
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดน่าน  ภาค ๖

ส่งสอบ ๕,๐๙๓ คน ขาดสอบ ๑,๐๒๒ คน คงสอบ ๔,๐๗๑ คน สอบได้ ๒,๙๑๗ คน สอบตก ๑,๑๕๔ คน (๗๑.๖๕%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๖๐/๐๐๐๑
เด็กชายธนภัทร อินตาคำ

๒๕/๐๖/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที 107

่

ดอนมูล  

นน ๓๔๖๐/๐๐๐๒
เด็กชายพีรยุทธ มูลศักดิ

์

๐๕/๑๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที 107

่

ดอนมูล  

นน ๓๔๖๐/๐๐๐๓
เด็กหญิงเฟองฟา ปาจรียานนท์

๒๗/๐๙/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที 107

่

ดอนมูล  

นน ๓๔๖๐/๐๐๐๔
เด็กหญิงรุจิรา ลือใจอินทร์

๑๗/๑๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที 107

่

ดอนมูล  

นน ๓๔๖๐/๐๐๐๕
เด็กชายธำรงเกียรติ พงศ์อุดมศิลป

๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที 107

่

ดอนมูล  

นน ๓๔๖๐/๐๐๐๖
เด็กชายชัยธวัช จุ่นทอง

๒๘/๐๗/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที 107

่

ดอนมูล  

นน ๓๔๖๐/๐๐๐๗
เด็กชายนันฐศักดิ

์

ช่างจาย
๐๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที 107

่

ดอนมูล  

นน ๓๔๖๐/๐๐๐๘
เด็กชายนทีธร หมายหาทอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที 107

่

ดอนมูล  

นน ๓๔๖๐/๐๐๐๙
เด็กชายธัชพล ธนะวิศาลศักดิ

์

๑๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที 107

่

ดอนมูล  

นน ๓๔๖๐/๐๐๑๐
เด็กหญิงจุฬารัตน์ พวงศรี

๐๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที 107

่

ดอนมูล  

นน ๓๔๖๐/๐๐๑๑
เด็กหญิงชนิกานต์ พรมจันทร์

๑๓/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที 107

่

ดอนมูล  

นน ๓๔๖๐/๐๐๑๒
เด็กหญิงฉัตรพร อุทธิยา

๐๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที 107

่

ดอนมูล  

นน ๓๔๖๐/๐๐๑๓
เด็กชายภูนรินทร์ จินะไชย

๑๑/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที 107

่

ดอนมูล  

นน ๓๔๖๐/๐๐๑๔
เด็กชายกมล มงคล

๑๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที 107

่

ดอนมูล  

นน ๓๔๖๐/๐๐๑๕
เด็กหญิงสุกฤตา ดีปนตา

๒๗/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที 107

่

ดอนมูล  

นน ๓๔๖๐/๐๐๑๖
เด็กหญิงวรรณวิสา แก้วแดง

๑๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที 107

่

ดอนมูล  

นน ๓๔๖๐/๐๐๑๗
เด็กหญิงปราญชลี ปตาระคะ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที 107

่

ดอนมูล  

นน ๓๔๖๐/๐๐๑๘
เด็กชายรัฐภูมิ กอกเชียงแสน

๑๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที 107

่

ดอนมูล  

นน ๓๔๖๐/๐๐๑๙
เด็กชายธีรวัชร นันคำ

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๖๐/๐๐๒๐
เด็กชายภควัต ศรีปาน

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๖๐/๐๐๒๑
เด็กชายศุภกิณ สอนศิริ

๒๗/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๖๐/๐๐๒๒
เด็กหญิงอันธิยา กิติยะ

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๖๐/๐๐๒๓
เด็กหญิงสิริยากร วังกานนท์

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๖๐/๐๐๒๔
เด็กหญิงเบญญาภา ชูศรี

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๑ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๖๐/๐๐๒๕
เด็กชายอริญชย์ แปลงล้วน

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๖๐/๐๐๒๖
เด็กชายชายชาตรี ทนะขว้าง

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๖๐/๐๐๒๗
เด็กหญิงกัลยารัตน์ โชติสิริโสภณ

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๖๐/๐๐๒๘
เด็กหญิงสุณัฏฐา ชินายศ

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๖๐/๐๐๒๙
เด็กหญิงณัชชา ผาวังยศ

