
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดน่าน  ภาค ๖

ส่งสอบ ๘๐๖ คน ขาดสอบ ๑๓๖ คน คงสอบ ๖๗๐ คน สอบได้ ๓๓๗ คน สอบตก ๓๓๓ คน (๕๐.๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๖๖๐/๐๐๐๑
เด็กชายพัชรพล ปตาระคะ

๑๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที 107

่

วัดดอนมูล  

นน ๓๖๖๐/๐๐๐๒
เด็กหญิงวริศรา กอกวังใน

๑๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที 107

่

วัดดอนมูล  

นน ๓๖๖๐/๐๐๐๓
เด็กชายโกวิท นุแปงถา

๒๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที 107

่

วัดดอนมูล  

นน ๓๖๖๐/๐๐๐๔
เด็กชายณัฐวุฒิ นุเทพสุ

๒๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที 107

่

วัดดอนมูล  

นน ๓๖๖๐/๐๐๐๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ผมไผ

๐๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที 107

่

วัดดอนมูล  

นน ๓๖๖๐/๐๐๐๖
เด็กชายรภัศพงศ์ ธนะวิศาลศักดิ

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที 107

่

วัดดอนมูล  

นน ๓๖๖๐/๐๐๐๗
นายนิพัฒน์ สุดสม

๑๐/๐๘/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดน่าน วัดพญาภู  

นน ๓๖๖๐/๐๐๐๘
นายปราโมทย์ สมคำ

๑๒/๐๒/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดน่าน วัดพญาภู  

นน ๓๖๖๐/๐๐๐๙
นายสิทธิพงษ์ เกษมวัฒน์

๑๗/๐๕/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดน่าน วัดพญาภู  

นน ๓๖๖๐/๐๐๑๐
นายพรเจนน์ ทรงสวัสดิวงศ์

๑๑/๑๑/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดน่าน วัดพญาภู  

นน ๓๖๖๐/๐๐๑๑
นายวุฒิชัย วงค์หาร

๐๘/๐๗/๒๕๑๒

เรือนจำจังหวัดน่าน วัดพญาภู  

นน ๓๖๖๐/๐๐๑๒
นายจรัสชัย วิวัฒนาวิไล

๐๒/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดน่าน วัดพญาภู  

นน ๓๖๖๐/๐๐๑๓
นายสมพงษ์ วงทะปา

๒๕/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดน่าน วัดพญาภู  

นน ๓๖๖๐/๐๐๑๔
นางสาวปยะมาลี อาทะวงศ์

๒๓/๑๐/๒๔๙๕

วัดพญาภู วัดพญาภู  

นน ๓๖๖๐/๐๐๑๕
นางสาวกชพร เขือนธนะ

่

๒๗/๐๕/๒๕๑๔

วัดพญาภู วัดพญาภู  

นน ๓๖๖๐/๐๐๑๖
จ่าสิบเอกสนธยา ยศหล้า

๑๗/๐๖/๒๕๒๘ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน
วัดพญาภู  

นน ๓๖๖๐/๐๐๑๗
นางสาวจุฬากรณ์ สิทธิ

๐๘/๑๒/๒๕๓๓

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา วัดพระธาตุช้างคำ  

นน ๓๖๖๐/๐๐๑๘
นางสาวมัณฑิตา ใจเย็น

๓๐/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดพระธาตุช้างคำ  

นน ๓๖๖๐/๐๐๑๙
นางสาววาสนา ทาแปง

๓๐/๐๓/๒๕๔๒
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดพระธาตุช้างคำ  

นน ๓๖๖๐/๐๐๒๐
นายวาริท แซ่โซ้ง

๐๙/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดพระธาตุช้างคำ  

นน ๓๖๖๐/๐๐๒๑
เด็กหญิงศิวิไล ใจปง

๒๓/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดพระธาตุช้างคำ  

นน ๓๖๖๐/๐๐๒๒
เด็กหญิงชุติมา แซ่ลี

๑๙/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดพระธาตุช้างคำ  

นน ๓๖๖๐/๐๐๒๓
เด็กชายพัฒนศักดิ

์

แก้วนิม

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา วัดพระธาตุช้างคำ  

นน ๓๖๖๐/๐๐๒๔
เด็กหญิงนันทัชพร ซุยหาญ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา วัดพระธาตุช้างคำ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดน่าน  ๑ / ๑๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๖๖๐/๐๐๒๕
เด็กหญิงสรัลย์พร พรมจันใจ

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา วัดพระธาตุช้างคำ  

นน ๓๖๖๐/๐๐๒๖
เด็กหญิงภัคพสุตม์ อินรัตน์

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา วัดพระธาตุช้างคำ  

นน ๓๖๖๐/๐๐๒๗
เด็กหญิงทิพวรรณ์ สบานงา

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเฟอง วัดมิงเมือง

่

 

นน ๓๖๖๐/๐๐๒๘
เด็กหญิงจิราพร เรืองกิจจา

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเฟอง วัดมิงเมือง

่

 

นน ๓๖๖๐/๐๐๒๙
นางสาวกนกพร เรืองกิจจา

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังตาว วัดมิงเมือง

่

 

นน ๓๖๖๐/๐๐๓๐
เด็กหญิงศุภพร ปนใจ

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีศรีน่าน วัดมิงเมือง

่

 

นน ๓๖๖๐/๐๐๓๑
เด็กหญิงสิริโฉม กาสอน

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซาวหลวง วัดสะไมย์  

นน ๓๖๖๐/๐๐๓๒
เด็กหญิงเมยาวี สายอินแก้ว

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซาวหลวง วัดสะไมย์  

นน ๓๖๖๐/๐๐๓๓
เด็กหญิงภาวินี วงศ์ษาสาย

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซาวหลวง วัดสะไมย์  

นน ๓๖๖๐/๐๐๓๔
เด็กชายรวิวรรณ สุธรรม

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซาวหลวง วัดสะไมย์  

นน ๓๖๖๐/๐๐๓๕
เด็กหญิงจรัสรัตน์ มงมาตร

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านซาวหลวง วัดสะไมย์  

นน ๓๖๖๐/๐๐๓๖
เด็กหญิงพิมพ์ปภา มาขวา

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านซาวหลวง วัดสะไมย์  

นน ๓๖๖๐/๐๐๓๗
เด็กชายทัตพล ไชยวุฒิ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อสวก วัดสะไมย์  

