคณัสนันท์ วิจารณ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ฉิมพลีวนาราม  

นน ๓๔๕๙/๒๐๓๙

เด็กชายธีรภัทร อินทำ
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ฉิมพลีวนาราม  

นน ๓๔๕๙/๒๐๔๐
เด็กชายพงศธร อินมีกุล

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ฉิมพลีวนาราม  

นน ๓๔๕๙/๒๐๔๑

เด็กชายภูวดล อินมีกุล

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ฉิมพลีวนาราม  

นน ๓๔๕๙/๒๐๔๒

เด็กชายวรพงษ์ ทำงาม
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ฉิมพลีวนาราม  

นน ๓๔๕๙/๒๐๔๓

เด็กหญิงพิมพา เทใหม่
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ฉิมพลีวนาราม  

นน ๓๔๕๙/๒๐๔๔

เด็กหญิงเมย์ กอกัน
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ฉิมพลีวนาราม  

นน ๓๔๕๙/๒๐๔๕

เด็กหญิงสุดทิดา สุขทะเล
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ฉิมพลีวนาราม  

นน ๓๔๕๙/๒๐๔๖

เด็กหญิงอังศุมาลิน ศิริคาม

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ฉิมพลีวนาราม  

นน ๓๔๕๙/๒๐๔๗

เด็กชายภาณุ กองแสง
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ฉิมพลีวนาราม  

นน ๓๔๕๙/๒๐๔๘

เด็กชายศราวุธ กองแสง
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ฉิมพลีวนาราม  

นน ๓๔๕๙/๒๐๔๙

เด็กชายชนาสิน ตามัย
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ฉิมพลีวนาราม  

นน ๓๔๕๙/๒๐๕๐
เด็กชายณัฐชนน โปร่งใจ

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ฉิมพลีวนาราม  

นน ๓๔๕๙/๒๐๕๑

เด็กชายพิชาภพ มาตขาว
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ฉิมพลีวนาราม  

นน ๓๔๕๙/๒๐๕๒

เด็กหญิงนริศรา แก้วขันตรี
๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ฉิมพลีวนาราม  

นน ๓๔๕๙/๒๐๕๓

เด็กหญิงอารยา ขอดเตชะ
๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ฉิมพลีวนาราม  

นน ๓๔๕๙/๒๐๕๔

นางสาวจำปา ละออ
๑๐/๐๗/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๕๙ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๕๙/๒๐๕๕

นางสาวพิศมร สลีอ่อน
๓/๐๒/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ดอนแก้ว  

นน ๓๔๕๙/๒๐๕๖

นางสาวกาญจนา ปรารมภ์
๒/๑๑/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ดอนแก้ว  

นน ๓๔๕๙/๒๐๕๗

เด็กชายเจษฎา ตรีมูล

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ดอนแก้ว  

นน ๓๔๕๙/๒๐๕๘

เด็กชายวัชรกร พิมเสน
๑๒/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ดอนแก้ว  

นน ๓๔๕๙/๒๐๕๙

เด็กชายศุภชัย
สมประสงค์ถาวร ๑๗/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ดอนแก้ว  

นน ๓๔๕๙/๒๐๖๐
เด็กชายพัชรพล เพตะกร

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ดอนแก้ว  

นน ๓๔๕๙/๒๐๖๑

เด็กหญิงจิตภา ตันกาบ
๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ดอนแก้ว  

นน ๓๔๕๙/๒๐๖๒

เด็กชายพนมกร ดานเรือง
๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ดอนแก้ว  

นน ๓๔๕๙/๒๐๖๓

เด็กชายธนธรณ์ ศรีมาเหล็ก
๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ดอนแก้ว  

นน ๓๔๕๙/๒๐๖๔

เด็กชายกฤษดา แปงอุด
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ดอนแก้ว  

นน ๓๔๕๙/๒๐๖๕

เด็กชายนิติกร คันถี
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ดอนแก้ว  

นน ๓๔๕๙/๒๐๖๖

เด็กชายศิรสิทธิ

์

ปกจิคร
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ดอนแก้ว  

นน ๓๔๕๙/๒๐๖๗

เด็กชายสุธิพงศ์ วงศา
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ดอนแก้ว  

นน ๓๔๕๙/๒๐๖๘

เด็กหญิงธาทิพย์ ทับทวี
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ดอนแก้ว  

นน ๓๔๕๙/๒๐๖๙

เด็กชายสุริยา รินฤทธิ

์

๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ดอนแก้ว  

นน ๓๔๕๙/๒๐๗๐
เด็กชายกรพนม ดานเรือง

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ดอนแก้ว  

นน ๓๔๕๙/๒๐๗๑

เด็กชายศิวกร อุ่นเรือน ๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ดอนแก้ว  

นน ๓๔๕๙/๒๐๗๒

เด็กชายสิทธินนท์ ปญญาฟู
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ดอนแก้ว  

นน ๓๔๕๙/๒๐๗๓

เด็กชายธนภัทร ไชยและ
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ดอนแก้ว  

นน ๓๔๕๙/๒๐๗๔

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ศรีมาเหล็ก
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ดอนแก้ว  

นน ๓๔๕๙/๒๐๗๕

เด็กหญิงจิตรทิวา วาศา ๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ดอนแก้ว  

นน ๓๔๕๙/๒๐๗๖

เด็กหญิงปนิตา พิมเสน
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ดอนแก้ว  

นน ๓๔๕๙/๒๐๗๗

เด็กชายศรัณยู ศิริคาม
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำคา นำคา  

นน ๓๔๕๙/๒๐๗๘

เด็กชายนาวี สิลา

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำคา นำคา  

นน ๓๔๕๙/๒๐๗๙

เด็กชายอภิสร บัวผัด
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำคา นำคา  

นน ๓๔๕๙/๒๐๘๐
เด็กชายชัยณรงค์ ศิริคาม

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำคา นำคา  

นน ๓๔๕๙/๒๐๘๑

เด็กชายณัฐนันท์ ลาพันธ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำคา นำคา  

นน ๓๔๕๙/๒๐๘๒

เด็กหญิงวิภาดา พรมมา

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำคา นำคา  

นน ๓๔๕๙/๒๐๘๓

เด็กหญิงบุณยาพร ศิริคาม
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคา นำคา  

นน ๓๔๕๙/๒๐๘๔

เด็กชายนนทวัธ ย่านกลาง
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแท่น ศรีบุญเรือง  

นน ๓๔๕๙/๒๐๘๕

เด็กหญิงอารีย์ยา ธิติพิทักษ์กุล
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแท่น ศรีบุญเรือง  

นน ๓๔๕๙/๒๐๘๖

เด็กหญิงจิรภิญญา นิลคง
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแท่น ศรีบุญเรือง  

นน ๓๔๕๙/๒๐๘๗

เด็กหญิงชนินาถ รัศมี

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแท่น ศรีบุญเรือง  

นน ๓๔๕๙/๒๐๘๘

เด็กหญิงชนิภรณ์ รัศมี

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแท่น ศรีบุญเรือง  

นน ๓๔๕๙/๒๐๘๙

เด็กหญิงพนิดา ธิติมูล
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแท่น ศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๖๐ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๕๙/๒๐๙๐
เด็กชายภาณุเมศวร์ แสนวงศ์พัฒนา

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแท่น ศรีบุญเรือง  

นน ๓๔๕๙/๒๐๙๑

เด็กหญิงอรปรียา ปนจาด
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแท่น ศรีบุญเรือง  

นน ๓๔๕๙/๒๐๙๒

เด็กชายศาสตรพล ขันทะสีมา
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตึด

๊

ศรีบุญเรือง  

นน ๓๔๕๙/๒๐๙๓

เด็กชายธนาธิป ขันทะสีมา
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตึด

๊

ศรีบุญเรือง  

นน ๓๔๕๙/๒๐๙๔

นายสวัสดิ

์

ต๊ะผัด
๓๐/๐๔/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ ศรีบุญเรือง  

นน ๓๔๕๙/๒๐๙๕

เด็กชายพรพิพัฒน์ ซอระสี
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ ศรีบุญเรือง  

นน ๓๔๕๙/๒๐๙๖

เด็กชายศุภฤกษ์ แสงสุข
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ ศรีบุญเรือง  

นน ๓๔๕๙/๒๐๙๗

เด็กหญิงณัฐนิชา อ่อนแล
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ ศรีบุญเรือง  

นน ๓๔๕๙/๒๐๙๘

เด็กหญิงศุภสุตา สุโรพันธ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ ศรีบุญเรือง  

นน ๓๔๕๙/๒๐๙๙

เด็กชายพลาธิป ซอระสี
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ ศรีบุญเรือง  

นน ๓๔๕๙/๒๑๐๐
เด็กชายจักรกรินทร์ วารี

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ ศรีบุญเรือง  

นน ๓๔๕๙/๒๑๐๑

เด็กหญิงชนากานต์ รางแดง
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ ศรีบุญเรือง  

นน ๓๔๕๙/๒๑๐๒

เด็กชายปริญญา วารี
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ ศรีบุญเรือง  

นน ๓๔๕๙/๒๑๐๓

เด็กชายพลพล ทาสมบูรณ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ ศรีบุญเรือง  

นน ๓๔๕๙/๒๑๐๔

เด็กหญิงณัฐิดา สิงห์ธนะ
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ ศรีบุญเรือง  

นน ๓๔๕๙/๒๑๐๕

เด็กชายอรปรียา อินสองใจ

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ ศรีบุญเรือง  

นน ๓๔๕๙/๒๑๐๖

เด็กชายชนาธิป นิลคง
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา ศรีบุญเรือง  

นน ๓๔๕๙/๒๑๐๗

เด็กหญิงทิพย์อัปสร ละม่อม
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา ศรีบุญเรือง  

นน ๓๔๕๙/๒๑๐๘

เด็กหญิงธัญญารัตน์ สระคำ
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา ศรีบุญเรือง  

นน ๓๔๕๙/๒๑๐๙

เด็กหญิงเพชรนภา ทองน้อย
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา ศรีบุญเรือง  

นน ๓๔๕๙/๒๑๑๐

เด็กหญิงพัชรพร เขียนนา
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา ศรีบุญเรือง  

นน ๓๔๕๙/๒๑๑๑

เด็กหญิงวรารัตน์ สีท้าว
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา ศรีบุญเรือง  

นน ๓๔๕๙/๒๑๑๒

เด็กหญิงภูรีรัตน์ พิมเสน
๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธาราบรรพต หัวนำ  

นน ๓๔๕๙/๒๑๑๓

เด็กชายสิทธิโชค เพตะกร

๒๙/๒๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาราบรรพต หัวนำ  

นน ๓๔๕๙/๒๑๑๔

เด็กชายธนกร บุญเกิด
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธาราบรรพต หัวนำ  

นน ๓๔๕๙/๒๑๑๕

เด็กชายณัฐพงษ์ อาจหาญ
๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธาราบรรพต หัวนำ  

นน ๓๔๕๙/๒๑๑๖

เด็กชายฉัตริน มาจันทร์
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธาราบรรพต หัวนำ  

นน ๓๔๕๙/๒๑๑๗

เด็กชายวิชชากร แผงศาสตรา
๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธาราบรรพต หัวนำ  

นน ๓๔๕๙/๒๑๑๘

เด็กหญิงชัชานันทร์ อุทุมพร
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธาราบรรพต หัวนำ  

นน ๓๔๕๙/๒๑๑๙

เด็กหญิงชวัลลักษณ์ อุ่นเรือน
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธาราบรรพต หัวนำ  

นน ๓๔๕๙/๒๑๒๐
เด็กหญิงเนตรอัปสร อุทุมพร

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนธาราบรรพต หัวนำ  

นน ๓๔๕๙/๒๑๒๑

เด็กชายอัครพนธ์ รินฤทธิ

์

๙/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนธาราบรรพต หัวนำ  

นน ๓๔๕๙/๒๑๒๒

เด็กชายกนกพล นนทฤทธิ

์

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนธาราบรรพต หัวนำ  

นน ๓๔๕๙/๒๑๒๓

เด็กชายธนรัตน์ บุญเกิด
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธาราบรรพต หัวนำ  

นน ๓๔๕๙/๒๑๒๔

เด็กชายกิตติชาญ บุญเกิด
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนธาราบรรพต หัวนำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๖๑ / ๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๕๙/๒๑๒๕

เด็กชายจิรัฎฐ์ เพตะกร
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนธาราบรรพต หัวนำ  