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๖๐/๐๐๓๐
เด็กหญิงพิรดา จันทร์นิม

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๖๐/๐๐๓๑
เด็กหญิงสุวภัทร เหมพิจิตร

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๖๐/๐๐๓๒
เด็กหญิงมณฑิตา ปยศทิพย์

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๖๐/๐๐๓๓
เด็กหญิงอรชพร หงษ์สิบสอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๖๐/๐๐๓๔
เด็กหญิงปพิชญา กาศโอสถ

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๖๐/๐๐๓๕
เด็กหญิงณัฐกฤตา วงศ์จำปา

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๖๐/๐๐๓๖
เด็กหญิงสุธิมา

ไชยวงศ์หวันท๊อก

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๖๐/๐๐๓๗
เด็กหญิงอภิรดี ตาลตา

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๖๐/๐๐๓๘
เด็กหญิงกฤษฐารัตน์ กองยักษี

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๖๐/๐๐๓๙
เด็กหญิงชญานิศ สุขใจ

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๖๐/๐๐๔๐
เด็กชายนภดล สารเถือนแก้ว

่

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๖๐/๐๐๔๑
เด็กชายธนบดี ศรีขันธ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๖๐/๐๐๔๒
เด็กชายธนกฤต จอมพรวญ

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๖๐/๐๐๔๓
เด็กชายพิไชภูษิต พลายสาร

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๖๐/๐๐๔๔
เด็กชายนัธทวัฒน์ เชือคำ

้

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๖๐/๐๐๔๕
เด็กหญิงชนิสรา พันธ์อินธิ

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๖๐/๐๐๔๖
เด็กหญิงศิริรัตน์ อูปคำ

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๖๐/๐๐๔๗
เด็กหญิงฐาปนีย์ ศรีสวัสดิ

์

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๖๐/๐๐๔๘
เด็กหญิงนภัสสร ต๊ะนา

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๖๐/๐๐๔๙
เด็กหญิงรสิตา พันไชยยา

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๖๐/๐๐๕๐
เด็กหญิงคริษฐา บุญชูยะ

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๖๐/๐๐๕๑
เด็กหญิงลภัสรดา ใจจันทร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๖๐/๐๐๕๒
เด็กหญิงชนากานต์ ธิมา

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๖๐/๐๐๕๓
เด็กหญิงภัควิภา มาตย์คำมี

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๖๐/๐๐๕๔
เด็กหญิงมัลลิกา คำตุ้ย

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๖๐/๐๐๕๕
เด็กหญิงวิรัญญา สิงห์อินทร์

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๖๐/๐๐๕๖
เด็กหญิงเมธิส์พร อุ่นใจ

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๖๐/๐๐๕๗
เด็กหญิงลิลฎา นันไชย

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๖๐/๐๐๕๘
เด็กหญิงสุนิษา แซ่หลอ

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๖๐/๐๐๕๙
เด็กหญิงณิชา ของดีงาม

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๒ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๖๐/๐๐๖๐
เด็กหญิงมนธิดา เชือคำ

้

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๔๖๐/๐๐๖๑
นายกิตติชัย ทาวัน

๒๙/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๔๖๐/๐๐๖๒
นายไกรวิทย์ โมลิกุล

๒๗/๑๑/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๔๖๐/๐๐๖๓
นายข่ายแก้ว คำลือ

๐๒/๑๑/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๔๖๐/๐๐๖๔
นายคงกฤช มูลวงค์

๒๙/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๔๖๐/๐๐๖๕
นายคมกริช สุวรรณา

๑๘/๐๒/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๔๖๐/๐๐๖๖
นายเงิน แซ่ท้าว

๐๕/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๔๖๐/๐๐๖๗
นายจำเนียร คำสงค์

๐๒/๐๔/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๔๖๐/๐๐๖๘
นายจิรวัฒน์ วังยศ

๒๓/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๔๖๐/๐๐๖๙
นายฉัตรชัย วุฒิ

๒๑/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๔๖๐/๐๐๗๐
นายชาญชัย คำเขือน

่

๐๗/๐๙/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๔๖๐/๐๐๗๑
นายซะ แซ่ลี

๐๑/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๔๖๐/๐๐๗๒
นายณรงวิทย์ สีมา