นน ๓๖๖๐/๐๐๓๘
เด็กชายณัฐพนธ์ แก้วทิพย์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อสวก วัดสะไมย์  

นน ๓๖๖๐/๐๐๓๙
เด็กชายกันตพงศ์ เกิดชัยภูมิ

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ วัดสะไมย์  

นน ๓๖๖๐/๐๐๔๐
เด็กชายณรงศ์ฤทธิ

์

กาลา
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ วัดสะไมย์  

นน ๓๖๖๐/๐๐๔๑
เด็กชายนครินทร์ พรมเชษฐา

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ วัดสะไมย์  

นน ๓๖๖๐/๐๐๔๒
เด็กหญิงกาญจนา สายเม้า

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ วัดสะไมย์  

นน ๓๖๖๐/๐๐๔๓
เด็กหญิงอรัญญา อุทธวงค์

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ วัดสะไมย์  

นน ๓๖๖๐/๐๐๔๔
เด็กหญิงขวัญดาว บุญศรี

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ วัดสะไมย์  

นน ๓๖๖๐/๐๐๔๕
เด็กหญิงรัตติยา สวยไธสงค์

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ วัดสะไมย์  

นน ๓๖๖๐/๐๐๔๖
เด็กหญิงปฎิมาภรณ์ สิทธิอักษร

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ วัดสะไมย์  

นน ๓๖๖๐/๐๐๔๗
เด็กชายธนกฤต บุญนำ

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ วัดสะไมย์  

นน ๓๖๖๐/๐๐๔๘
เด็กชายวรากร คำสิงห์

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ วัดสะไมย์  

นน ๓๖๖๐/๐๐๔๙
เด็กชายธาดา อุทธวงค์

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ วัดสะไมย์  

นน ๓๖๖๐/๐๐๕๐
เด็กหญิงพรวนัช ดวงทา

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อสวก วัดสะไมย์  

นน ๓๖๖๐/๐๐๕๑
เด็กหญิงแอนจิลา แยนสัน

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นน ๓๖๖๐/๐๐๕๒
เด็กหญิงชญาวัลย์ จันทอง

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๖๖๐/๐๐๕๓
เด็กหญิงชนนิกานต์ เมืองไชย

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๖๖๐/๐๐๕๔
เด็กหญิงธัญสุดา ผมไผ

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๖๖๐/๐๐๕๕
เด็กหญิงลลิดา สุริยา

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๖๖๐/๐๐๕๖
เด็กชายไกรวุฒิ ก้อนแก้ว

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๖๖๐/๐๐๕๗
เด็กหญิงชวิศา มะนิลทิพย์

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๖๖๐/๐๐๕๘
เด็กหญิงปรมี ศรีจะตะ

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๖๖๐/๐๐๕๙
นายณัฐกานต์ หม่องชา

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดน่าน  ๒ / ๑๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๖๖๐/๐๐๖๐
นายนิธิกร จันอุดชา

๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๖๖๐/๐๐๖๑
นางสาวบุญฑริกา สายยะ

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๖๖๐/๐๐๖๒
นางสาวภัทรนันท์ งานอ่อน

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๖๖๐/๐๐๖๓
นายธนาวุฒิ จันจองคำ

๑๘/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๖๖๐/๐๐๖๔
นางสาวพรรพษา ศรีแอ

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๖๖๐/๐๐๖๕
นายเนติพงษ์ จันต๊ะขัน

๑๑/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๖๖๐/๐๐๖๖
นายวรายุทธ์ สงคราม

๐๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๖๖๐/๐๐๖๗
นายขจรศักดิ

์

ของเมืองพรวน
๐๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๖๖๐/๐๐๖๘
นายพลากร แก่นสาร

๒๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๖๖๐/๐๐๖๙
นายศุภชัย เลาดี

๑๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๖๖๐/๐๐๗๐
นายธงชัย ดีปนใจ

๑๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๖๖๐/๐๐๗๑
เด็กชายวรพล อินต๊ะวิชา

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกียน

๋

วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๖๖๐/๐๐๗๒
เด็กหญิงอัญชลี จิตบุญ

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเกียน

๋

วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๖๖๐/๐๐๗๓
เด็กชายสากล กุณนา

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๖๖๐/๐๐๗๔
เด็กหญิงกฤติยา กุลจารุวัฒน์

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๖๖๐/๐๐๗๕
เด็กหญิงนิชุดา ท้วมพันธ์

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๖๖๐/๐๐๗๖
นางสาววิชญาดา รุณตัน

๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๖๖๐/๐๐๗๗
นายชัชวาล กันนิกา

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีนครน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๖๖๐/๐๐๗๘
นายรัฐนันท์ แซ่ท้าว

๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีนครน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๖๖๐/๐๐๗๙
นางสาวฉวีวรรณ สักล้อ

๑๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีนครน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๖๖๐/๐๐๘๐
นางสาวต้องตา รุณตัน

๒๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีนครน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๖๖๐/๐๐๘๑
นางสาวพนิตนันท์ แซ่ว่าง

๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีนครน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๖๖๐/๐๐๘๒
นางสาวสุนิธา อะโนเชียง

๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีนครน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๖๖๐/๐๐๘๓
เด็กชายกชเกียรติ

์

คำฟู
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

วัดขึงเจริญ

่

 

นน ๓๖๖๐/๐๐๘๔
เด็กชายณัฐวุฒิ เมืองชัย

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

วัดขึงเจริญ

่

 