นน ๓๔๕๙/๒๑๒๖

เด็กหญิงพิชามญช์ แซ่ลี
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านก้อ ก้อ  

นน ๓๔๕๙/๒๑๒๗

เด็กชายสิรวิชญ์ แซ่ท้าว

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก้อ ก้อ  

นน ๓๔๕๙/๒๑๒๘

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

พงษ์สุวรรณ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก้อ ก้อ  

นน ๓๔๕๙/๒๑๒๙

เด็กหญิงพจนารถ แซ่ท้าว
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก้อ ก้อ  

นน ๓๔๕๙/๒๑๓๐

เด็กหญิงกวินทิพย์ ก้อชนะ
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก้อ ก้อ  

นน ๓๔๕๙/๒๑๓๑

เด็กหญิงเมธาวดี ก้อสละ
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก้อ ก้อ  

นน ๓๔๕๙/๒๑๓๒

เด็กหญิงจินดา วิวัฒนาวิไล
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก้อ ก้อ  

นน ๓๔๕๙/๒๑๓๓

เด็กหญิงชุลี กิตตินันทวัฒน์
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก้อ ก้อ  

นน ๓๔๕๙/๒๑๓๔

เด็กชายณัฐพล ก้อชนะ
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก้อ ก้อ  

นน ๓๔๕๙/๒๑๓๕

เด็กชายธนพล คำมงคล
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก้อ ก้อ  

นน ๓๔๕๙/๒๑๓๖

เด็กชายฐาปกรณ์ เดินแปง
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก้อ ก้อ  

นน ๓๔๕๙/๒๑๓๗

เด็กชายทวิภพ เขือนจันน่าน

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก้อ ก้อ  

นน ๓๔๕๙/๒๑๓๘

เด็กชายพงศธร แซ่ลี
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านก้อ ก้อ  

นน ๓๔๕๙/๒๑๓๙

เด็กหญิงอรนงค์ พิศจารย์
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก้อ ก้อ  

นน ๓๔๕๙/๒๑๔๐

เด็กชายธารา ไตรสิงห์สม
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก้อ ก้อ  

นน ๓๔๕๙/๒๑๔๑

เด็กหญิงสายพิน แซ่ว่าง
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก้อ ก้อ  

นน ๓๔๕๙/๒๑๔๒

เด็กหญิงปภารินทร์ วงค์พุทธคำ
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านก้อ ก้อ  

นน ๓๔๕๙/๒๑๔๓

เด็กหญิงนำฝน แซ่ว่าง
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านก้อ ก้อ  

นน ๓๔๕๙/๒๑๔๔

เด็กหญิงกนกพร ชัยชนะ
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านก้อ ก้อ  

นน ๓๔๕๙/๒๑๔๕

เด็กหญิงสุชาดา กิตตินันทวัฒน์
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านก้อ ก้อ  

นน ๓๔๕๙/๒๑๔๖

เด็กหญิงศุภกานต์ แซ่ท้าว
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านก้อ ก้อ  

นน ๓๔๕๙/๒๑๔๗

เด็กหญิงชนาภา วงค์คำมา
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านก้อ ก้อ  

นน ๓๔๕๙/๒๑๔๘

เด็กหญิงยุวธิดา กิตติชนะกุล
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านก้อ ก้อ  

นน ๓๔๕๙/๒๑๔๙

เด็กหญิงศศิธร กิตติรุ่งอรุณ
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านก้อ ก้อ  

นน ๓๔๕๙/๒๑๕๐

เด็กหญิงรัชนีกร กิตติเลิศ
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านก้อ ก้อ  

นน ๓๔๕๙/๒๑๕๑

เด็กหญิงวิชญาดา แซ่ย่าง
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านก้อ ก้อ  

นน ๓๔๕๙/๒๑๕๒

เด็กหญิงศิริวรรณ แซ่ท้าว
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านก้อ ก้อ  

นน ๓๔๕๙/๒๑๕๓

เด็กหญิงจินดา
วัฒนาตระกูลวงค์ ๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านก้อ ก้อ  

นน ๓๔๕๙/๒๑๕๔
นางสาวประกายดาว แซ่ลี

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านก้อ ก้อ  

นน ๓๔๕๙/๒๑๕๕

เด็กหญิงมีนา แซ่ว่าง
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านก้อ ก้อ  

นน ๓๔๕๙/๒๑๕๖

เด็กชายณัฐพล ก้อชนะ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก้อ ก้อ  

นน ๓๔๕๙/๒๑๕๗

เด็กชายภูมิภัทร เฮียงโฮม
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก้อ ก้อ  

นน ๓๔๕๙/๒๑๕๘

เด็กหญิงมาลินี ก้ออิสละ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก้อ ก้อ  

นน ๓๔๕๙/๒๑๕๙

เด็กชายวรพรต วงค์คำมา

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านก้อ ก้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๖๒ / ๘๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๕๙/๒๑๖๐

เด็กชายฉัตรพงศ์ กันชนะ
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านก้อ ก้อ  

นน ๓๔๕๙/๒๑๖๑

เด็กชายธนวัฒน์ เมืองหล้า
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตอง ตอง  

นน ๓๔๕๙/๒๑๖๒

เด็กชายจรวตร บัวผัด
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตอง ตอง  

นน ๓๔๕๙/๒๑๖๓

เด็กชายจีรภัทร เตียมชาย
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตอง ตอง  

นน ๓๔๕๙/๒๑๖๔

เด็กชายวัชรินทร์ ไชนา
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตอง ตอง  

นน ๓๔๕๙/๒๑๖๕

เด็กชายธนายุต อุตมะ
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตอง ตอง  

นน ๓๔๕๙/๒๑๖๖

เด็กหญิงพรธิดา สุกุลกาญจน์
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตอง ตอง  

นน ๓๔๕๙/๒๑๖๗

เด็กหญิงอรปรียา ใจวิชา

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตอง ตอง  

นน ๓๔๕๙/๒๑๖๘
เด็กหญิงพรรณวรินทร์

จิตวิชา
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตอง ตอง  

นน ๓๔๕๙/๒๑๖๙

เด็กหญิงพิมพกานต์ กันไชย
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตอง ตอง  

นน ๓๔๕๙/๒๑๗๐

เด็กหญิงชวัลรัตน์ รังศรี
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตอง ตอง  

นน ๓๔๕๙/๒๑๗๑

เด็กหญิงเมธปยา ทะมา

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตอง ตอง  

นน ๓๔๕๙/๒๑๗๒

เด็กชายวรปรัชญ์ โนจร
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตอง ตอง  

นน ๓๔๕๙/๒๑๗๓

เด็กชายพงศพัศ ดวงทาแสง
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตอง ตอง  

นน ๓๔๕๙/๒๑๗๔

เด็กชายศุภกฤต ชมพู

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตอง ตอง  

นน ๓๔๕๙/๒๑๗๕

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ บุดดีสุวรรณ
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตอง ตอง  

นน ๓๔๕๙/๒๑๗๖

เด็กหญิงสุรัตสนา หมัดบู่
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตอง ตอง  

นน ๓๔๕๙/๒๑๗๗

เด็กหญิงวริศรา บุญประเสริฐ
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตอง ตอง  

นน ๓๔๕๙/๒๑๗๘

เด็กหญิงจิดาภา จิตวิชา
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตอง ตอง  

นน ๓๔๕๙/๒๑๗๙

เด็กหญิงรัชนา กิจจา
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตอง ตอง  

นน ๓๔๕๙/๒๑๘๐

เด็กชายสุทธิภัทร นุราช
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตอง ตอง  

นน ๓๔๕๙/๒๑๘๑

เด็กชายนิรวิทธ์ แสนใจมงคล
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตอง ตอง  

นน ๓๔๕๙/๒๑๘๒

เด็กชายกฤติพงศ์ สะมา
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตอง ตอง  

นน ๓๔๕๙/๒๑๘๓

เด็กหญิงนันท์นภัส ฝนพรหมมินทร์
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตอง ตอง  

นน ๓๔๕๙/๒๑๘๔

เด็กหญิงอ้อยใจ แสนใจมงคล
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตอง ตอง  

นน ๓๔๕๙/๒๑๘๕

เด็กหญิงชุติมา ก๋าวงศ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตอง ตอง  

นน ๓๔๕๙/๒๑๘๖

เด็กหญิงสรนันท์ อินมโน

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตอง ตอง  

นน ๓๔๕๙/๒๑๘๗

เด็กหญิงอภิญญา สมทอง
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตอง ตอง  

นน ๓๔๕๙/๒๑๘๘

เด็กชายภราดร ฐานะไชย
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๑๘๙

เด็กชายชาญยุทธ นุราช
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๑๙๐

เด็กชายชัชรัณฑ์ มัยราช
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๑๙๑

เด็กชายฉัตรธวัช เดชดี
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๑๙๒

เด็กชายพชรดนย์ พรมเกษา
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๑๙๓

เด็กหญิงสุพิชญา อินตุ้ย
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๑๙๔

เด็กหญิงนภารัตน์ อินต๊ะภา
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา นาคา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๖๓ / ๘๔
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นน ๓๔๕๙/๒๑๙๕

เด็กหญิงภูริชญา ดินแดง
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๑๙๖

เด็กหญิงอนุธิดา ศิริ
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๑๙๗

เด็กหญิงศรินทิพย์ จิตติราช
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๑๙๘

เด็กหญิงณัฐณิชา ทะนะชัยชานนท์
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๑๙๙

เด็กชายธนกร กุลเทพรม

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๐๐
เด็กหญิงวริศรา สุทธิไส

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๐๑

เด็กหญิงพิมพ์ธิดา คำแปงตัน
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๐๒

เด็กหญิงธนัชชา สอนนนฐี
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๐๓

เด็กชายคณพศ อุ่นเรือน

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๐๔

เด็กชายอนุภัทร ตันวุฒิ
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๐๕

เด็กชายปยวัชร์ ทะกา
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๐๖

เด็กชายยุทธพงษ์ คำมงคล
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๐๗

เด็กหญิงบุตรี ทองสุทธิ

์

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๐๘

เด็กหญิงณัฐธิดา กามินทร์
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๐๙

เด็กหญิงอัญชิสา กามินทร์
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๑๐

เด็กหญิงภัทรารัตน์ อายุยืน
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๑๑

นางละเอียด นันตา
๒๐/๐๔/๒๕๐๓

โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๑๒

นางสาลี นันภิวงค์
๑๔/๐๓/๒๕๐๖

โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๑๓

นางสุวิญชา คำแปงตัน
๐๘/๐๑/๒๕๑๕

โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๑๔

นางสาวสุประวีณ์ ภูพิริยะนันท์
๐๙/๐๗/๒๕๐๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๑๕

นางอัญธิกา ปาหวาย

๑๖/๑๑/๒๕๒๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๑๖

นางสาวเวฬุวัลย์ ไสยมรรคา
๒๑/๐๕/๒๕๐๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๑๗

เด็กชายศศิวงศ์ วงค์พุทธคำ
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคว้ง นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๑๘

เด็กหญิงกมลพรรณ แคว้งอินทร์
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคว้ง นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๑๙
เด็กหญิงมณฑกานท์ คำอินสม

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคว้ง นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๒๐

เด็กหญิงเมธชนุตม์ ธนูสาร
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแคว้ง นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๒๑

เด็กชายถิรวัฒน์ แคว้งอินทร์
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแคว้ง นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๒๒

เด็กชายจักรภัทร คำหล่อ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแคว้ง นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๒๓

เด็กหญิงกชกร ไชยโย
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคว้ง นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๒๔

นายอนุพงษ์ เกตุ้ย
๑๖/๐๘/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านแคว้ง นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๒๕

นางสาวอรวรรณ เตอะอำภา
๐๘/๐๖/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านแคว้ง นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๒๖

เด็กหญิงเบญญาภา มูลธิจันทร์
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรหม นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๒๗

เด็กหญิงชยามร ฟาสาง
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรหม นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๒๘

เด็กหญิงสุรางคนา นนฐี
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรหม นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๒๙

เด็กหญิงพัชรินทร์ อินจันทร์
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรหม นาคา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๖๔ / ๘๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๕๙/๒๒๓๐

เด็กชายคิรากร พรมไชยวงค์
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรหม นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๓๑

เด็กหญิงธันชนก ชาวเหนือ
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพรหม นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๓๒

เด็กหญิงปยาพัชร แซ่โซ้ง
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรหม นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๓๓

เด็กหญิงธนพร แคว้งอินทร์
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรหม นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๓๔