๑๓/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๔๖๐/๐๐๗๓
นายณฤทธิ

์

อามาตยศักดิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๔๖๐/๐๐๗๔
นายณัฐกรณ์ พันธวงค์

๑๖/๑๒/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๔๖๐/๐๐๗๕
นายณัฐพงศ์ ไชยศิลป

๐๕/๐๒/๒๕๔๑

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๔๖๐/๐๐๗๖
นายต้อม ทำมะยศ

๐๑/๐๔/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๔๖๐/๐๐๗๗
นายทวน แก้วเขียว

๑๗/๐๕/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๔๖๐/๐๐๗๘
นายธีรศักดิ

์

สิทธิการ
๐๗/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๔๖๐/๐๐๗๙
นายนพรัตน์ คืนอุ่น

้

๒๐/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๔๖๐/๐๐๘๐
นายนิวัตร มะโนศิลา

๑๙/๐๑/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๔๖๐/๐๐๘๑
นายประกาษิษ ไชยวุฒิ

๒๘/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๔๖๐/๐๐๘๒
นายปริญญา ตรีลาภี

๑๓/๐๗/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๔๖๐/๐๐๘๓
นายผดุงเกียรติ หาญยุทธ

๑๑/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๔๖๐/๐๐๘๔
นายผดุงศักดิ

์

สายฟอง

๑๘/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๔๖๐/๐๐๘๕
นายพงษ์พิทักษ์ ต๊ะวิชัย

๒๐/๐๓/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๔๖๐/๐๐๘๖
นายพงษ์ศักดิ

์

พุ่มมาลา
๒๔/๐๒/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๔๖๐/๐๐๘๗
นายพงษ์สิทธิ กันขาว

๒๖/๑๑/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๔๖๐/๐๐๘๘
นายพัทธดนย์ ขอดเตชะ

๓๑/๐๑/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๔๖๐/๐๐๘๙
นายพิเชษฐ์ ทรงศิริกุล

๑๔/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๔๖๐/๐๐๙๐
นายพิษณุพงษ์ ไชยหาญ

๒๑/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๔๖๐/๐๐๙๑
นายวิรุ่ง ทองดี

๒๕/๐๗/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๔๖๐/๐๐๙๒
นายศรีสวัสดิ

์

มีอาจ

๒๙/๑๑/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๔๖๐/๐๐๙๓
นายศุภากร ทะริยะ

๒๗/๐๑/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๔๖๐/๐๐๙๔
นายสมศักดิ

์

ธนะลือ
๓๐/๐๖/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๓ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๖๐/๐๐๙๕
นายสิทธิชัย จิณหล้า

๒๐/๐๖/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๔๖๐/๐๐๙๖
นายสุขสันต์ สระคำ

๒๙/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๔๖๐/๐๐๙๗
นายสุทัศน์ วิเศษกันทรากร

๑๑/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๔๖๐/๐๐๙๘
นายสุภาพ ผลคำ

๑๗/๐๘/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๔๖๐/๐๐๙๙
นายสุวรรณยศ บุดดีสวรรณ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๔๖๐/๐๑๐๐
นายสุวิทย์ ตวงทิพย์

๐๑/๑๒/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๔๖๐/๐๑๐๑
นายสุวิทย์ ขันทะยศ

๒๘/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๔๖๐/๐๑๐๒
นายอนุ ไทยมูล

๒๔/๐๖/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๔๖๐/๐๑๐๓
นายอิทธิพัทธ์ มังคละ

๒๙/๑๑/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๔๖๐/๐๑๐๔
นายอุทัย ใหม่น้อย

๒๔/๐๓/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๔๖๐/๐๑๐๕
นายเอกชัย สุทธฤทธิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๔๖๐/๐๑๐๖
นางสาวกฤษณา ส่องแสงแจ่มใส

๐๑/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๔๖๐/๐๑๐๗
นางสาวณัฐณิชา คำนินทะ

๒๑/๐๓/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๔๖๐/๐๑๐๘
นางสาวธัญชนก วงค์นันตา

๐๒/๐๗/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๔๖๐/๐๑๐๙
นางสาวพันทิวา จิณะเสน

๒๕/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๔๖๐/๐๑๑๐
นางสาววราภรณ์ ฟาสาร

๑๘/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๔๖๐/๐๑๑๑
นางสาวสุพรรณี กุลณะยศ