นน ๓๖๖๐/๐๐๘๕
เด็กชายธนกร นวลคำ

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

วัดขึงเจริญ

่

 

นน ๓๖๖๐/๐๐๘๖
เด็กชายธนกฤต นวลคำ

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

วัดขึงเจริญ

่

 

นน ๓๖๖๐/๐๐๘๗
เด็กชายธนโชติ นวลคำ

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

วัดขึงเจริญ

่

 

นน ๓๖๖๐/๐๐๘๘
เด็กชายพิทวัส จันทรส

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

วัดขึงเจริญ

่

 

นน ๓๖๖๐/๐๐๘๙
เด็กชายพีรวิชญ์ อำมลา

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

วัดขึงเจริญ

่

 

นน ๓๖๖๐/๐๐๙๐
เด็กชายภัทรทรัพย์ ชุ่มหล้า

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

วัดขึงเจริญ

่

 

นน ๓๖๖๐/๐๐๙๑
เด็กชายภูมิภัทร คงทน

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

วัดขึงเจริญ

่

 

นน ๓๖๖๐/๐๐๙๒
เด็กชายภูวิชญ์ ภูรัชญานนท์

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

วัดขึงเจริญ

่

 

นน ๓๖๖๐/๐๐๙๓
เด็กชายวรุตม์ สมอินทร์

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

วัดขึงเจริญ

่

 

นน ๓๖๖๐/๐๐๙๔
เด็กชายสิงหา ปอสี

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

วัดขึงเจริญ

่

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดน่าน  ๓ / ๑๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๖๖๐/๐๐๙๕
เด็กหญิงกมลวรรณ กาวิชัย

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

วัดขึงเจริญ

่

 

นน ๓๖๖๐/๐๐๙๖
เด็กหญิงกมลวรรณ นะเอ้ย

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

วัดขึงเจริญ

่

 

นน ๓๖๖๐/๐๐๙๗
เด็กหญิงนริศรา ปนทะนะ

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

วัดขึงเจริญ

่

 

นน ๓๖๖๐/๐๐๙๘
เด็กหญิงเบญจวรรณ กำหนดศรี

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

วัดขึงเจริญ

่

 

นน ๓๖๖๐/๐๐๙๙
เด็กหญิงปรานปรียา ลักขณะ

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

วัดขึงเจริญ

่

 

นน ๓๖๖๐/๐๑๐๐
เด็กหญิงปาณิสรา ปญญานะ

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

วัดขึงเจริญ

่

 

นน ๓๖๖๐/๐๑๐๑
เด็กหญิงปาริฉัตร อ้นจร

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

วัดขึงเจริญ

่

 

นน ๓๖๖๐/๐๑๐๒
เด็กหญิงพัชรธิดา นวลคำ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

วัดขึงเจริญ

่

 

นน ๓๖๖๐/๐๑๐๓
เด็กหญิงรุ่งไพลิน สมปานวัง

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

วัดขึงเจริญ

่

 

นน ๓๖๖๐/๐๑๐๔
เด็กหญิงวริษา ปนทะนะ

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

วัดขึงเจริญ

่

 

นน ๓๖๖๐/๐๑๐๕
เด็กหญิงศุภิสรา ตาดี

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

วัดขึงเจริญ

่

 

นน ๓๖๖๐/๐๑๐๖
เด็กหญิงสุพิชชา ตาแปง

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

วัดขึงเจริญ

่

 

นน ๓๖๖๐/๐๑๐๗
เด็กหญิงอจิรภาส์ ประมูลสิน

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

วัดขึงเจริญ

่

 

นน ๓๖๖๐/๐๑๐๘
เด็กชายกันตศักดิ

์

รินแก้ว
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดนาส้าน  

นน ๓๖๖๐/๐๑๐๙
เด็กชายธนดล บุรี

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดนาส้าน  

นน ๓๖๖๐/๐๑๑๐
เด็กชายธนภัทร เปงยศ

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดนาส้าน  

นน ๓๖๖๐/๐๑๑๑
เด็กชายนฤชิต ไชยเจริญ

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดนาส้าน  

นน ๓๖๖๐/๐๑๑๒
เด็กชายพันธกานต์ กลินหวล

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดนาส้าน  

นน ๓๖๖๐/๐๑๑๓
เด็กหญิงเกวลิน ฟองเกิด

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดนาส้าน  

นน ๓๖๖๐/๐๑๑๔
เด็กหญิงธนัญญา มาระวัง

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดนาส้าน  

นน ๓๖๖๐/๐๑๑๕
เด็กหญิงธัญรดา จ่าเขียว

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดนาส้าน  

นน ๓๖๖๐/๐๑๑๖
เด็กหญิงนิชากร ตุ้ยพรม

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดนาส้าน  

นน ๓๖๖๐/๐๑๑๗
เด็กหญิงพิมพ์วิกา คำหล้า

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดนาส้าน  

นน ๓๖๖๐/๐๑๑๘
เด็กหญิงลักษิกา ถาหล้า

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดนาส้าน  

นน ๓๖๖๐/๐๑๑๙
เด็กหญิงวิสา สืบดา

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดนาส้าน  

นน ๓๖๖๐/๐๑๒๐
เด็กหญิงสิริกัญญา หาญสินธุ์

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดนาส้าน  

นน ๓๖๖๐/๐๑๒๑
เด็กหญิงอมรรัตน์ ปญญาอุด

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดนาส้าน  

นน ๓๖๖๐/๐๑๒๒
เด็กหญิงอรัญญา สายกองคำ

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดนาส้าน  

นน ๓๖๖๐/๐๑๒๓
เด็กชายกฤตเมธ ปองตัน

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาลีก วัดนาส้าน  

นน ๓๖๖๐/๐๑๒๔
เด็กชายธนวัฒน์ วงค์กองแก้ว

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาลีก วัดนาส้าน  

นน ๓๖๖๐/๐๑๒๕
เด็กชายธีรภัทร ปองตัน

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาลีก วัดนาส้าน  

นน ๓๖๖๐/๐๑๒๖
เด็กชายณัฐพงศ์ ต่างใจ

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดนาส้าน  

นน ๓๖๖๐/๐๑๒๗
เด็กชายวีรกร วงค์ษารันต์

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาลีก วัดนาส้าน  

นน ๓๖๖๐/๐๑๒๘
เด็กหญิงกมลธิดา ภิวงศ์

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาลีก วัดนาส้าน  

นน ๓๖๖๐/๐๑๒๙
เด็กหญิงจิรัชยา อินภา

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาลีก วัดนาส้าน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดน่าน  ๔ / ๑๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๖๖๐/๐๑๓๐
เด็กหญิงธนัญญา ชัยพรมมา