เด็กชายโสภณวิชญ์ พรมี
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรหม นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๓๕

เด็กชายอติชาติ แซ่ม้า
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรหม นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๓๖

เด็กชายอภิรักษ์ แซ่ม้า
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรหม นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๓๗

เด็กชายณัฐศักดิ

์

สุวัฒนา
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรหม นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๓๘

เด็กชายจารุกิตดิ

์

จันทเนตร
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๓๙

เด็กชายภูมิวิชญ์กร อัฑฒ์ปลีกล้วย
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๔๐

เด็กชายวงศกร เอกตาแสง
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๔๑

เด็กชายต่อตระกูล อินตุ้ย
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๔๒

เด็กหญิงกมลฉัตร อินขาว
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๔๓

เด็กหญิงนภสร โทนอ๊อด
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๔๔

เด็กหญิงนภัสวรรณ ฟองจ้อน
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๔๕

เด็กหญิงนำฝน เทียนมงคล
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๔๖

เด็กหญิงบุษบา คำมงคล

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๔๗

เด็กหญิงปภาดา แซ่โซ้ง
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๔๘

เด็กหญิงพรชิตา เรียงสวัสดิ

้ ์

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๔๙

เด็กหญิงพรนภา แซ่โซ้ง
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๕๐

เด็กหญิงสลิลทิพย์ ยศไทย
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๕๑

เด็กหญิงหริณี ก้ออิสละ

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๕๒

เด็กหญิงอภิสรา ยอดยา
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๕๓

เด็กหญิงจารุวรรณ ศรีแสงมณี
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๕๔

เด็กหญิงสุชานาถ กำเนิดมงคล
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๕๕

เด็กชายกลทีป
วัฒนาตระกูลวงศ์ ๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๕๖

เด็กชายกิติพงษ์ จันต๊ะวงค์
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๕๗

เด็กชายพยุงทรัพย์ ศรีวิชัย
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๕๘

เด็กชายเสนาะ แสนโซ้ง
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๕๙

เด็กชายนันทวัฒน์ ไชยสาร
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๖๐

เด็กชายพงษ์ชัย แซ่โซ้ง
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๖๑

เด็กชายอัครพนธ์ แสนหาง
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๖๒

เด็กหญิงเกาลี แซ่ซ้ง
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๖๓

เด็กหญิงจิตรทิวา นันภิวงค์
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๖๔

เด็กหญิงณัฐริกา ขำใจดี
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๖๕ / ๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๕๙/๒๒๖๕
เด็กหญิงดาวพวรรณ์ วัฒนาตระกูลวงศ์

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๖๖

เด็กหญิงธนัญญา มัคพันธ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๖๗

เด็กหญิงนภเกตน์ ศิริวารัตน์
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๖๘

เด็กหญิงนำฝน พงศาวิทยา
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๖๙

เด็กหญิงพรหมพร ภัทรคุณากุล
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๗๐

เด็กหญิงวรรณิดา แซ่วือ

้

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๗๑

เด็กหญิงสุกัญญา กมลาสน์โกมล
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๗๒

เด็กชายบรรณวิทิต พรมอิทธิ

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๗๓

เด็กหญิงอรปรียา กามินทร์
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๗๔

เด็กหญิงฑิตยา มาละ

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๗๕

เด็กหญิงวันเพ็ญ คีรีวิริยะ
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๗๖

เด็กชายธนะภูมิ กายา
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๗๗

เด็กชายนพโรจน์ สอนนนท์ฐีกูล
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๗๘

เด็กชายวิริยะ สุริยา
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๗๙

เด็กชายธนภัทร แสนเคียน
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๘๐

เด็กหญิงบุษราคัม วงค์พุทธคำ
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๘๑

เด็กหญิงอินทิรา นันทสิทธิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๘๒

เด็กหญิงกสินา ทองคำ
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๘๓

เด็กชายกรวิชญ์ วงศ์คำมา
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๘๔

เด็กชายธีรนัย เขือนเขตร

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๘๕

เด็กชายนาวิน อินตาวิน
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๘๖

เด็กชายพงศกร มวลชัย
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๘๗

เด็กชายวิทยา ยานา
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๘๘

เด็กหญิงกนกวรรณ อุตยะราช

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๘๙

เด็กหญิงกวิสรา กามินทร์
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๙๐

นางสาวปทิตตา ตะกาญจันทร์

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๙๑

นางสาวสิริมา วิชัยคำ

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๙๒

นางสาวธัญจิรา แก้วใส

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๙๓

นายณรงค์พล วงศ์พุทธคำ
๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๙๔

นายชิติพันธ์ ขัติปญญา
๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๙๕

นายณัฐนนท์ สอนนนฐี
๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๙๖

นายธนายุต ทะชุ่ม
๒๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๙๗

นายภาณุวัฒน์ ดวงแก้ว
๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๙๘

นางสาวธัญลักษณ์ เตอะอำภา
๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๒๙๙

นายนิรันดร์ แท่นทอง
๐๑/๐๑/๒๕๒๔

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๖๖ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๕๙/๒๓๐๐
นางสาวปณิสรา วงสุยะ

๐๗/๑๑/๒๕๒๗

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๓๐๑

นางสาวธีรยา บริบูรณ์
๑๗/๑๐/๒๕๓๐

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๓๐๒

นางสาวจุฑาพิชญ์ ธรรมศิลป
๓๑/๐๑/๒๕๒๙

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๓๐๓

นางสาวลักขณา กาสี
๑๓/๐๓/๒๕๓๔

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๓๐๔

นางสาวพวงพยอม ถึงสุข
๑๓/๐๙/๒๕๒๘

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๓๐๕

นางสาวบุศราภรณ์ สมบุญ
๒๙/๑๐/๒๕๒๓

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๓๐๖

นางปราณี ขัติเนตร
๐๒/๐๘/๒๕๐๕

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๓๐๗

นายสมพงษ์ กันชนะ
๑๙/๐๗/๒๕๒๒

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๓๐๘

เด็กหญิงกนิษฐา ต๊ะยศ
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำปาย นำปาย  

นน ๓๔๕๙/๒๓๐๙

เด็กชายพงศกร ไชยศิริ
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำปาย นำปาย  

นน ๓๔๕๙/๒๓๑๐

เด็กชายสิรธีร์ ดีปนตา
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำปาย นำปาย  

นน ๓๔๕๙/๒๓๑๑

เด็กชายธีระพัฒน์ แก้วใส
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำปาย นำปาย  

นน ๓๔๕๙/๒๓๑๒

เด็กหญิงกฤติกา สอนนนฐี
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำปาย นำปาย  

นน ๓๔๕๙/๒๓๑๓

เด็กชายกัลตินันท์ พรมไชยวงค์
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำปาย นำปาย  

นน ๓๔๕๙/๒๓๑๔

เด็กชายอนุชิต ท้าวใจ
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำปาย นำปาย  

นน ๓๔๕๙/๒๓๑๕

เด็กชายกฤตนัย แก้วใส
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำปาย นำปาย  

นน ๓๔๕๙/๒๓๑๖

เด็กหญิงสุภัสรา คำมงคล
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำปาย นำปาย  

นน ๓๔๕๙/๒๓๑๗

เด็กชายสงกรานต์ พึงทองหล่อ

่

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำปาย นำปาย  

นน ๓๔๕๙/๒๓๑๘

เด็กชายทักษิณ ทุมเสน
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำปาย นำปาย  

นน ๓๔๕๙/๒๓๑๙

เด็กหญิงชุติกาญจน์ กองดี
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำปาย นำปาย  

นน ๓๔๕๙/๒๓๒๐

เด็กชายนฤนนท์ ไชยศิริ
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำปาย นำปาย  

นน ๓๔๕๙/๒๓๒๑

เด็กหญิงกัญญาภัค กามินทร์
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำปาย นำปาย  

นน ๓๔๕๙/๒๓๒๒

เด็กชายทนาศักดิ

์

คำมงคล
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำปาย นำปาย  

นน ๓๔๕๙/๒๓๒๓

เด็กหญิงชนิสรา แก้วใส
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำปาย นำปาย  

นน ๓๔๕๙/๒๓๒๔

เด็กชายนันทวัฒน์ ดอนคำใจ
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำปาย นำปาย  

นน ๓๔๕๙/๒๓๒๕

เด็กชายธนภัทร ฝายทะแสง
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำปาย นำปาย  

นน ๓๔๕๙/๒๓๒๖

เด็กชายชีวานนท์ แก้วใส
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำปาย นำปาย  

นน ๓๔๕๙/๒๓๒๗

เด็กหญิงชวัลรัตน์ แก้วใส
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำปาย นำปาย  

นน ๓๔๕๙/๒๓๒๘

เด็กหญิงพัชราภา ประชากูล
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำปาย นำปาย  

นน ๓๔๕๙/๒๓๒๙

เด็กชายธนากร อัปมาเถ
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำปาย นำปาย  

นน ๓๔๕๙/๒๓๓๐

เด็กหญิงศิริโสภา บุญอินทร์
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำปาย นำปาย  

นน ๓๔๕๙/๒๓๓๑

เด็กชายณัฐดนัย พรมเกษา
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาสัก นำปาย  

นน ๓๔๕๙/๒๓๓๒

เด็กชายวิศวกร แก้วใส
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาสัก นำปาย  

นน ๓๔๕๙/๒๓๓๓

เด็กหญิงปุญญพัฒน์ ประทอง
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาสัก นำปาย  

นน ๓๔๕๙/๒๓๓๔

เด็กหญิงกวิสรา คำมงคล
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาสัก นำปาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๖๗ / ๘๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๕๙/๒๓๓๕

เด็กหญิงเพชรลัดดา โพธินอก

์

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาสัก นำปาย  

นน ๓๔๕๙/๒๓๓๖

เด็กชายธนกฤต ประทอง
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาสัก นำปาย  

นน ๓๔๕๙/๒๓๓๗

เด็กชายพิเชฐ แก้วกวย
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาสัก นำปาย  

นน ๓๔๕๙/๒๓๓๘

เด็กชายอภิชาต แก้วใส
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาสัก นำปาย  

นน ๓๔๕๙/๒๓๓๙

เด็กชายภูวพัชร์ ปอมเกิด
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาสัก นำปาย  

นน ๓๔๕๙/๒๓๔๐

เด็กชายชัยวัฒน์ อินต๊ะหน้อย
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาสัก นำปาย  

นน ๓๔๕๙/๒๓๔๑

เด็กชายกิตติภณ กัณฑาสุวรรณ
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาสัก นำปาย  

นน ๓๔๕๙/๒๓๔๒

เด็กชายพลกฤต แก้วใส
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาสัก นำปาย  

นน ๓๔๕๙/๒๓๔๓

เด็กหญิงธนัญญา แก้วใส

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาสัก นำปาย  

นน ๓๔๕๙/๒๓๔๔

เด็กชายพิชุตม์ แก้วใส
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาสัก นำปาย  

นน ๓๔๕๙/๒๓๔๕

เด็กหญิงณัฐวิภา อินต๊ะหงษ์ ๖/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปาสัก นำปาย  

นน ๓๔๕๙/๒๓๔๖

เด็กชายอุเทน พรมไชยวงค์
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๓๔๗

เด็กชายมีศักดิ

์

แซ่โซ้ง
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๓๔๘

เด็กชายชุติเดช แซ่โซ้ง
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๓๔๙

เด็กชายสุริยันต์ แซ่ว่าง

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๓๕๐

เด็กชายวีรภาพ แซ่โซ้ง
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๓๕๑

เด็กชายกษิดิเดช

์

แซ่โซ้ง
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๓๕๒

เด็กชายอนาวิล ชัยภาคย์พิบูล
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๓๕๓

เด็กชายไววิทย์ พงศ์พรไพรศาล
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๓๕๔

เด็กชายชวดล แซ่เล่า
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๓๕๕

เด็กชายมิตรภาพ พงศาวัฒนา
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๓๕๖

เด็กหญิงสุจินดา กำธรวัฒนา

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๓๕๗

เด็กหญิงกันตยา แซ่เล่า
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๓๕๘

เด็กหญิงกนกพร แซ่โซ้ง
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๓๕๙

เด็กหญิงสุรีรัตน์ แซ่ลี
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๓๖๐

เด็กหญิงภาวิดา แซ่โซ้ง

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๓๖๑

เด็กหญิงนภพร แซ่เล้า
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๓๖๒

เด็กหญิงมณีรัตน์ ชัยภาคย์พิบูล

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๓๖๓

เด็กหญิงปญญาพร แซ่หวือ

้

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๓๖๔

เด็กหญิงกชมน แซ่ว่าง
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๓๖๕

เด็กหญิงพลอย แซ่โซ้ง
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๓๖๖

เด็กหญิงพัทราภรณ์ แซ่โซ้ง
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๓๖๗
เด็กหญิงกฤษฎาภรณ์ แซ่ม้า