๒๕/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๔๖๐/๐๑๑๒
นางสาวอาภัสรา พริงสกุล

้

๒๘/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๔๖๐/๐๑๑๓
นายกฤษฎา พงศ์ศุภพิพัฒน์

๐๑/๐๑/๒๔๙๖

วัดพญาภู พญาภู  

นน ๓๔๖๐/๐๑๑๔
นางดรุณี พงศ์ศุภพิพัฒน์

๑๘/๐๕/๒๔๙๖

วัดพญาภู พญาภู  

นน ๓๔๖๐/๐๑๑๕
นางสาวกัญญารัตน์ แซ่โซ้ง

๑๘/๐๙/๒๕๔๒
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๑๑๖
นายจักรี ม่วงสาร

๐๖/๐๔/๒๕๔๒
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๑๑๗
นายกรกฎ เตชะบุญ

๐๕/๐๗/๒๕๔๒
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๑๑๘
นางสาวอัจฉราภรณ์ สกุลณัฐ

๑๐/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๑๑๙
นางสาวนฤสรณ์ พิมพ์ไกร

๒๗/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๑๒๐
นางสาวดวงแก้ว แซ่โซ้ง

๑๘/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๑๒๑
นางสาวสิริลักษณ์ ศิริวรรณ

๐๕/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๑๒๒
นางสาวอัญญาเรศ ว่างพิทักษ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๑๒๓
นางสาวเพชรรัตน์ เพชรรัตน์พันธุ์

๐๕/๐๘/๒๕๔๒
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๑๒๔
นางสาวธิติกานต์ ภัทรธีรเมธ

๒๙/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๑๒๕
นางสาวศยามล ชาวงิว

้

๐๔/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๑๒๖
นางสาวเจสวันวิสาข์ ธอร์เบิรน์

๑๗/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๑๒๗
นายอภิสิทธิ

์

สหโสภากุล
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๑๒๘
นางสาวชลิดา แซ่ว่าง

๑๙/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๑๒๙
นางสาวสายชล คงพิริยะนันท์

๑๖/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๔ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๖๐/๐๑๓๐
นางสาวสายฝน คงพิริยะนันท์

๑๖/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๑๓๑
นางสาวมณีรัตน์ แซ่โซ้ง

๐๒/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๑๓๒
นางสาวกนกพร แซ่เฮ้อ

๑๔/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๑๓๓
นางสาวโชติกา รุ่งเรืองกนก

๒๙/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๑๓๔
นางสาวจิดาภา แซ่โซ้ง

๓๑/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๑๓๕
นายรุ่งอรุณ แซ่ย่าง

๑๕/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๑๓๖
นางสาวอาลี แซ่เฮ้อ

๒๕/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๑๓๗
นางสาวกมลชนก แสงสิริวรกูล

๒๗/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๑๓๘
นางสาวชุลีภรณ์ ลีสวัสดิวงค์

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๑๓๙
นางสาวณัฐวดี แปงอุด

๐๑/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๑๔๐
นางสาวปภัสรา แซ่ลี

๒๒/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๑๔๑
นางสาวพลอยนิล แซ่เติน

๒๘/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๑๔๒
นางสาวพัชรินทร์ มงคลส่ง

๒๓/๐๙/๒๕๔๐
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๑๔๓
นางสาวพิมพ์ใจ ฐิติวณิชยา

๐๕/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๑๔๔
นางสาวมาลี แซ่ท้าว

๑๒/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๑๔๕
นางสาวยุวดี แซ่ว่าง

๐๙/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๑๔๖
นางสาวอภิญา คำวิวัฒนาพิบูล

๓๐/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๑๔๗
นายกันตภณ บุญอินทร์

๐๘/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๑๔๘
นายทวีศักดิ

์

จุตรบัณฑิตกุล
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๑๔๙
นายธนพนธ์ สิริพูนเจริญ

๐๒/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๑๕๐
นายธีรภัทร์ ย่างสกุลกิจ

๑๘/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๑๕๑
นางสาวพิรุณทิพย์ จิระกิจธารา

๑๗/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๑๕๒
นางสาวสุภาภรณ์ เกลียงเกลา

้

๒๕/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๑๕๓
นางสาวอรุณทิพย์ แซ่โซ้ง

๑๒/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๑๕๔
นางสาวณิชาบูล แซ่โซ้ง