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาลีก วัดนาส้าน  

นน ๓๖๖๐/๐๑๓๑
เด็กหญิงเนตรอัปสร สมใจ

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาลีก วัดนาส้าน  

นน ๓๖๖๐/๐๑๓๒
เด็กหญิงลภัสรดา สุรินตา

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาลีก วัดนาส้าน  

นน ๓๖๖๐/๐๑๓๓
เด็กหญิงวริศา สระมงคล

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาลีก วัดนาส้าน  

นน ๓๖๖๐/๐๑๓๔
นางสาวสุวิมล อินจันทร์

๐๗/๐๓/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดบุญยืน วัดบุญยืน  

นน ๓๖๖๐/๐๑๓๕
นายวิศรุต นิลอ้วน

๐๘/๐๓/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๖๖๐/๐๑๓๖
เด็กหญิงอรปรียา ประทุมสวัสดิ

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๖๖๐/๐๑๓๗
เด็กหญิงนันทิดา มูลทา

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม วัดเมืองราม  

นน ๓๖๖๐/๐๑๓๘
เด็กหญิงกาญจนา วงศ์พุทธคำ

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม วัดเมืองราม  

นน ๓๖๖๐/๐๑๓๙
นางสาวจิตพร แซ่กือ

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม วัดเมืองราม  

นน ๓๖๖๐/๐๑๔๐
เด็กหญิงพิทยาภรณ์ เทพวงค์

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม วัดเมืองราม  

นน ๓๖๖๐/๐๑๔๑
เด็กหญิงคนึงนิจ ฤทธิวิไล

์

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม วัดเมืองราม  

นน ๓๖๖๐/๐๑๔๒
เด็กหญิงโชติกา ปญญาจักร

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม วัดเมืองราม  

นน ๓๖๖๐/๐๑๔๓
เด็กหญิงปริยากร สุมุกดา

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม วัดเมืองราม  

นน ๓๖๖๐/๐๑๔๔
เด็กหญิงคณิตา ฤทธิวิไล

์

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม วัดเมืองราม  

นน ๓๖๖๐/๐๑๔๕
เด็กหญิงธมลวรรณ ยศวงศ์

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม วัดเมืองราม  

นน ๓๖๖๐/๐๑๔๖
เด็กหญิงจงลักษณ์ สุวรรณราช

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม วัดเมืองราม  

นน ๓๖๖๐/๐๑๔๗
เด็กชายรัชชานนท์ ภูคำอ้าย

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม วัดเมืองราม  

นน ๓๖๖๐/๐๑๔๘
เด็กชายพชรพล ผาชัยภูมิ

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย วัดนาราบ  

นน ๓๖๖๐/๐๑๔๙
เด็กชายวัชรพล เดียงสระน้อย

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย วัดนาราบ  

นน ๓๖๖๐/๐๑๕๐
เด็กชายภูพิภัทร อ้อยงาม

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย วัดนาราบ  

นน ๓๖๖๐/๐๑๕๑
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ มานาแวน

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย วัดนาราบ  

นน ๓๖๖๐/๐๑๕๒
เด็กหญิงบุญธิดา พรมภิระ

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย วัดนาราบ  

นน ๓๖๖๐/๐๑๕๓
นายทศพล สมพงษ์

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย วัดนาราบ  

นน ๓๖๖๐/๐๑๕๔
นายพิริยากร ธิจันทร์

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย วัดนาราบ  

นน ๓๖๖๐/๐๑๕๕
นายนัฐชาธินาจ พรมภิระ

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย วัดนาราบ  

นน ๓๖๖๐/๐๑๕๖
เด็กหญิงชนนิกานต์ ระแวง

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาน้อย วัดนาราบ  

นน ๓๖๖๐/๐๑๕๗
เด็กชายวชิรากร คุณวิชา

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาน้อย วัดนาราบ  

นน ๓๖๖๐/๐๑๕๘
นางสาววิสสุตา เต็มดวง

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาน้อย วัดนาราบ  

นน ๓๖๖๐/๐๑๕๙
นายทักษ์ดนัย ผ่ายไทสง

๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนาน้อย วัดนาราบ  

นน ๓๖๖๐/๐๑๖๐
นางสาวณิตา ถ้วยงาม

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาไค้ วัดนาราบ  

นน ๓๖๖๐/๐๑๖๑
นางสาวศุวิมล แก้วเกตุ

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาไค้ วัดนาราบ  

นน ๓๖๖๐/๐๑๖๒
นางสาวอนัญญา ธะนะใจ

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาไค้ วัดนาราบ  

นน ๓๖๖๐/๐๑๖๓
เด็กชายทวีวัฒน์ สีกัน

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา วัดนาราบ  

นน ๓๖๖๐/๐๑๖๔
เด็กหญิงเจริญศรี ต๊ะน้อย

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันทะ วัดนาราบ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดน่าน  ๕ / ๑๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๖๖๐/๐๑๖๕
ว่าทีร้อยตรีหญิงประภัสสร

่

กาวีนุ
๒๗/๐๘/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดนาราบวิทยา วัดนาราบ  