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๓๖๘

เด็กหญิงรวิภา สุคนธ์เทวัญ
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๓๖๙

เด็กหญิงสุมาลี แซ่โซ้ง
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๖๘ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๕๙/๒๓๗๐

เด็กหญิงกิตติมา ชัยภาคย์พิบูล

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๓๗๑

เด็กหญิงรัตติยา แซ่โซ้ง
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๓๗๒

เด็กหญิงสุรญา แซ่โซ้ง
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๓๗๓

เด็กหญิงชนิตา แซ่โซ้ง
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๓๗๔

เด็กชายชูชาติ แซ่โซ้ง
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๓๗๕

เด็กชายณัฐวัฒน์ แซ่หวือ

้

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๓๗๖

เด็กชายณัฐวัตร แซ่โซ้ง
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๓๗๗

เด็กชายทักษะ ชัยภาคย์พิบูล
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๓๗๘

เด็กชายประพจน์ แซ่ลี
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๓๗๙

เด็กชายพลิส
วัฒนาตระกูลวงค์

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๓๘๐

เด็กชายพัทธพล แซ่หวือ

้

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๓๘๑

เด็กชายพีรศักดิ

์

วัฒนาตระกูลวงค์
๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๓๘๒

เด็กชายสมจิต แซ่โซ้ง
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๓๘๓

เด็กชายรัชชานนท์ ทองไสย์
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๓๘๔

เด็กชายจิรายุ แซ่หลอ
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๓๘๕

เด็กหญิงกัญญาภัค แซ่ว่าง
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๓๘๖

เด็กหญิงจารุมน
วัฒนาตระกูลวงค์

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๓๘๗

เด็กหญิงชลธิชา แซ่เล่า
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๓๘๘

เด็กหญิงนารี แซ่โซ้ง
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๓๘๙

เด็กหญิงปรียาณัฐ ชัยภาคย์พิบูล
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๓๙๐

เด็กหญิงปาริชาติ แซ่เล่า
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๓๙๑

เด็กหญิงพิชญา พงศาผดุง
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๓๙๒

เด็กหญิงพิชญธิดา แซ่โซ้ง
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๓๙๓

เด็กหญิงภาวิดา แซ่เล่า
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๓๙๔

เด็กหญิงรดา แซ่ว่าง
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๓๙๕

เด็กหญิงวลัยรัตน์ แซ่โซ้ง
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๓๙๖

เด็กหญิงจันทร์ธิดา แซ่หวือ

้

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๓๙๗

เด็กหญิงฟาใหม่ แก้วมาลัยทิพย์
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๓๙๘

เด็กชายเจษฏา แซ่โซ้ง
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๓๙๙

เด็กชายนพดล แซ่โซ้ง
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๔๐๐
เด็กชายพิชชากร แซ่โซ้ง

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๔๐๑

เด็กชายวิรชัย แซ่โซ้ง
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๔๐๒

เด็กชายศรีสมบัติ แซ่โซ้ง
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๔๐๓

เด็กชายศุภกิตติ

์

แซ่โซ้ง
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๔๐๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

จิรชุติกุล
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๖๙ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๕๙/๒๔๐๕

เด็กชายวัชรพล แซ่โซ้ง
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๔๐๖

เด็กชายมานพ แซ่ว่าง
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๔๐๗

เด็กชายเดชา แซ่ว่าง
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๔๐๘

เด็กชายกันต์ พงศาวัฒนา
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๔๐๙

เด็กหญิงวันดี แซ่วือ

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๔๑๐

เด็กหญิงพลอย แซ่โซ้ง
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๔๑๑

เด็กหญิงพิมพกานต์ แซ่ลี
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๔๑๒

เด็กหญิงประภัสสร แซ่โซ้ง
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๔๑๓

เด็กหญิงนิภา แซ่โซ้ง
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๔๑๔

เด็กหญิงนฤมล แซ่โซ้ง
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๔๑๕

เด็กหญิงกิตติมา พงศาผดุง
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๔๑๖

เด็กหญิงอนิตา แซ่เล่า
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๔๑๗

เด็กหญิงสุนทรี สิริปญญาวงศ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๔๑๘

เด็กหญิงกัลยา ชัยภาคย์พิบูล
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๔๑๙

เด็กหญิงปาเยีย แซ่โซ้ง
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๔๒๐

เด็กหญิงพิมพ์ แซ่โซ้ง
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๔๒๑

เด็กหญิงนาลี แซ่สง
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๔๒๒

เด็กหญิงสายธาร แซ่โซ้ง
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๔๒๓

เด็กชายวีระพงษ์ แสงรัตนาวงศ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๔๒๔

เด็กชายนธวัฒน์ พงศ์พรไพรศาล
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๔๒๕

เด็กชายดนุสรณ์ แซ่ท้าว

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๔๒๖

เด็กหญิงนิราภร แซ่เล่า
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๔๒๗

เด็กหญิงมานี แซ่โซ้ง
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๔๒๘

เด็กหญิงวรรณิกา แซ่โซ้ง
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๔๒๙

เด็กหญิงวรรณี แซ่โซ้ง
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๔๓๐

เด็กหญิงศิริพร แซ่สง
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๔๓๑

เด็กหญิงสุณี ภัทรเกียรติ
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๔๓๒

เด็กหญิงอัมพร ดำรงอริยกุล
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๔๓๓

เด็กหญิงกนกวรรณ วงศ์คำมา
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๔๓๔

เด็กหญิงสุภาพร แซ่โซ้ง
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๔๓๕

เด็กหญิงประภาพร แซ่ลี

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๔๓๖

เด็กหญิงสุกัญญา ทรงสิริไพรศาล
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๔๓๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ ชัยภาคย์พิบูล

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๔๓๘

เด็กหญิงศิลปสุภา พงศ์ศิริเสรี
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๔๓๙

เด็กหญิงกาญจนา แซ่โซ้ง
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๗๐ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๕๙/๒๔๔๐

เด็กชายจิรภัทร แซ่เล่า
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๔๔๑

เด็กชายประเสริฐ พงศ์ชัยอนันต์
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๔๔๒

นายจร แซ่หว้า
๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๔๔๓

เด็กชายวิชิต ภัทรเกียรติ
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๔๔๔

เด็กชายนันทวัฒน์ แซ่โซ้ง
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๔๔๕

เด็กหญิงจิดาภา แซ่ว่าง
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๔๔๖

เด็กหญิงปาเยีย แซ่โซ้ง
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๔๔๗

เด็กหญิงวราภรณ์ แซ่เล่า
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๔๔๘

เด็กหญิงวาลี แซ่โซ้ง
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๔๔๙

เด็กชายพีระศักดิ

์

แซ่เล่า
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๔๕๐

เด็กชายภูริณัฐ แซ่ซ่ง
๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๔๕๑

เด็กชายรเมศ แซ่ว่าง

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๔๕๒

เด็กชายสมคิด แซ่โซ้ง
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๔๕๓

นายธีรวัฒน์ พรมไชยวงค์

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๔๕๔

เด็กชายสมชัย แซ่โซ้ง

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๔๕๕

เด็กชายมนต์สิทธิ

์

แซ่โซ้ง
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๔๕๖

นายบี แซ่ว่าง
๐๕/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๔๕๗

นางสาวอัว

๋

แซ่เล่า
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๔๕๘

เด็กหญิงบรรยาย แซ่โซ้ง
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๔๕๙
เด็กหญิงประกายดาว แซ่หวือ

้

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๔๖๐

เด็กหญิงภาวิดา แซ่ลี
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๔๖๑

เด็กหญิงสุรีพร สิริปญญาวงศ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๔๖๒

เด็กหญิงเอมิกา แซ่ว่าง
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๔๖๓

เด็กหญิงวันเพ็ญ แซ่โซ้ง
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๔๖๔

นางสาวสโรชา แซ่ลี
๑๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๕๙/๒๔๖๕

เด็กหญิงจิราพรรณ พรมดวงดี
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยบง หมอเมือง  

นน ๓๔๕๙/๒๔๖๖

เด็กหญิงฐานิตา กิติยะ
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยบง หมอเมือง  

นน ๓๔๕๙/๒๔๖๗

เด็กชายภัทรกร พานสอน
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยบง หมอเมือง  

นน ๓๔๕๙/๒๔๖๘

เด็กชายภูรีโรจน์ สอนนนท์ฐีกูล
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยบง หมอเมือง  

นน ๓๔๕๙/๒๔๖๙

เด็กหญิงศตนันท์ โลมรัตน์
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยบง หมอเมือง  

นน ๓๔๕๙/๒๔๗๐

เด็กหญิงสุภาวดี ภูชะธง
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยบง หมอเมือง  

นน ๓๔๕๙/๒๔๗๑

เด็กหญิงรัชดา แซ่จาง
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยบง หมอเมือง  

นน ๓๔๕๙/๒๔๗๒

เด็กชายธีรภัทร เชือสาร

้

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยบง หมอเมือง  

นน ๓๔๕๙/๒๔๗๓

เด็กชายภานุดล สิทธิตาคำ
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยบง หมอเมือง  

นน ๓๔๕๙/๒๔๗๔

เด็กชายศุภกฤต พรมเกษา
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยบง หมอเมือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๗๑ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๕๙/๒๔๗๕

เด็กหญิงอรนลิน อินแปลง
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยบง หมอเมือง  

นน ๓๔๕๙/๒๔๗๖

เด็กชายพิชชากร ไชยศิริ
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยบง หมอเมือง  

นน ๓๔๕๙/๒๔๗๗

เด็กหญิงศิริธร วิชัยคำ
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยบง หมอเมือง  

นน ๓๔๕๙/๒๔๗๘

เด็กชายธนพนธ์ พรมไชยวงค์
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยบง หมอเมือง  

นน ๓๔๕๙/๒๔๗๙

เด็กชายธีรพงษ์ แซ่ว่าง
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยบง หมอเมือง  

นน ๓๔๕๙/๒๔๘๐

เด็กชายอนิรุต กามินทร์
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยบง หมอเมือง  

นน ๓๔๕๙/๒๔๘๑

เด็กชายจารุกิตติ

์

นวลศรี
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยบง หมอเมือง  

นน ๓๔๕๙/๒๔๘๒

เด็กหญิงเพ็ญ พงศ์ศิริเสรี
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยบง หมอเมือง  

นน ๓๔๕๙/๒๔๘๓

เด็กหญิงบัว แซ่ว่าง
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยบง หมอเมือง  

นน ๓๔๕๙/๒๔๘๔

เด็กชายชิษณุพงศ์ มาละ
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยบง หมอเมือง  

นน ๓๔๕๙/๒๔๘๕

เด็กหญิงจิตติมา สำรวมรัมย์
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยบง หมอเมือง  

นน ๓๔๕๙/๒๔๘๖

เด็กชายนิพิฐพนธ์ สุดสม ๖/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๕๙/๒๔๘๗

เด็กชายณัฐวัฒน์ สัจจา ๗/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๕๙/๒๔๘๘

เด็กชายอรรคเดช อายุยืน
๑๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๕๙/๒๔๘๙

เด็กชายณัฐชนน สัจจา
๑๘/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๕๙/๒๔๙๐

เด็กหญิงสมัชญา ณ น่าน ๖/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๕๙/๒๔๙๑

เด็กหญิงศุภจิรา มงคล
๒๒/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๕๙/๒๔๙๒

เด็กหญิงอาทิตยา เชือหมอ

้

๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๕๙/๒๔๙๓

เด็กหญิงภัณฑิรา เชือหมอ

้

๔/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๕๙/๒๔๙๔

เด็กหญิงนันทิกานต์ คำพุฒ ๘/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๕๙/๒๔๙๕

เด็กชายณัฐวัตร วงค์ไชยา
๒๕/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๕๙/๒๔๙๖

เด็กชายธนภัทร สีทา
๑๙/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๕๙/๒๔๙๗

เด็กชายธนกฤต หมอปา
๑๑/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๕๙/๒๔๙๘

เด็กชายนันทภพ สมควร
๑๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๕๙/๒๔๙๙