๒๓/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๑๕๕
นางสาววรรณา แซ่รี

๑๘/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๑๕๖
นายพิรภพ อินปา

๑๓/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๑๕๗
นางสาวมณี แซ่ท้าว ๑/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๑๕๘
นางสาวสุภาภรณ์ แซ่โซ้ง

๑๕/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๑๕๙
นางสาวศุภดา กันทรประเสริฐ

๒๒/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๑๖๐
นางสาวกมลเนตร คงมณี

๑๖/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๑๖๑
นางสาวจามจุรี ธิปนแก้ว

๐๔/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๑๖๒
นางสาวณิชา ศศิธรชัยวัฒน์

๐๙/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๑๖๓
นางสาวพนิตชนก ขัดศิริ

๑๒/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๑๖๔
นางสาวพรธิดี ยืนยงกูล

๑๐/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๕ / ๘๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๖๐/๐๑๖๕
นางสาวสุรินดา แซ่ท้าว

๑๒/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๑๖๖
นางสาวอโณทัย แซ่ว่าง

๐๕/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๑๖๗
นางสาวอภัสรา คำวิวัฒนาพิบูล

๓๐/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๑๖๘
นายโชคชัย แซ่โซ้ง

๐๗/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๑๖๙
นายภิรมย์ แซ่ย่าง

๓๐/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๑๗๐
นายอนุพงษ์ แซ่ว่าง

๒๘/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๑๗๑
นางสาวสุพักตร์ จิตต์ราวงศ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๑๗๒
นางสาวนิชาดา แซ่ย่าง

๓๐/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๑๗๓
นางสาวชลชรี บัวนาค

๒๙/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๑๗๔
นายชนะชัย แซ่โซ้ง

๐๕/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๑๗๕
นางสาวพัชรินทร์ อินภูธร

๑๑/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๑๗๖
นายพงศกร แซ่โซ้ง

๒๓/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๑๗๗
เด็กชายนันทกร วงศ์สุวรรณ

๑๘/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๑๗๘
เด็กชายสิทธิชัย โพหนี

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๑๗๙
เด็กหญิงกรกนก พิณพงษ์

๒๑/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๑๘๐
เด็กชายวัชรินทร์ เลาเกา

๐๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๑๘๑
เด็กชายเดชสิทธิ

์

ทรงศิริเสิศวัฒนา
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๑๘๒
เด็กหญิงศุภาวรรณ แซ่เล้า

๒๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๑๘๓
เด็กชายจิรายุส บุตรศรี

๒๙/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๑๘๔
เด็กหญิงสิริกร จันทร์ต๊ะไชย

๒๖/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๑๘๕
เด็กชายกฤตนัย แก้วสาแสน

๐๕/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๑๘๖
เด็กชายไชยภพ ท้าวสุวรรณกุล

๐๘/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๑๘๗
เด็กหญิงสิตานัน นำใจเกิดกุล

๒๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๑๘๘
เด็กหญิงชุมพูนิก โชควัฒนานันท์

๐๒/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๑๘๙
เด็กชายสันต์ภพ ท้าวสุวรรณกุล

๒๒/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๑๙๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เชียวชาญ

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๑๙๑
นายนวิน แซ่กือ

๒๓/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๑๙๒
เด็กหญิงศิริประภา อนุ

๒๘/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๑๙๓
เด็กหญิงศิริพร พงษ์ศรี

๒๐/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๑๙๔
เด็กชายจิรวัฒน์ แซ่ตัง

้

๒๕/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๑๙๕
เด็กหญิงวาสนา เขือนเปก

่

๒๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๑๙๖
เด็กชายกฤตนัย นควิเศษ

๒๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๑๙๗
เด็กชายกิตติเทพ เรืองหล้า

๐๕/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๑๙๘
เด็กชายจักรพงค์ ไชยมงคล

๑๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๑๙๙
เด็กชายธนบัตร ไชยยืน

๐๗/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๖ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๖๐/๐๒๐๐
เด็กชายธีรนันท์ พรมเสน

๐๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๒๐๑
เด็กชายธีรนัย พรมเสน

๐๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๒๐๒
เด็กชายปณณธร ทะขัติ

๑๔/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๒๐๓
เด็กชายพีรชัย แซ่เติน

๋

๐๗/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๒๐๔
เด็กชายสกลชัย สุมาลัย