นน ๓๖๖๐/๐๑๖๖
นางสาวธัญย์ชนก กันอินทร์

๒๖/๑๑/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดนาราบวิทยา วัดนาราบ  

นน ๓๖๖๐/๐๑๖๗
นายณัฐพล วงค์ทะเนตร

๑๘/๐๑/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดนาราบวิทยา วัดนาราบ  

นน ๓๖๖๐/๐๑๖๘
เด็กหญิงมณีรัตน์ หอมดอก

๑๓/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๖๖๐/๐๑๖๙
เด็กหญิงวทันยา ท้าวคาม

๐๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๖๖๐/๐๑๗๐
นางสาวขนิษฐา อุ่นถิน

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๑ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๖๖๐/๐๑๗๑
เด็กหญิงวรรณกานต์ วิเศษวัชร์

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๖๖๐/๐๑๗๒
เด็กหญิงจันทรวรรณ เปาปา

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๖๖๐/๐๑๗๓
เด็กหญิงธมนวรรณ เปาปา

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๖๖๐/๐๑๗๔
เด็กหญิงภาณุมาศ คุ้มวงษ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๖๖๐/๐๑๗๕
เด็กหญิงสุวนันท์ แซ่ท้าว

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๖๖๐/๐๑๗๖
เด็กชายจตุพงษ์ เปาปา

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๖๖๐/๐๑๗๗
นายทชานพ พรมตา

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๖๖๐/๐๑๗๘
นายพินิษฐ์ชัย จันต๊ะวงศ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๖๖๐/๐๑๗๙
นายสรชัช จันต๊ะวงศ์

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๖๖๐/๐๑๘๐
นางสาวจุรีรัตน์ ตันกาบ

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๖๖๐/๐๑๘๑
นางสาวจุฬารัตน์ ทะกา

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๖๖๐/๐๑๘๒
นางสาวมณีพร โสไชย

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๖๖๐/๐๑๘๓
นางสาววรสริน กิติยศ

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๖๖๐/๐๑๘๔
นางสาววีร์สุดา กาติบ

๊

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๖๖๐/๐๑๘๕
นางสาวสุภนิดา สุโรพันธ์

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๖๖๐/๐๑๘๖
นางสาวอรอนงค์ ส่องสี

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๖๖๐/๐๑๘๗
นายสินธกานต์ พะยอม

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๖๖๐/๐๑๘๘
นายสิริพงษ์ แสนกัน

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๖๖๐/๐๑๘๙
นางสาวกัณฐิกา คำฟู

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๖๖๐/๐๑๙๐
นางสาวณัฐนันท์ ผลดวงแก้ว

๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๖๖๐/๐๑๙๑
นางสาวณัฐริกา อินชูใจ

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๖๖๐/๐๑๙๒
นางสาวปนัดดา คำรังษี

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๖๖๐/๐๑๙๓
นางสาวพัชรวดี คันทะเนตร

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๖๖๐/๐๑๙๔
นางสาวชนัญญา ท้วมบ้านไพร

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๖๖๐/๐๑๙๕
นางสาวเกศราภรณ์ แปงคำใส

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๖๖๐/๐๑๙๖
นางสาวจารุนันท์ อินทะรังษี

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๖๖๐/๐๑๙๗
นายสุภัทร สัมโพธิวงศ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๖๖๐/๐๑๙๘
นางสาวภัทรวดี พรมตา

๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๖๖๐/๐๑๙๙
นางสาวศรีสุดา ย่านสากล

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดน่าน  ๖ / ๑๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๖๖๐/๐๒๐๐
นางสาวเปรมกมล ใจยา

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๖๖๐/๐๒๐๑
นางสาวกาญจนสุดา ตามัย

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๖๖๐/๐๒๐๒
นางสาวปาริชาติ พิกัน

๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๖๖๐/๐๒๐๓
นางสาวพิมพ์ประภา มงคลชัย

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๖๖๐/๐๒๐๔
นางสาวกรวินท์ สงวนฤทธิ

์

๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม วัดกลาง  

นน ๓๖๖๐/๐๒๐๕
นายสหรัถ วงษา

๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม วัดกลาง  

นน ๓๖๖๐/๐๒๐๖
นางสาวพิชชาพร คันกาบ

๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม วัดกลาง  

นน ๓๖๖๐/๐๒๐๗
นางสาวณัฐธิดา รินฤทธิ

์

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม วัดกลาง  

นน ๓๖๖๐/๐๒๐๘
นางสาววรรณิศา เพตะกร

๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม วัดกลาง  

นน ๓๖๖๐/๐๒๐๙
นางสาวเกษราภรณ์ เจริญพายัพ

๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม วัดกลาง  

นน ๓๖๖๐/๐๒๑๐
นางสาวศิริกุล กาญจนเวโรจน์

๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม วัดกลาง  

นน ๓๖๖๐/๐๒๑๑
นายปยวัฒน์ วังแสง

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม วัดกลาง  

นน ๓๖๖๐/๐๒๑๒
นางสาวณัฐพร รุ่งเรือง

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม วัดกลาง  

นน ๓๖๖๐/๐๒๑๓
เด็กหญิงนิศากร แปงอุด

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม วัดกลาง  

นน ๓๖๖๐/๐๒๑๔
เด็กชายพีรพล ยะปน

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม วัดกลาง  

นน ๓๖๖๐/๐๒๑๕
เด็กชายศิริพงษ์ ไชยนาหนุน

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม วัดกลาง  

นน ๓๖๖๐/๐๒๑๖
เด็กชายพีรณัฐ วังแสง

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม วัดกลาง  

นน ๓๖๖๐/๐๒๑๗
เด็กหญิงจิราภา เพตะกร

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม วัดกลาง  

นน ๓๖๖๐/๐๒๑๘
เด็กหญิงธัญญารัตน์ สุต๋า

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม วัดกลาง  

นน ๓๖๖๐/๐๒๑๙
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ บุญเกิด

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม วัดกลาง  

นน ๓๖๖๐/๐๒๒๐ เด็กหญิงกัลยาลักษณ์ สุต๋า
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม วัดกลาง  