เด็กชายนพรัตน์ อุดนันตา ๑/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเปา ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๕๙/๒๕๐๐
เด็กชายวันชนะ เรืองอาจ ๓/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเปา ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๕๙/๒๕๐๑

เด็กชายกฤตนัย มงคล ๖/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเปา ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๕๙/๒๕๐๒

เด็กชายพรภวิทย์ เชือหมอ

้

๔/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเปา ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๕๙/๒๕๐๓

เด็กหญิงกนกพร พอใจ
๑๒/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๕๙/๒๕๐๔

เด็กหญิงกุลจิรา สมควร

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๕๙/๒๕๐๕

เด็กหญิงนริศรา เชือหมอ

้

๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเปา ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๕๙/๒๕๐๖

เด็กหญิงผณินทรา บ้านเปา
๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๕๙/๒๕๐๗

เด็กหญิงภัทรลภา แก้วปญญา
๑๘/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๕๙/๒๕๐๘

เด็กหญิงสุจิตรา อ่อนศรี
๑๙/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๕๙/๒๕๐๙

เด็กหญิงอรวีย์ บ้านเปา
๒๕/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา ฟาสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๗๒ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๕๙/๒๕๑๐

เด็กหญิงอาทิตยา ศรีวิคาน
๑๔/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๕๙/๒๕๑๑

เด็กหญิงณัฐกมล สีส้นต์ ๓/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเปา ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๕๙/๒๕๑๒

เด็กหญิงกันตยา คำเบ้า
๑๖/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๕๙/๒๕๑๓

เด็กชายอุเทน พะเยาว์ ๓/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านพีใต้

้

ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๕๙/๒๕๑๔

เด็กชายภาณุพงษ์ ภาลี

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพีใต้

้

ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๕๙/๒๕๑๕

เด็กชายญาณธณ ขยัน
๒๖/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพีใต้

้

ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๕๙/๒๕๑๖

เด็กหญิงอภัสรา กาไชย
๒๒/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพีใต้

้

ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๕๙/๒๕๑๗

เด็กชายจักรพงษ์ สุวรรณชาติ
๒๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพีใต้

้

ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๕๙/๒๕๑๘

เด็กชายภานุพงษ์ ศิริมาตย์
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพีใต้

้

ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๕๙/๒๕๑๙

เด็กชายเอกวิล แสนอ่อน
๑๕/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพีใต้

้

ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๕๙/๒๕๒๐

เด็กชายรัฐสห ตนภู
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพีใต้

้

ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๕๙/๒๕๒๑

เด็กชายอุดมทรัพย์ บำรุงศิลป
๒๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพีใต้

้

ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๕๙/๒๕๒๒

เด็กหญิงธัญภรณ์ ศรีนาท ๕/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพีใต้

้

ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๕๙/๒๕๒๓

เด็กหญิงพิชญา ปละวุฒิ ๖/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพีใต้

้

ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๕๙/๒๕๒๔

เด็กหญิงอริญาภรณ์ สุขยิง

่

๘/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพีใต้

้

ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๕๙/๒๕๒๕

เด็กชายอนุพัฒน์ ศรีนาท ๕/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพีใต้

้

ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๕๙/๒๕๒๖

เด็กชายธนกฤต เปยสังข์
๑๒/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฟา ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๕๙/๒๕๒๗

เด็กชายมนัส คำน้อย
๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฟา ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๕๙/๒๕๒๘

เด็กชายนรินทร์ สุขขา
๒๙/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฟา ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๕๙/๒๕๒๙

เด็กชายวรนันท์ ธนบดีสร้อยทอง ๒๐/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านฟา ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๕๙/๒๕๓๐

เด็กชายนัทธพงษ์ อุปถัมภ์
๒๐/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฟา ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๕๙/๒๕๓๑

เด็กชายกรวิชญ์ โคตรหาชาว
๑๒/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฟา ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๕๙/๒๕๓๒
เด็กชายสุกิจจานันท์ สมควร

๑๔/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านฟา ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๕๙/๒๕๓๓

เด็กชายศิวกร คำแดง
๑๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฟา ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๕๙/๒๕๓๔

เด็กชายชยากร สุขแสน
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฟา ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๕๙/๒๕๓๕

เด็กชายนรธีร์ บุญเทพ
๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฟา ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๕๙/๒๕๓๖

เด็กชายปภังกร อุปถัมภ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฟา ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๕๙/๒๕๓๗

เด็กชายชญานนท์ อุปถัมภ์
๑๒/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฟา ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๕๙/๒๕๓๘

เด็กหญิงกานต์ธิดา ไชยยง ๘/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านฟา ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๕๙/๒๕๓๙

เด็กหญิงอรปรียา นามวงศ์ ๑/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านฟา ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๕๙/๒๕๔๐

เด็กหญิงธนัชพร คำลือ
๒๘/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฟา ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๕๙/๒๕๔๑

เด็กหญิงณัฐณิชา อินทา

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฟา ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๕๙/๒๕๔๒

เด็กหญิงมิตรสินี ปนคำ ๔/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านฟา ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๕๙/๒๕๔๓

เด็กหญิงกมลวรรณ ขุนทะอาจ
๒๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฟา ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๕๙/๒๕๔๔

เด็กหญิงอภิสรา ขัดศิริ
๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฟา ฟาสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๗๓ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๕๙/๒๕๔๕

เด็กหญิงสิทธิญาพร อุปถัมภ์ ๖/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านฟา ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๕๙/๒๕๔๖

เด็กหญิงอริสา ปจดี
๒๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฟา ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๕๙/๒๕๔๗

เด็กหญิงณัฐณิชา สิริศตพร
๑๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฟา ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๕๙/๒๕๔๘

เด็กหญิงนัฐดา นารถสิงห์
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฟา ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๕๙/๒๕๔๙

เด็กชายวัชระ ฉิมพลี

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาว ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๕๙/๒๕๕๐

เด็กชายธีวานนท์ อายุยืน ๒/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวังยาว ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๕๙/๒๕๕๑

เด็กชายธีรภัทร ทิพย์ปญญา
๒๕/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาว ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๕๙/๒๕๕๒

เด็กชายสราวุธ สุขยิง

่

๒๐/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังยาว ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๕๙/๒๕๕๓

เด็กชายอนุสิทธิ

์

ง้วนกันทะ
๑๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาว ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๕๙/๒๕๕๔

เด็กชายพิพัฒนพงษ์ หมอปา ๖/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวังยาว ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๕๙/๒๕๕๕

เด็กชายภูวมินทร์ งามสม

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาว ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๕๙/๒๕๕๖

เด็กชายณัฐดนัย มงคล
๑๕/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาว ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๕๙/๒๕๕๗

เด็กชายวราวิชญ์ เขียวดี ๑/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวังยาว ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๕๙/๒๕๕๘

เด็กชายเมธิชัย ทิพย์ปญญา
๒๙/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๕๙/๒๕๕๙

เด็กหญิงภัทธนันท์ อายุยืน
๒๔/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาว ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๕๙/๒๕๖๐

เด็กหญิงชัญญานุช เงินคำมูล ๒/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวังยาว ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๕๙/๒๕๖๑

เด็กหญิงธนานันท์ บุญปวง ๘/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวังยาว ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๕๙/๒๕๖๒

เด็กหญิงธีริศรา วงศ์วาสน์
๒๘/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาว ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๕๙/๒๕๖๓

เด็กหญิงอนิญญา พอใจ
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาว ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๕๙/๒๕๖๔

เด็กหญิงสหฤทัย เลือมใส

่

๒๘/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังยาว ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๕๙/๒๕๖๕

เด็กหญิงยุภรัตน์ เชือหมอ

้

๑๕/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังยาว ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๕๙/๒๕๖๖

เด็กหญิงกวิสรา อินต๊ะสอน
๒๙/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๕๙/๒๕๖๗

เด็กหญิงศดานันท์ นำพี

้

๒๓/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังยาว ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๕๙/๒๕๖๘

เด็กหญิงอภิชญา เขียวดี
๑๕/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาว ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๕๙/๒๕๖๙

เด็กชายพชรพล ขันทะ
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเรือง คำเรือง  

นน ๓๔๕๙/๒๕๗๐

เด็กหญิงขวัญจิรา ยาท้วม
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเรือง คำเรือง  

นน ๓๔๕๙/๒๕๗๑

เด็กหญิงปริตรา สารซ้อย
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเรือง คำเรือง  

นน ๓๔๕๙/๒๕๗๒

เด็กหญิงมัลลิกา แก่นจันทร์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเรือง คำเรือง  

นน ๓๔๕๙/๒๕๗๓

เด็กหญิงบัณฑิตา ร่วมสุข
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเรือง คำเรือง  

นน ๓๔๕๙/๒๕๗๔

เด็กหญิงปริชญา นุนำ
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเรือง คำเรือง  

นน ๓๔๕๙/๒๕๗๕

เด็กหญิงกนกวรรณ ธิเขียว
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเรือง คำเรือง  

นน ๓๔๕๙/๒๕๗๖

เด็กชายนนทวัฒน์ อินเปน
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเรือง คำเรือง  

นน ๓๔๕๙/๒๕๗๗
เด็กชายนราธิเบนทร์ สารเถือนแก้ว

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเรือง คำเรือง  

นน ๓๔๕๙/๒๕๗๘

เด็กชายธีรภัทร อินคำ

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้างอ้อย ดอนมูล  

นน ๓๔๕๙/๒๕๗๙

เด็กชายนาถวัฒน์ อุดฝน
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้างอ้อย ดอนมูล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๗๔ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๕๙/๒๕๘๐

เด็กชายพงศ์พิเชษฐ์ อุดฝน
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้างอ้อย ดอนมูล  

นน ๓๔๕๙/๒๕๘๑

เด็กชายปริญญา อุดฝน
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้างอ้อย ดอนมูล  

นน ๓๔๕๙/๒๕๘๒

เด็กหญิงนวิยา อุดฝน
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้างอ้อย ดอนมูล  

นน ๓๔๕๙/๒๕๘๓

เด็กหญิงณัฐณิชา เชิดในเมือง
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้างอ้อย ดอนมูล  

นน ๓๔๕๙/๒๕๘๔

เด็กชายปยโชติ อุดฝน
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้างอ้อย ดอนมูล  

นน ๓๔๕๙/๒๕๘๕

เด็กชายนฤภัทร ภูมิเวียง
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๕๘๖

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ปงมล
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๕๘๗

เด็กชายชลากร ถาลี
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๕๘๘

เด็กหญิงอรชุมา ต๊ะมูล
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๕๘๙

เด็กชายปฏิพัทธิ

์

ปงจันทร์ดี

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๕๙๐

เด็กชายปญญา ปาแจ้
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๕๙๑

เด็กชายภาณุเดช ต๊ะจักร
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๕๙๒

เด็กชายธนกฤต อินขวาง

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๕๙๓

เด็กหญิงเกวลี มณีอินทร์
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๕๙๔

เด็กหญิงรุจีรัตน์ ขันคำ
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๕๙๕

เด็กหญิงรุจรวี วิชัยต๊ะ
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๕๙๖

เด็กหญิงอชิรา แก้วคำมี
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๕๙๗

เด็กชายวีรวัฒน์ มาละโส
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๕๙๘

เด็กชายสุกนต์ธี เรือนของ
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๕๙๙

เด็กชายบันลือศิลป ถาลี
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๖๐๐
เด็กชายนราธิป กันทำ

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๖๐๑

เด็กหญิงมัทรี มาละโส
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๖๐๒

เด็กหญิงอริสา แก้วธรรม

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๖๐๓

เด็กหญิงสุชานันท์ ปะศรีทะโก
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๖๐๔

เด็กหญิงอภิญญา จินตวง
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๖๐๕

เด็กหญิงธมลพรรณ ทิศหน่อ
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๔๕๙/๒๖๐๖

เด็กชายศิวัช กันใจ
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง นาทะนุง  

นน ๓๔๕๙/๒๖๐๗

เด็กชายนารเมธ เอมน้อย
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง นาทะนุง  

นน ๓๔๕๙/๒๖๐๘

เด็กชายธนากร การะเกษ
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง นาทะนุง  

นน ๓๔๕๙/๒๖๐๙ เด็กชายภูวเดช ศรท้วม
ศรท้วม

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง นาทะนุง  

นน ๓๔๕๙/๒๖๑๐

เด็กชายภูมัพัฒน์ ศรีคำ
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง นาทะนุง  

นน ๓๔๕๙/๒๖๑๑

เด็กหญิงนุชวรา พันห้วยเสียม
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง นาทะนุง  