๑๕/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๒๐๕
เด็กหญิงกานต์ธิดา รืนรวย

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๒๐๖
เด็กหญิงญาณิศา วันต๊ะ

๑๗/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๒๐๗
เด็กหญิงทิราพร ดาววรรณ

๐๖/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๒๐๘
เด็กหญิงพณาวรรณ จอยแก้ว

๑๒/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๒๐๙
เด็กหญิงวราภรณ์ พงศ์ศรี

๐๕/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๒๑๐
เด็กหญิงสาวิกา ชัยวัฒนันท์

๒๔/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๒๑๑
เด็กหญิงอธิชา อินมูล

๒๒/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๒๑๒
เด็กหญิงศิริภรณ์ แซ่โซ้ง

๒๗/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๒๑๓
เด็กหญิงอภิญญา ท้าววัฒนากุล

๐๓/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๒๑๔
เด็กชายบี แซ่โซ้ง

๒๙/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๒๑๕
เด็กชายณัฐพนธ์ สิริชูจิตกุล

๐๘/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๒๑๖
เด็กหญิงสายทอง สงวนสม

๑๓/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๒๑๗
เด็กชายทินภัทร อุ่นจารย์

๐๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๒๑๘
เด็กหญิงจิราพร ว่างวงค์เจริญชัย

๐๕/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๒๑๙
เด็กหญิงนภัสสร แซ่โซ้ง

๒๑/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๒๒๐
เด็กหญิงภูริชาญา ผุยดา

๒๙/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๒๒๑
เด็กชายราชย์ตพงศ์ แซ่ลี

๐๑/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๒๒๒
เด็กชายอรรถวิท แซ่โซ้ง

๒๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๒๒๓
เด็กชายกิตติพงษ์ แซ่มัว

๐๕/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๒๒๔
เด็กหญิงยุพเรศ แซ่โซ้ง

๑๔/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๒๒๕
เด็กชายสมิทธิ

์

ทัศน์เพ็ญภูกุล
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๒๒๖
เด็กชายธนกฤต วิระวงค์

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๒๒๗
เด็กชายธันยพงศ์ อินผง

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๒๒๘
เด็กชายวรปรัชญ์ ศรีงาม

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๒๒๙
เด็กชายภูวาณิชย์ ใจเดช

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๒๓๐
เด็กชายชยพัทธ์ เวียงนาคแสนสุข

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๒๓๑
เด็กชายภควัต อิงคสวัสดิ

์

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๒๓๒
เด็กชายศิริวัฒ เปลียนประดับ

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๒๓๓
เด็กหญิงธิติมา ไถลแก้ว

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๒๓๔
เด็กหญิงกมลลักษณ์ วุธนู

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๗ / ๘๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๖๐/๐๒๓๕
เด็กหญิงณัฏฐภัทร กันฑะวงค์

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๒๓๖
เด็กหญิงณัฐณิชา นกสี

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๒๓๗
เด็กหญิงศรินภัสร์ ยศสกุลเกียรติ

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๒๓๘
เด็กหญิงศิรภัสสร เขียวสา

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๒๓๙
เด็กหญิงกษมา สุภาวงศ์

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๒๔๐
เด็กชายสิรวิชญ์ สิทธิชัย

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๒๔๑
เด็กหญิงธนภร ธนานิมิตกิจ

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๒๔๒
เด็กหญิงจุติพร ช่างไม้

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๒๔๓
เด็กหญิงชัญญานุช กันทะโม้

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๒๔๔
เด็กหญิงณฐิกา ตาปวง

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๒๔๕
เด็กหญิงณัฏฐธิดา สุขใจ

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๒๔๖
เด็กชายกันตินันท์ อัมพุธ

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๒๔๗
เด็กชายสุรดิษ สุขกลาง

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๒๔๘
เด็กชายธนัช พงษ์รัตนานุกูล

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๒๔๙
เด็กชายชยานนท์ บังเมฆ

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๒๕๐
เด็กหญิงภานุชนาถ กิติยศ

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๒๕๑
เด็กหญิงสิริพิพรรธน์ ซาวติบ

๊

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๒๕๒
เด็กหญิงสุปรียาภรณ์ ปราณี

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๒๕๓
เด็กหญิงอรวรินทร์ เกตุแก้ว