นน ๓๖๖๐/๐๒๒๑
เด็กหญิงพัชรินทร์ วงศา

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม วัดกลาง  

นน ๓๖๖๐/๐๒๒๒
นางสาวกัญญาภัค วิทยาเลิศ

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม วัดกลาง  

นน ๓๖๖๐/๐๒๒๓
เด็กชายภานุวัฒน์ วงษา

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม วัดกลาง  

นน ๓๖๖๐/๐๒๒๔
เด็กชายสถาพงษ์ วงษา

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม วัดกลาง  

นน ๓๖๖๐/๐๒๒๕
เด็กหญิงสุนิศา ตรีมูล

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม วัดกลาง  

นน ๓๖๖๐/๐๒๒๖
เด็กชายวีระวัฒน์ ขอดเตชะ

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม วัดกลาง  

นน ๓๖๖๐/๐๒๒๗
เด็กหญิงนงนภัส ตันกาบ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม วัดกลาง  

นน ๓๖๖๐/๐๒๒๘
เด็กหญิงกานต์ธิดา ไชยนิชู

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม วัดกลาง  

นน ๓๖๖๐/๐๒๒๙
นางสาวจุทาพร ชัยนิชู

๒๘/๐๔/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

นน ๓๖๖๐/๐๒๓๐
เด็กหญิงเบญจวรรณ อุทุมพร

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

นน ๓๖๖๐/๐๒๓๑
เด็กหญิงสุวิชญา มาลา

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

นน ๓๖๖๐/๐๒๓๒
เด็กหญิงกันย์สินี วงษา

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

นน ๓๖๖๐/๐๒๓๓
เด็กหญิงปยะดา แปงอุด

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

นน ๓๖๖๐/๐๒๓๔
เด็กชายณัฐนนท์ เพตะกร

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดน่าน  ๗ / ๑๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๖๖๐/๐๒๓๕
เด็กชายชนัญู ยะปญญา

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

นน ๓๖๖๐/๐๒๓๖
เด็กชายรัฐศาสตร์ ขันทะสีมา

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

นน ๓๖๖๐/๐๒๓๗
เด็กชายณัฐชัย เวทำ

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำคา วัดนำคา  

นน ๓๖๖๐/๐๒๓๘
เด็กหญิงพิมพ์วิภา อินทภู

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแท่น วัดศรีบุญเรือง  

นน ๓๖๖๐/๐๒๓๙
เด็กหญิงชุติกาญจน์ หงษ์ยนต์

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

นน ๓๖๖๐/๐๒๔๐
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ก้อวงค์

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านก้อ วัดก้อ  

นน ๓๖๖๐/๐๒๔๑
เด็กหญิงณัฐกฤตา วงค์คำมา

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแคว้ง วัดแคว้ง  

นน ๓๖๖๐/๐๒๔๒
เด็กหญิงปริชญา นันสิทธิ

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแคว้ง วัดแคว้ง  

นน ๓๖๖๐/๐๒๔๓
เด็กชายนันทวัฒน์ จิตวิชา

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตอง วัดตอง  

นน ๓๖๖๐/๐๒๔๔
เด็กหญิงปริยากร หอมจันทร์

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตอง วัดตอง  

นน ๓๖๖๐/๐๒๔๕
เด็กหญิงวิญาดา พรมเกษา

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา วัดนาคา  

นน ๓๖๖๐/๐๒๔๖
นายฐาปกรณ์ เหลาวงค์

๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่จริม วัดนาคา  

นน ๓๖๖๐/๐๒๔๗
นายนนท์ธนิต มัยราช

๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่จริม วัดนาคา  

นน ๓๖๖๐/๐๒๔๘
นางสาวจิตรทิวา พรมเกษา

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่จริม วัดนาคา  

นน ๓๖๖๐/๐๒๔๙
นางสาวนฤมล พรมไชยวงศ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่จริม วัดนาคา  