นน ๓๔๕๙/๒๖๑๒

เด็กหญิงจิรัชญา ขันเชียง
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง นาทะนุง  

นน ๓๔๕๙/๒๖๑๓

เด็กหญิงบัณฑิตา สอนนนฐี
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง นาทะนุง  

นน ๓๔๕๙/๒๖๑๔

เด็กหญิงวรรณสิริ สิทธิปรุง
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง นาทะนุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๗๕ / ๘๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๕๙/๒๖๑๕

เด็กหญิงธนัญญา ปาคุต
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง นาทะนุง  

นน ๓๔๕๙/๒๖๑๖

เด็กหญิงมนัสชยา ธนเนตร
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง นาทะนุง  

นน ๓๔๕๙/๒๖๑๗

เด็กชายปุรเชษฐ์ โพิธิศรี

์

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง นาทะนุง  

นน ๓๔๕๙/๒๖๑๘

เด็กชายเชษฐา เทียมโคกกรวด
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง นาทะนุง  

นน ๓๔๕๙/๒๖๑๙

เด็กชายพงศกร คำภา

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง นาทะนุง  

นน ๓๔๕๙/๒๖๒๐

เด็กหญิงภุวรัตน์ ทะปน

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง นาทะนุง  

นน ๓๔๕๙/๒๖๒๑

เด็กหญิงบัณฑิตา ร่มพฤกษ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง นาทะนุง  

นน ๓๔๕๙/๒๖๒๒

เด็กหญิงกุลภัสสรณ์ ปาติบ

๊

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง นาทะนุง  

นน ๓๔๕๙/๒๖๒๓

นางสาวสุรัชนา ภูมิน
๐๙/๑๒/๒๕๔๓

กศน.อำเภอนาหมืน

่

นาหวาย  

นน ๓๔๕๙/๒๖๒๔

นายจิตติวัฒน์ สารเถือนแก้ว

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

กศน.อำเภอนาหมืน

่

นาหวาย  

นน ๓๔๕๙/๒๖๒๕

นายมงคล จันทร์ญา
๑๖/๐๓/๒๕๑๕

กศน.อำเภอนาหมืน

่

นาหวาย  

นน ๓๔๕๙/๒๖๒๖

นางปญจรัตน์ จันทร์ญา
๒๙/๐๕/๒๕๒๐

กศน.อำเภอนาหมืน

่

นาหวาย  

นน ๓๔๕๙/๒๖๒๗

นางวริษา ปญญาวรเมธ
๐๔/๑๐/๒๕๒๑

กศน.อำเภอนาหมืน

่

นาหวาย  

นน ๓๔๕๙/๒๖๒๘

นางลลิตวดี แก้วสี
๒๓/๐๔/๒๕๑๘

กศน.อำเภอนาหมืน

่

นาหวาย  

นน ๓๔๕๙/๒๖๒๙

นางสาวกรรณิกา ใหม่ชุ่ม
๒๗/๐๔/๒๕๒๑

กศน.อำเภอนาหมืน

่

นาหวาย  

นน ๓๔๕๙/๒๖๓๐
เด็กหญิงกานต์พิชชา สอนยศ

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาง นาหวาย  

นน ๓๔๕๙/๒๖๓๑

เด็กหญิงเยาวภา น้อยอินต๊ะ
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาง นาหวาย  

นน ๓๔๕๙/๒๖๓๒

เด็กชายสิรธีร์ ทะชัย
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาง นาหวาย  

นน ๓๔๕๙/๒๖๓๓

เด็กชายนันทวัฒน์ ขันคำมาละ
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาง นาหวาย  

นน ๓๔๕๙/๒๖๓๔

เด็กหญิงณัฐธิดา เอียมงาม

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาง นาหวาย  

นน ๓๔๕๙/๒๖๓๕

เด็กหญิงพุธิตา น้อยราช
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาง นาหวาย  

นน ๓๔๕๙/๒๖๓๖

เด็กหญิงสุนิสา บุญกาวิน
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาง นาหวาย  

นน ๓๔๕๙/๒๖๓๗

เด็กหญิงนัฐธิญา มาลัย
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาง นาหวาย  

นน ๓๔๕๙/๒๖๓๘

เด็กหญิงอัญญาณี ตะเพียนทอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาง นาหวาย  

นน ๓๔๕๙/๒๖๓๙

เด็กชายพีรพล แสนดวง
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเคิม นาหวาย  

นน ๓๔๕๙/๒๖๔๐

เด็กชายเฉลิมราช ภัทรธนกิตติกุล
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเคิม นาหวาย  

นน ๓๔๕๙/๒๖๔๑

เด็กชายณัฐชัย มาแดง
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเคิม นาหวาย  

นน ๓๔๕๙/๒๖๔๒

เด็กหญิงวรัญญา มังโส
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเคิม นาหวาย  

นน ๓๔๕๙/๒๖๔๓

เด็กชายภาคภูมิ มูลจันทร์ทรง
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเคิม นาหวาย  

นน ๓๔๕๙/๒๖๔๔

เด็กหญิงบุญญาภา อินมาตย์
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำลี นาหวาย  

นน ๓๔๕๙/๒๖๔๕

เด็กชายปณัยกร อินแก้ว
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำลี นาหวาย  

นน ๓๔๕๙/๒๖๔๖

เด็กหญิงพลอยชมพู รสพูน
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำลี นาหวาย  

นน ๓๔๕๙/๒๖๔๗

เด็กหญิงอังศุมาลิน วงค์แก้ว
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำลี นาหวาย  

นน ๓๔๕๙/๒๖๔๘

เด็กชายณัฐวัตร ราชจักร์
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงใน นาหวาย  

นน ๓๔๕๙/๒๖๔๙

เด็กหญิงณัฏฐธิดา คำแก้ว
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงใน นาหวาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๗๖ / ๘๔
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นน ๓๔๕๙/๒๖๕๐

เด็กหญิงเขมมิกา อินทะพุท
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงใน นาหวาย  

นน ๓๔๕๙/๒๖๕๑

เด็กหญิงนิรัชยา ก๋ากัน
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงใน นาหวาย  

นน ๓๔๕๙/๒๖๕๒

เด็กหญิงกมลพร มงคลอินต๊ะ
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงใน นาหวาย  

นน ๓๔๕๙/๒๖๕๓

เด็กชายพีระพันธ์ นาจักร์
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงหลวง นาหวาย  

นน ๓๔๕๙/๒๖๕๔

เด็กชายธีรเมศ ไชยศรีธิ
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงหลวง นาหวาย  

นน ๓๔๕๙/๒๖๕๕

เด็กชายวรัญู แดงต๊ะ
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงหลวง นาหวาย  

นน ๓๔๕๙/๒๖๕๖

เด็กหญิงสุธาสินี อยู่เจริญ
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงหลวง นาหวาย  

นน ๓๔๕๙/๒๖๕๗

เด็กหญิงนัฐฌา มาแดง
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงหลวง นาหวาย  

นน ๓๔๕๙/๒๖๕๘

เด็กหญิงเบญจมาศ สุทธิ
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงหลวง นาหวาย  

นน ๓๔๕๙/๒๖๕๙

เด็กหญิงนลพรรณ โพนแก่น
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงหลวง นาหวาย  

นน ๓๔๕๙/๒๖๖๐

เด็กชายก้องเกียรติ มุ่งหมายผล
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงหลวง นาหวาย  

นน ๓๔๕๙/๒๖๖๑

เด็กชายชยุตม์ โยธานันท์
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงหลวง นาหวาย  

นน ๓๔๕๙/๒๖๖๒

เด็กชายธาวิน ดีพิชัยสุข
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงหลวง นาหวาย  

นน ๓๔๕๙/๒๖๖๓

เด็กหญิงธนิษฐา อุตพรม
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงหลวง นาหวาย  

นน ๓๔๕๙/๒๖๖๔

เด็กหญิงธิญาดา โชติพินธุ
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงหลวง นาหวาย  

นน ๓๔๕๙/๒๖๖๕

เด็กหญิงธีรนาถ เลิศพงษ์สุข
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงหลวง นาหวาย  

นน ๓๔๕๙/๒๖๖๖

เด็กหญิงสุชานาถ อินต๊ะเหล็ก
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงหลวง นาหวาย  

นน ๓๔๕๙/๒๖๖๗

เด็กชายวรุนันท์ สารเถือนแก้ว

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปงหลวง นาหวาย  

นน ๓๔๕๙/๒๖๖๘

เด็กชายนัฐพงษ์ ตุ้ยมู๊ด
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปงหลวง นาหวาย  

นน ๓๔๕๙/๒๖๖๙

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ทิพย์กุมาร
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปงหลวง นาหวาย  

นน ๓๔๕๙/๒๖๗๐ เด็กหญิงอนัญญลักษณ์
เชยชม

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยนาย นาหวาย  

นน ๓๔๕๙/๒๖๗๑

เด็กหญิงสุภาวดี มังวงค์
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยนาย นาหวาย  

นน ๓๔๕๙/๒๖๗๒

เด็กชายชนิสร ปนติ
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำอูน นำอูน  

นน ๓๔๕๙/๒๖๗๓

เด็กชายดุลยทรรศน์ จันโท
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำอูน นำอูน  

นน ๓๔๕๙/๒๖๗๔

เด็กชายดุลยวัต จันโท
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำอูน นำอูน  

นน ๓๔๕๙/๒๖๗๕

เด็กชายณัฏฐกิต ใจแขว่ง
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำอูน นำอูน  

นน ๓๔๕๙/๒๖๗๖

เด็กชายศิวากร แสงสว่าง
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำอูน นำอูน  

นน ๓๔๕๙/๒๖๗๗

เด็กหญิงจินตนา จันอูน
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำอูน นำอูน  

นน ๓๔๕๙/๒๖๗๘

เด็กชายชนาธิป วิเศษสุข

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำอูน นำอูน  

นน ๓๔๕๙/๒๖๗๙

เด็กชายธนพัฒน์ ครุรัมย์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำอูน นำอูน  

นน ๓๔๕๙/๒๖๘๐

เด็กชายธีรวัฌน์ สุทธิ
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำอูน นำอูน  

นน ๓๔๕๙/๒๖๘๑

เด็กชายบุรพล กันหลี
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำอูน นำอูน  

นน ๓๔๕๙/๒๖๘๒

เด็กหญิงฉัตรพร กันหลี

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำอูน นำอูน  

นน ๓๔๕๙/๒๖๘๓

เด็กหญิงฉันทิญา กันหลี

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำอูน นำอูน  

นน ๓๔๕๙/๒๖๘๔

เด็กหญิงณัฐณิชา ฐานะ
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำอูน นำอูน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๗๗ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๕๙/๒๖๘๕

เด็กหญิงณัฐธินันท์ จันทคัด
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำอูน นำอูน  

นน ๓๔๕๙/๒๖๘๖

เด็กหญิงอัมพวรรณ ฐานะ
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำอูน นำอูน  

นน ๓๔๕๙/๒๖๘๗

เด็กหญิงสาวิตรี มาแดง
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำอูน นำอูน  

นน ๓๔๕๙/๒๖๘๘

เด็กชายทศพล เปยมทวีศักดิ

์

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว บ่อแก้ว  

นน ๓๔๕๙/๒๖๘๙

เด็กชายองค์ปกรณ์ อินถา
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว บ่อแก้ว  

นน ๓๔๕๙/๒๖๙๐

เด็กชายณัฐกิตติ

์

แสงธิ
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว บ่อแก้ว  

นน ๓๔๕๙/๒๖๙๑

เด็กชายอัครชัย บ้านเปา

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว บ่อแก้ว  

นน ๓๔๕๙/๒๖๙๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

โนวิน
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว บ่อแก้ว  

นน ๓๔๕๙/๒๖๙๓

เด็กชายนิธิพัฒน์ โนอิน
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว บ่อแก้ว  

นน ๓๔๕๙/๒๖๙๔

เด็กหญิงอรวรา มูลชารี
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว บ่อแก้ว  

นน ๓๔๕๙/๒๖๙๕

เด็กหญิงพัชราภา ด้วงโน
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว บ่อแก้ว  

นน ๓๔๕๙/๒๖๙๖

เด็กหญิงขวัญหทัย เตจ๊ะ
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว บ่อแก้ว  

นน ๓๔๕๙/๒๖๙๗

เด็กชายณัฐพงษ์ คำยันต์
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว บ่อแก้ว  