นน ๓๖๖๐/๐๒๕๐
นางสาวภัทรวรินทร์ ถาวนา

๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่จริม วัดนาคา  

นน ๓๖๖๐/๐๒๕๑
นางสาวสุธาสินี อินตุ้ย

๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่จริม วัดนาคา  

นน ๓๖๖๐/๐๒๕๒
นางสาวบุษบา ถาวนา

๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่จริม วัดนาคา  

นน ๓๖๖๐/๐๒๕๓
นางสาวรุจิรางค์ ก้อเฝอ

๑๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่จริม วัดนาคา  

นน ๓๖๖๐/๐๒๕๔
นางสาวลัดดาวัลย์ ตันไข

๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่จริม วัดนาคา  

นน ๓๖๖๐/๐๒๕๕
นางสาวประเสริฐศรี อินต๊ะภา

๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่จริม วัดนาคา  

นน ๓๖๖๐/๐๒๕๖
นางสาวอมลรัตน์ วงค์หลอบ

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่จริม วัดนาคา  

นน ๓๖๖๐/๐๒๕๗
นายธวัชชัย พรมดวงดี

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่จริม วัดนาคา  

นน ๓๖๖๐/๐๒๕๘
นางสาวนฤมล คำมงคล

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จริม วัดนาคา  

นน ๓๖๖๐/๐๒๕๙
นางสาวปณิตา กายา

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จริม วัดนาคา  

นน ๓๖๖๐/๐๒๖๐
นางสาวยุพิน แซ่โซ้ง

๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จริม วัดนาคา  

นน ๓๖๖๐/๐๒๖๑
เด็กหญิงนพรัตน์ นุดนุ่ม

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จริม วัดนาคา  

นน ๓๖๖๐/๐๒๖๒
เด็กหญิงสิรินาวิน วงค์พุทธทำ

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จริม วัดนาคา  

นน ๓๖๖๐/๐๒๖๓
เด็กหญิงสุภานัน แก้วไสย

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จริม วัดนาคา  

นน ๓๖๖๐/๐๒๖๔
นางสาวสิราวรรณ สุรินทร์

๑๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่จริม วัดนาคา  

นน ๓๖๖๐/๐๒๖๕
เด็กหญิงเกวลิน จ๋อมจันทร์

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จริม วัดนาคา  

นน ๓๖๖๐/๐๒๖๖
เด็กหญิงทีปภา แก้วใส

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จริม วัดนาคา  

นน ๓๖๖๐/๐๒๖๗
เด็กหญิงกมลพร จันทิมา

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จริม วัดนาคา  

นน ๓๖๖๐/๐๒๖๘
เด็กหญิงกมลพร เมืองคำ

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาสัก วัดนำปาย  

นน ๓๖๖๐/๐๒๖๙
เด็กหญิงพิมพิดา แซ่โซ้ง

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพรหม วัดพรหม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดน่าน  ๘ / ๑๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๖๖๐/๐๒๗๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ สุธร

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพรหม วัดพรหม  

นน ๓๖๖๐/๐๒๗๑
เด็กชายกิตตินันท์ สุธรรมปน

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฟา วัดฟาสวรรค์  

นน ๓๖๖๐/๐๒๗๒
เด็กชายณัฐวุฒิ นาคสิงห์

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฟา วัดฟาสวรรค์  

นน ๓๖๖๐/๐๒๗๓
เด็กชายพงศธร ถือคำ

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฟา วัดฟาสวรรค์  

นน ๓๖๖๐/๐๒๗๔
เด็กหญิงณัทธิชา ปนคำ

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฟา วัดฟาสวรรค์  

นน ๓๖๖๐/๐๒๗๕
เด็กหญิงอมลณัฐท์ แก้วธรรม

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี วัดนาคา  

นน ๓๖๖๐/๐๒๗๖
เด็กหญิงณัฐธภรณ์ อินรส

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง วัดนาทะนุง  

นน ๓๖๖๐/๐๒๗๗
เด็กชายณัฐนนท์ สารเถือนแก้ว

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง วัดนาทะนุง  

นน ๓๖๖๐/๐๒๗๘
เด็กหญิงปริศนา ตายอด

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง วัดนาทะนุง  

นน ๓๖๖๐/๐๒๗๙
เด็กชายยศภัทร ศุภศิริ

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง วัดนาทะนุง  

นน ๓๖๖๐/๐๒๘๐
เด็กหญิงอริศรา ติยะะวงค์

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง วัดนาทะนุง  

นน ๓๖๖๐/๐๒๘๑
เด็กหญิงศิวารยา งึมนันใจ

้

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหมืนพิทยาคม

่

วัดนาหวาย  

นน ๓๖๖๐/๐๒๘๒
เด็กหญิงกัญยะดา อูปชิว

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหมืนพิทยาคม

่

วัดนาหวาย  

นน ๓๖๖๐/๐๒๘๓
เด็กหญิงกชวรรณ อุดแก้ว

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหมืนพิทยาคม

่

วัดนาหวาย  

นน ๓๖๖๐/๐๒๘๔
เด็กหญิงกวินทิพย์ งึมนันใจ

้

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาง วัดนาหวาย  

นน ๓๖๖๐/๐๒๘๕
เด็กหญิงปราณปรียา ซ้อนสมบัติ

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาง วัดนาหวาย  

นน ๓๖๖๐/๐๒๘๖
เด็กหญิงพรชนก จักทร

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาง วัดนาหวาย  

นน ๓๖๖๐/๐๒๘๗
เด็กหญิงวริศรา วิชัยโน

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาง วัดนาหวาย  

นน ๓๖๖๐/๐๒๘๘
เด็กหญิงสิริรัตน์ อินนันใจ

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาง วัดนาหวาย  

นน ๓๖๖๐/๐๒๘๙
เด็กชายเสมอกัลป จิตสิริกูร

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาง วัดนาหวาย  

นน ๓๖๖๐/๐๒๙๐
เด็กชายณัฐพงศ์ ศิริภูวนันท์

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาง วัดนาหวาย  

นน ๓๖๖๐/๐๒๙๑
เด็กหญิงณัฐณิชา ฤทัยสวรรค์

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว วัดบ่อแก้ว  

นน ๓๖๖๐/๐๒๙๒
เด็กหญิงณัฐณิชา มังวงค์

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหมืนพิทยาคม

่

วัดบ่อแก้ว  

นน ๓๖๖๐/๐๒๙๓
เด็กหญิงชาคริยา แข็งแรง

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหมืนพิทยาคม

่

วัดบ่อแก้ว  

นน ๓๖๖๐/๐๒๙๔
เด็กหญิงเบญญาภา กันทะมัง

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหมืนพิทยาคม

่

วัดบ่อแก้ว  

นน ๓๖๖๐/๐๒๙๕
เด็กหญิงนุชรินทร์ มีคำ

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหมืนพิทยาคม

่

วัดบ่อแก้ว  

นน ๓๖๖๐/๐๒๙๖
เด็กชายเจตนิพัทธ์ ขันเชียง

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหมืนพิทยาคม

่

วัดบ่อแก้ว  

นน ๓๖๖๐/๐๒๙๗
เด็กหญิงปพิชญา กากอง

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหมืนพิทยาคม

่

วัดบ่อแก้ว  

นน ๓๖๖๐/๐๒๙๘
เด็กชายปรัชญา ก๋านนท์

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดด วัดดอนมงคล  

นน ๓๖๖๐/๐๒๙๙
เด็กชายพีรทัต อินต๊ะเพ็ชร

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดด วัดดอนมงคล  

นน ๓๖๖๐/๐๓๐๐
เด็กชายพีรวัส อินต๊ะเพ็ชร

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดด วัดดอนมงคล  

นน ๓๖๖๐/๐๓๐๑
เด็กหญิงอภิสรา ต๊ะอิน

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดด วัดดอนมงคล  

นน ๓๖๖๐/๐๓๐๒
นางสาวเมธิณี สวนวงษ์

๒๙/๑๒/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านปาแดด วัดดอนมงคล  

นน ๓๖๖๐/๐๓๐๓
เด็กชายปวีณ์กร ปองกันทา

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงคำ วัดดอนมงคล  

นน ๓๖๖๐/๐๓๐๔
เด็กชายณภัทร พังยะ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงคำ วัดดอนมงคล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดน่าน  ๙ / ๑๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๖๖๐/๐๓๐๕
เด็กหญิงอนัญญา โขงทอง

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงคำ วัดดอนมงคล  

นน ๓๖๖๐/๐๓๐๖
นางมันทนา สุริยะพรหม

๑๓/๐๔/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านโปงคำ วัดดอนมงคล  

นน ๓๖๖๐/๐๓๐๗
นางสาวจีระพร อภิวัน

๒๖/๑๐/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน วัดดอนมงคล  

นน ๓๖๖๐/๐๓๐๘
นางอรอนงค์ สมภิพงษ์

๒๗/๐๘/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน วัดดอนมงคล  

นน ๓๖๖๐/๐๓๐๙
นางเพ็ชรณี โลนันท์

๒๘/๑๑/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน วัดดอนมงคล  

นน ๓๖๖๐/๐๓๑๐
นายต่อศักดิ

์

สายใจ
๐๑/๐๖/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน วัดดอนมงคล  

นน ๓๖๖๐/๐๓๑๑
เด็กหญิงกชกร ทรงศักดิ

์

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปาแลวหลวงวิทยา วัดดอนมงคล  

นน ๓๖๖๐/๐๓๑๒
นางสาวสิวิตา สุริยะพรหม

๐๑/๐๒/๒๕๓๖
โรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุขวิทยา วัดดอนมงคล  

นน ๓๖๖๐/๐๓๑๓
นางสาววิสุดา สุริยะพรหม

๐๑/๐๒/๒๕๓๖
โรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุขวิทยา วัดดอนมงคล  

นน ๓๖๖๐/๐๓๑๔
นางสาวยุวดี ศรีนวล

๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผาหลัก วัดผาหลัก  

นน ๓๖๖๐/๐๓๑๕
นางสาวเบญญาภา แซ่เติน

๋

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผาหลัก วัดผาหลัก  

นน ๓๖๖๐/๐๓๑๖
เด็กหญิงจิราวรรณ แก้มกล้า

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผาหลัก วัดผาหลัก  

นน ๓๖๖๐/๐๓๑๗
เด็กหญิงพัตนิดา สุพรรณ

๐๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

วัดสองแคว  

นน ๓๖๖๐/๐๓๑๘
เด็กชายชัยชนะ เทพกอม

๑๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

วัดสองแคว  

นน ๓๖๖๐/๐๓๑๙
นางสาวสุนิสา ศรีวิจัย

๒๕/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

วัดสองแคว  

นน ๓๖๖๐/๐๓๒๐
นางสาวกานต์ธิดา ปทุมไพโรจน์

๐๘/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

วัดสองแคว  

นน ๓๖๖๐/๐๓๒๑
นางสาวคนึงกานต์ ปุกคาม

๒๘/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

วัดสองแคว  

นน ๓๖๖๐/๐๓๒๒
นายธนกฤต ทองสุข

๑๗/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

วัดสองแคว  

นน ๓๖๖๐/๐๓๒๓
นายสรวิศ ดวงใจ

๐๔/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

วัดสองแคว  

นน ๓๖๖๐/๐๓๒๔
นางสาวปารีฉัตร มิงมิตรบูลย์

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

วัดสองแคว  

นน ๓๖๖๐/๐๓๒๕
เด็กชายชยุตฐิพงศ์ เทพกอม

๒๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

วัดสองแคว  

นน ๓๖๖๐/๐๓๒๖
นางสาวอารียา รักษา

๐๗/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

วัดสองแคว  

นน ๓๖๖๐/๐๓๒๗
นางสาวสมพิชดา เทพกอม

๑๐/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

วัดสองแคว  

นน ๓๖๖๐/๐๓๒๘
นางสาวธวัลรัตน์ ศิริมงคล

๑๒/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

วัดสองแคว  

นน ๓๖๖๐/๐๓๒๙
นางสาวชยานิศ แช่ชิน

้

๒๖/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

วัดสองแคว  

นน ๓๖๖๐/๐๓๓๐
เด็กหญิงอภิชญา ปุกคาม

๐๒/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

วัดสองแคว  

นน ๓๖๖๐/๐๓๓๑
เด็กชายพีรณัฐ ระลึก

๐๘/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

วัดสองแคว  

นน ๓๖๖๐/๐๓๓๒
เด็กหญิงสุชาวดี จันแก้ว

๐๗/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

วัดสองแคว  

นน ๓๖๖๐/๐๓๓๓
เด็กชายอดิเทพ เมฆแสน

๐๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

วัดสองแคว  

นน ๓๖๖๐/๐๓๓๔
เด็กหญิงณัฐนันท์ ระลึก

๒๒/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

วัดสองแคว  

นน ๓๖๖๐/๐๓๓๕
เด็กหญิงมาติกา จายสาย

๑๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

วัดสองแคว  

นน ๓๖๖๐/๐๓๓๖
เด็กหญิงศิรินันท์ จันทร์เครือ

๐๓/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

วัดสองแคว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดน่าน  ๑๐ / ๑๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๖๖๐/๐๓๓๗
นางสาวทับทิม ธรรมจักร

๒๖/๐๕/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านสองแคว วัดสองแคว  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
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ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดน่าน  ๑๑ / ๑๑
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