นน ๓๔๕๙/๒๖๙๘

เด็กชายกิตติพันธ์ เทพคะ
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว บ่อแก้ว  

นน ๓๔๕๙/๒๖๙๙

เด็กชายปฏิพล ปจศรี
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว บ่อแก้ว  

นน ๓๔๕๙/๒๗๐๐
เด็กชายสุชาครีย์ แก้วปน

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว บ่อแก้ว  

นน ๓๔๕๙/๒๗๐๑
เด็กหญิงมณฑาทิพย์ ต๊ะเสน

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว บ่อแก้ว  

นน ๓๔๕๙/๒๗๐๒

เด็กหญิงศุภาวรรณ สุวรรณา
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว บ่อแก้ว  

นน ๓๔๕๙/๒๗๐๓

เด็กหญิงกนกวรรณ โนอินทร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว บ่อแก้ว  

นน ๓๔๕๙/๒๗๐๔

เด็กชายภราดร ธิเขียว
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว บ่อแก้ว  

นน ๓๔๕๙/๒๗๐๕

เด็กชายศรัณย์ ตันอิน

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว บ่อแก้ว  

นน ๓๔๕๙/๒๗๐๖

เด็กชายณัฐวุฒิ คำอ้ายล้าน
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว บ่อแก้ว  

นน ๓๔๕๙/๒๗๐๗

เด็กหญิงเพชรดา บุญกาวิน
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว บ่อแก้ว  

นน ๓๔๕๙/๒๗๐๘

เด็กหญิงโชติกานต์ ซากา

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว บ่อแก้ว  

นน ๓๔๕๙/๒๗๐๙

เด็กหญิงธนภรณ์ ประน้อย

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว บ่อแก้ว  

นน ๓๔๕๙/๒๗๑๐

เด็กหญิงบุญญิสา ปะจะเนย์
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว บ่อแก้ว  

นน ๓๔๕๙/๒๗๑๑

เด็กชายรัฐพล พีรวิชญ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองลี ปาซาง  

นน ๓๔๕๙/๒๗๑๒

เด็กชายศุภวิชญ์ ปนเสาร์
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองลี ปาซาง  

นน ๓๔๕๙/๒๗๑๓

เด็กชายทวีศักดิ

์

ราชปูม
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองลี ปาซาง  

นน ๓๔๕๙/๒๗๑๔

เด็กชายฐิติศักดิ

์

ทาคุณ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองลี ปาซาง  

นน ๓๔๕๙/๒๗๑๕

เด็กหญิงนาริสา วรรณสมพร
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองลี ปาซาง  

นน ๓๔๕๙/๒๗๑๖

เด็กหญิงธัญรดา ภูสิมมา
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองลี ปาซาง  

นน ๓๔๕๙/๒๗๑๗

เด็กหญิงนรียา ทาคุณ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองลี ปาซาง  

นน ๓๔๕๙/๒๗๑๘

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ทวีกิติเมธานนท์
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองลี ปาซาง  

นน ๓๔๕๙/๒๗๑๙

เด็กชายยุทธการ ฐานะโภคิน
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองลี ปาซาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๗๘ / ๘๔

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๕๙/๒๗๒๐

เด็กชายสุรศักดิ

์

ทองเงิน
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองลี ปาซาง  

นน ๓๔๕๙/๒๗๒๑

เด็กหญิงสุภัสสรา รุ่งเรือง

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองลี ปาซาง  

นน ๓๔๕๙/๒๗๒๒

นางเกษร อ่องดา
๐๗/๐๗/๒๕๑๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองลี ปาซาง  

นน ๓๔๕๙/๒๗๒๓

นายสมยง หม่องต๊ะ
๒๕/๐๗/๒๕๑๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองลี ปาซาง  

นน ๓๔๕๙/๒๗๒๔

เด็กหญิงวนัสนันท์ อริยะวงค์
๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาบอน พงษ์  

นน ๓๔๕๙/๒๗๒๕

เด็กหญิงชนาภา แก้วชมภู
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาบอน พงษ์  

นน ๓๔๕๙/๒๗๒๖

เด็กหญิงยลดา ยศสละ
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาบอน พงษ์  

นน ๓๔๕๙/๒๗๒๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ อัตรานุภาพพงศ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาบอน พงษ์  

นน ๓๔๕๙/๒๗๒๘

เด็กชายกฤตเมธ ก้อวงค์
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาบอน พงษ์  

นน ๓๔๕๙/๒๗๒๙

เด็กชายธวัลรัตน์ ม้วนกันธะ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๗๓๐

เด็กชายนพสิทธิ

์

วาทกุลชร
๑๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๗๓๑

เด็กหญิงอมรรัตน์ แสนยอง
๓๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๗๓๒

เด็กหญิงจิราพร ปนอุ่น
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๗๓๓

เด็กหญิงศศิธร บังเมฆ
๒๐/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๗๓๔
เด็กหญิงอัจฉราวรรณ

ชอบธรรม
๑๗/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๗๓๕

เด็กหญิงพัชริดา แหล่งนะ
๑๕/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๗๓๖

เด็กหญิงฐิติพร สุธรรม
๑๘/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๗๓๗

เด็กหญิงมนต์นภา สุทธเขต
๓๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๗๓๘

เด็กหญิงพิสิษฐ์ ผัดดี
๑๓/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๗๓๙

เด็กชายสุรชาติ อภัยรุณ ๒/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๗๔๐

เด็กชายสุพจน์ ประเสริฐศรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๗๔๑

เด็กหญิงจารัญญา ใชยปาละ
๑๗/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๗๔๒

เด็กหญิงธิดามาส เบียพรม

้

๑๐/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๗๔๓

เด็กชายธนพงษ์ ยศบุญมา
๒๕/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๗๔๔

เด็กหญิงปณิตา จำปา

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๗๔๕

เด็กชายณัฐพงษ์ โลนันท์
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดด วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๗๔๖

เด็กชายวราการต์ สมภิพงษ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดด วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๗๔๗

เด็กหญิงสุภานันท์ แสนธิ
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดด วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๗๔๘

เด็กชายณัฐวัฒน์ ปะภาระโถ
๒๘/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดด วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๗๔๙

เด็กหญิงวริศรา ม้วนกันทะ
๒๑/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดด วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๗๕๐

เด็กหญิงนภัสสรา กองศรี
๒๗/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดด วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๗๕๑

เด็กชายณัฐเศรษฐ์ สิทธิคำฟอง
๑๖/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาอ้อย วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๗๕๒

เด็กหญิงชนิกานต์ โวหาญ
๑๙/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาอ้อย วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๗๕๓

เด็กหญิงระพีพร มิละพงษ์
๒๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาอ้อย วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๗๕๔

เด็กหญิงมุฑิตา ทะไชย ๗/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปาอ้อย วัดดอนมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๗๙ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๕๙/๒๗๕๕

เด็กชายธีรวุฒิ คำปน
๑๒/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาอ้อย วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๗๕๖

เด็กชายก่อกุศล พรมปนหลัก ๘/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปาอ้อย วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๗๕๗

เด็กชายศุภณัฐ เสนนันตา
๒๘/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาอ้อย วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๗๕๘

เด็กชายณัฐพล บังเมฆ
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงคำ วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๗๕๙

เด็กชายฐิติกร จันทร์อ้น
๒๘/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงคำ วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๗๖๐

เด็กชายธีรเมธ สุทธเขต
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงคำ วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๗๖๑

เด็กชายธรรมธัช จันทะวงศ์
๒๘/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงคำ วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๗๖๒

เด็กหญิงศิรินภา บังเมฆ ๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโปงคำ วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๗๖๓

เด็กหญิงอรณิชา พรมคำอ้าย ๖/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโปงคำ วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๗๖๔

เด็กหญิงวรรณกร บังเมฆ

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงคำ วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๗๖๕

เด็กหญิงอรอุมา บุญเอนก ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโปงคำ วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๗๖๖

เด็กหญิงชนากานต์ คำต๋
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงคำ วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๗๖๗

เด็กหญิงอรพิมล สารเจริญ
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงคำ วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๗๖๘

เด็กหญิงศรัณย์พร ขันสลี
๑๗/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสบยาง วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๗๖๙

เด็กชายชยพล พรมสะวะนา ๖/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสบยาง วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๗๗๐

เด็กชายศุภกร โกศิริ
๒๖/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสบยาง วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๗๗๑
เด็กหญิงมัทณิชานันท์

ยะคร
๑๘/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสบยาง วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๗๗๒

เด็กหญิงจิรัชญา กรรศิริ
๒๓/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสบยาง วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๗๗๓

เด็กชายพงษ์พัฒน์ มินิทะ
๒๓/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสบยาง วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๗๗๔

เด็กชายชัชพงษ์ พรมคำ
๑๖/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสบยาง วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๗๗๕

เด็กชายพงศภัค คำนาน ๑/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสบยาง วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๗๗๖

เด็กชายวุฒิพงษ์ มะริลา
๑๒/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสบยาง วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๗๗๗

เด็กหญิงวรัชดา วงค์เทพ
๒๕/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสบยาง วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๗๗๘

เด็กหญิงศศิกาญจน์ พรมสะวะนา
๒๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสบยาง วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๗๗๙

เด็กหญิงกรัญญา พอสม ๘/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสบยาง วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๗๘๐

เด็กหญิงวรกานต์ คำนาน ๗/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสบยาง วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๗๘๑

เด็กชายชญานนท์ นันไชย
๑๑/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสบยาง วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๗๘๒

เด็กชายณัฐวัตร บริคุต
๒๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสบยาง วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๗๘๓

เด็กชายพีรวิชญ์ ประจิมนอก
๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสบยาง วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๗๘๔

เด็กชายสรัช คำนาน
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสบยาง วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๗๘๕

เด็กชายกฤษกร คำนาน ๖/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสบยาง วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๗๘๖

เด็กชายปติธาน แก้วราญ
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๗๘๗

เด็กหญิงพันชกานต์ ภิรัญคำ ๖/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๗๘๘

เด็กชายสหัสชัย นาทองคำ ๕/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๗๘๙

เด็กหญิงภูสกานต์ มุ่งรวยกลาง ๗/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว วัดดอนมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๘๐ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๕๙/๒๗๙๐

เด็กชายอัฐวุฒิ นรคง ๙/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๗๙๑

เด็กหญิงสุพิชชา วังมา
๑๗/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๗๙๒

เด็กหญิงธัญพิมล พันธ์คำ
๒๗/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๗๙๓

เด็กหญิงสุภาพร เบ้าพรม

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๗๙๔

เด็กหญิงนำทิพย์ คำฟอง ๗/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๗๙๕

เด็กหญิงธวัลหทัย ก๋าวี ๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๗๙๖

เด็กชายณัฐดนัย คำฟอง
๑๕/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๗๙๗

เด็กหญิงนภัสสร คำชมภู
๒๕/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๗๙๘

เด็กหญิงศศินาพร อ่อนพุ
๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๗๙๙

เด็กหญิงชนัญธิดา ขัติยะ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๘๐๐
เด็กชายปฏิพล มหาวัน

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๘๐๑

เด็กชายอนุชา กันไชย ๖/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๘๐๒

เด็กชายทวีโชค โนทะนะ
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๘๐๓

เด็กหญิงขวัญจิรา ร่มพยอม
๒๕/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๘๐๔

เด็กหญิงสุธิมนต์ หาญยุทธ
๑๖/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๘๐๕

เด็กหญิงนภัสดล เบ้าพรหม
๒๖/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๘๐๖

เด็กชายปฐวิชญ์ คำกันทะ ๖/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๘๐๗

เด็กชายรัชยานันท์ เชียงจันทร์
๑๙/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๘๐๘

เด็กหญิงมรมนิต คำชมภู
๒๖/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๘๐๙

เด็กหญิงพศิกา ธนูสนธ์ ๒/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนปาแลวหลวงวิทยา วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๘๑๐

เด็กหญิงกุลาภรณ์ คำมงคล
๒๓/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปาแลวหลวงวิทยา วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๘๑๑

เด็กหญิงนัทธมน ปนะกัน ๕/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนปาแลวหลวงวิทยา วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๘๑๒

เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

บัวผัด
๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปาแลวหลวงวิทยา วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๘๑๓

เด็กชายสรชัญ ทะมา
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปาแลวหลวงวิทยา วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๘๑๔

เด็กหญิงฐิติพรรณ อ่อนนา
๑๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปาแลวหลวงวิทยา วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๘๑๕

เด็กชายนภดล การงาน
๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปาแลวหลวงวิทยา วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๘๑๖

เด็กชายธีรเดช ขามพวง ๘/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนปาแลวหลวงวิทยา วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๘๑๗

เด็กชายปยพัทธ์ พันธ์ก๋า
๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปาแลวหลวงวิทยา วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๘๑๘

เด็กชายชัชวาล สอนสมฤทธิ

์

๖/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนปาแลวหลวงวิทยา วัดดอนมงคล  

นน ๓๔๕๙/๒๘๑๙

เด็กชายณัฐภัทร เลาหล่าย
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางปุก ปางปุก  

นน ๓๔๕๙/๒๘๒๐

เด็กชายภานุวัฒน์ เหง้าสุวรรณ
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางปุก ปางปุก  

นน ๓๔๕๙/๒๘๒๑

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

วันเพ็ญ
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางปุก ปางปุก  

นน ๓๔๕๙/๒๘๒๒

เด็กชายณัฐพงษ์ ปุกคาม

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางปุก ปางปุก  

นน ๓๔๕๙/๒๘๒๓

เด็กชายวรรยศักดิ

์

ปุกคาม
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางปุก ปางปุก  

นน ๓๔๕๙/๒๘๒๔

เด็กหญิงชัญญา วิเชยละ
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางปุก ปางปุก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๘๑ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๕๙/๒๘๒๕

เด็กหญิงสลิลทิพย์ แคแดง
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางปุก ปางปุก  

นน ๓๔๕๙/๒๘๒๖

เด็กหญิงรินรดา ปุกคาม
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางปุก ปางปุก  

นน ๓๔๕๙/๒๘๒๗

เด็กหญิงภัทรลดา แก้วโก
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางปุก ปางปุก  

นน ๓๔๕๙/๒๘๒๘

นายเจษฎา สุขเจริญ
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผาหลัก ผาหลัก  

นน ๓๔๕๙/๒๘๒๙

นายเจษฎา พานิพัฒน์
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผาหลัก ผาหลัก  

นน ๓๔๕๙/๒๘๓๐

เด็กชายนพดนัย รักษา
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผาหลัก ผาหลัก  

นน ๓๔๕๙/๒๘๓๑

เด็กหญิงฐิติกา ขันธิ
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผาหลัก ผาหลัก  

นน ๓๔๕๙/๒๘๓๒

เด็กชายวุฒิภัทร ดีบาง
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผาหลัก ผาหลัก  

นน ๓๔๕๙/๒๘๓๓

เด็กชายพีรภัทร คนตรง
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผาหลัก ผาหลัก  

นน ๓๔๕๙/๒๘๓๔

เด็กชายบุรากร ชุมเงิน
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผาหลัก ผาหลัก  

นน ๓๔๕๙/๒๘๓๕

เด็กหญิงกานต์ธิดา กำจร
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผาหลัก ผาหลัก  

นน ๓๔๕๙/๒๘๓๖

เด็กชายสิทธิกร ดำดง
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางกอม
พระธาตุคีรีศรีชนแดน

 

นน ๓๔๕๙/๒๘๓๗

เด็กชายดนุสรณ์ ยอดสน
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางกอม
พระธาตุคีรีศรีชนแดน

 

นน ๓๔๕๙/๒๘๓๘

เด็กหญิงชมนันท์ เทพกอม
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางกอม
พระธาตุคีรีศรีชนแดน

 

นน ๓๔๕๙/๒๘๓๙

เด็กชายธันยบุรณ์ ทองสุข
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางกอม
พระธาตุคีรีศรีชนแดน

 

นน ๓๔๕๙/๒๘๔๐

เด็กชายปรมินทร์ น่านโพธิศรี

์

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางกอม
พระธาตุคีรีศรีชนแดน

 

นน ๓๔๕๙/๒๘๔๑

เด็กหญิงนพวรรณ คำดี
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางกอม
พระธาตุคีรีศรีชนแดน

 

นน ๓๔๕๙/๒๘๔๒

เด็กหญิงชญานิศ งามผิว
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางกอม
พระธาตุคีรีศรีชนแดน

 

นน ๓๔๕๙/๒๘๔๓

เด็กชายอตินันท์ สุวรรณแสง
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางกอม
พระธาตุคีรีศรีชนแดน

 

นน ๓๔๕๙/๒๘๔๔

เด็กหญิงกวิสรา เทพกอม
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางกอม
พระธาตุคีรีศรีชนแดน

 

นน ๓๔๕๙/๒๘๔๕

เด็กชายรุ่งรวิน แสนนิทรา
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางกอม
พระธาตุคีรีศรีชนแดน

 

นน ๓๔๕๙/๒๘๔๖

เด็กหญิงอารียา รักษา
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางกอม
พระธาตุคีรีศรีชนแดน

 

นน ๓๔๕๙/๒๘๔๗

นายชวน ราชสาร
๑๘/๐๔/๒๕๒๓

กศน.อำเภอสองแคว สองแคว  

นน ๓๔๕๙/๒๘๔๘

นางยุพยงค์ จิตรวงศ์นันท์
๐๔/๐๙/๒๕๐๒

กศน.อำเภอสองแคว สองแคว  

นน ๓๔๕๙/๒๘๔๙

นางแววดาว ตนะทิพย์
๐๙/๑๑/๒๕๒๕

กศน.อำเภอสองแคว สองแคว  

นน ๓๔๕๙/๒๘๕๐

นายธาดาจันทร์ แซ่ว่าง
๐๔/๐๘/๒๕๒๘

กศน.อำเภอสองแคว สองแคว  

นน ๓๔๕๙/๒๘๕๑

นางสาวอุไรรัตน์ เสารางทอย
๑๒/๐๓/๒๕๒๑

กศน.อำเภอสองแคว สองแคว  

นน ๓๔๕๙/๒๘๕๒

นางสาวกัลยาณี เสารางทอย
๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

สองแคว  

นน ๓๔๕๙/๒๘๕๓

นางสาวขวัญจิรา เสารางทอย
๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

สองแคว  

นน ๓๔๕๙/๒๘๕๔

นางสาวนิราวัลย์ นครศรี
๐๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

สองแคว  

นน ๓๔๕๙/๒๘๕๕

นางสาวประภาน ศิลปท้าว
๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

สองแคว  

นน ๓๔๕๙/๒๘๕๖

นางสาวพิมพ์สิริ แซ่ท้าว
๒๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

สองแคว  

นน ๓๔๕๙/๒๘๕๗

นางสาวปทมวัลย์ เสารางทอย
๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

สองแคว  

นน ๓๔๕๙/๒๘๕๘

นางสาวพัชรี แสนก๋า
๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

สองแคว  

นน ๓๔๕๙/๒๘๕๙

นางสาวอวัศยา อินพนา
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

สองแคว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๘๒ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๕๙/๒๘๖๐

นายณัฐวุฒิ แช่ท้าว
๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

สองแคว  

นน ๓๔๕๙/๒๘๖๑

นายตะวัน ทองประกายคีรี
๑๖/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

สองแคว  

นน ๓๔๕๙/๒๘๖๒

นายอดุลวิทย์ เสารางทอย
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

สองแคว  

นน ๓๔๕๙/๒๘๖๓

นายกิชบดี กรรณฺนิการ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

สองแคว  

นน ๓๔๕๙/๒๘๖๔

เด็กหญิงจิดาภา คัมภีร์
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

สองแคว  

นน ๓๔๕๙/๒๘๖๕

เด็กหญิงมนต์เมษา รักษา
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

สองแคว  

นน ๓๔๕๙/๒๘๖๖

เด็กหญิงอชิรญา เสารางทอย
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

สองแคว  

นน ๓๔๕๙/๒๘๖๗

เด็กชายกันตินันท์ นันต๊ะสุยะ
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

สองแคว  

นน ๓๔๕๙/๒๘๖๘

เด็กชายศุภกร ปะละสี
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

สองแคว  

นน ๓๔๕๙/๒๘๖๙

เด็กชายจิรพงค์ แสนหวี

๑๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

สองแคว  

นน ๓๔๕๙/๒๘๗๐

เด็กชายวทัญู ก้อนสีลา
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

สองแคว  

นน ๓๔๕๙/๒๘๗๑

เด็กชายธัชนนท์ ศิริมงคล
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

สองแคว  

นน ๓๔๕๙/๒๘๗๒

เด็กชายธัชพล พลอยวิเศษกุล
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

สองแคว  

นน ๓๔๕๙/๒๘๗๓

เด็กหญิงนิรมล คำลือ

๑๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

สองแคว  

นน ๓๔๕๙/๒๘๗๔

เด็กหญิงปาริชาติ ผาหลัก
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

สองแคว  

นน ๓๔๕๙/๒๘๗๕

เด็กชายปณณวิชญ์ นำตอง
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสองแคว สองแคว  

นน ๓๔๕๙/๒๘๗๖

เด็กชายธนภัทร เอียมคล้าย

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองแคว สองแคว  

นน ๓๔๕๙/๒๘๗๗

เด็กหญิงอุรัสยา ปนคล้าย
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสองแคว สองแคว  

นน ๓๔๕๙/๒๘๗๘

เด็กชายกิตติธัช พาณิชรัตน์
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองแคว สองแคว  

นน ๓๔๕๙/๒๘๗๙

เด็กชายกิตติเดช ศรีสมบัติ
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองแคว สองแคว  

นน ๓๔๕๙/๒๘๘๐

เด็กชายภาสกร ระลึก
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองแคว สองแคว  

นน ๓๔๕๙/๒๘๘๑

เด็กชายรัฐนันท์ ไชยฤทธิ

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองแคว สองแคว  

นน ๓๔๕๙/๒๘๘๒

เด็กชายวันเฉลิม ต้นฟู
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองแคว สองแคว  

นน ๓๔๕๙/๒๘๘๓

เด็กชายวัชรวิทย์ สลัดใด
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองแคว สองแคว  

นน ๓๔๕๙/๒๘๘๔

เด็กชายสุเมธ คงประยูร
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองแคว สองแคว  

นน ๓๔๕๙/๒๘๘๕

เด็กชายอัฐพล ดวงธิ
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองแคว สองแคว  

นน ๓๔๕๙/๒๘๘๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แซ่เติน

๋

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสองแคว สองแคว  

นน ๓๔๕๙/๒๘๘๗

เด็กชายวงศธร ทะนิต๊ะ
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองแคว สองแคว  

นน ๓๔๕๙/๒๘๘๘

เด็กหญิงกัลย์สุดา ทองสุข
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองแคว สองแคว  

นน ๓๔๕๙/๒๘๘๙

เด็กหญิงคัธรินทร์ ยอดคำ
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองแคว สองแคว  

นน ๓๔๕๙/๒๘๙๐

เด็กหญิงชลธิชา ทองสุข

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองแคว สองแคว  

นน ๓๔๕๙/๒๘๙๑

เด็กหญิงณิชกานต์ แซ่ล่อ
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองแคว สองแคว  

นน ๓๔๕๙/๒๘๙๒

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ภูเท็ง
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองแคว สองแคว  

นน ๓๔๕๙/๒๘๙๓

เด็กหญิงธัญจิรา คำโน
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองแคว สองแคว  

นน ๓๔๕๙/๒๘๙๔

เด็กหญิงพรภิตา สอนแก้ว
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองแคว สองแคว  
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๕๙/๒๘๙๕

เด็กหญิงพรไพลิน สดโคกกรวค
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองแคว สองแคว  

นน ๓๔๕๙/๒๘๙๖

เด็กหญิงปรัญชญา ลำคำ
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองแคว สองแคว  

นน ๓๔๕๙/๒๘๙๗

เด็กหญิงวริศรา เปลือยหนองแข้
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองแคว สองแคว  

นน ๓๔๕๙/๒๘๙๘

เด็กหญิงถิรดา แซ่จ๋าว
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสองแคว สองแคว  

นน ๓๔๕๙/๒๘๙๙

เด็กหญิงศราศิณี คัฒมารศรี
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองแคว สองแคว  

นน ๓๔๕๙/๒๙๐๐
เด็กหญิงจิตรทิพย์ ชนะศึก

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองแคว สองแคว  

นน ๓๔๕๙/๒๙๐๑

เด็กชายดรัณภพ ไชยยา
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองแคว สองแคว  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมราชานุวัตร)

เจ้าคณะภาค ๖

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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