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๒๕๔
เด็กชายภูรินทร์ สายสัน

้

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๒๕๕
เด็กชายธีรโชติ ติบปา

๊

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๒๕๖
เด็กหญิงเมชญา ปนทะมา

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๒๕๗ เด็กหญิงวรรณดารัตน์ วรรณสกุลเจริญ
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๒๕๘
เด็กชายธนาธิป พันธุปาล

๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๒๕๙
เด็กชายพุฒิกร คำนันท์

๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๒๖๐
เด็กชายชัยณรงค์ คงทองสังข์

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๒๖๑
เด็กชายตุลทรัพย์ โจกงาม

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๒๖๒
เด็กหญิงธัญลักษณ์ สุภาจีน

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๒๖๓
เด็กหญิงเบญญาภา คันทะ

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๒๖๔
เด็กหญิงศิโรรัตน์ สุภาจีน

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๒๖๕
เด็กหญิงชญาดา ปนชู

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๒๖๖
เด็กชายปฐมพงศ์ พรมมา

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๒๖๗
เด็กชายรชต อินต๊ะจักร

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๒๖๘
เด็กชายสรันกร สุยาโน

๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๒๖๙
เด็กหญิงศตพร ภูสด

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๘ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๖๐/๐๒๗๐
เด็กหญิงเอกหทัย ญาณะนันท์

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๒๗๑
เด็กหญิงอภิชญา วงค์จันต๊ะ

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๒๗๒
เด็กชายสหกานต์ อุ่นกาศ

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๒๗๓
เด็กชายภูริณัฐ สิทธิชัย

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๒๗๔
เด็กหญิงศรันภัทร อินตือ

้

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๒๗๕
เด็กหญิงปรียาภัทร ดีปะละ

๐๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๒๗๖
เด็กหญิง ด.ญ.รสิตา ธิบดี

๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๒๗๗
เด็กหญิงราชิดา สุขภิรมย์

๑๙/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๔๖๐/๐๒๗๘
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศิริวารัตน์
๑๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนจุมปวนิดาภรณ์ (บ้านภูมินทร์)

มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๖๐/๐๒๗๙
เด็กหญิงศศิวิมล หลวงปน

๐๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนจุมปวนิดาภรณ์ (บ้านภูมินทร์)
มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๖๐/๐๒๘๐
เด็กชายฐานทัพ ธรรมเชียง

๒๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนจุมปวนิดาภรณ์ (บ้านภูมินทร์)
มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๖๐/๐๒๘๑
เด็กชายชัชวาล จุฑารัตน์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนจุมปวนิดาภรณ์ (บ้านภูมินทร์)
มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๖๐/๐๒๘๒
เด็กชายณัฐพงษ์ สุริยะวารี

๒๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนจุมปวนิดาภรณ์ (บ้านภูมินทร์)
มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๖๐/๐๒๘๓
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

อาษากิจ
๑๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนจุมปวนิดาภรณ์ (บ้านภูมินทร์)

มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๖๐/๐๒๘๔
เด็กชายนรภัทร แก้วสวัสดิ

์

๒๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนจุมปวนิดาภรณ์ (บ้านภูมินทร์)
มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๖๐/๐๒๘๕
เด็กชายพงศภัค พันธ์พิกุล

๒๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนจุมปวนิดาภรณ์ (บ้านภูมินทร์)
มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๖๐/๐๒๘๖
เด็กชายพีร์ฐวัฒิ คันธะนาลัย

๒๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนจุมปวนิดาภรณ์ (บ้านภูมินทร์)
มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๖๐/๐๒๘๗
เด็กชายณัฐวุฒิ อารินทร์

๓๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนจุมปวนิดาภรณ์ (บ้านภูมินทร์)
มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๖๐/๐๒๘๘
เด็กชายกัณฑ์เอนก บุญมี

๐๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนจุมปวนิดาภรณ์ (บ้านภูมินทร์)
มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๖๐/๐๒๘๙
เด็กชายนพดล สนิท

๓๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนจุมปวนิดาภรณ์ (บ้านภูมินทร์)
มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๖๐/๐๒๙๐
เด็กชายปฏิมากร ขุนจันทร์

๒๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนจุมปวนิดาภรณ์ (บ้านภูมินทร์)
มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๖๐/๐๒๙๑
เด็กหญิงชัยรัมภา เพิมสุข

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนจุมปวนิดาภรณ์ (บ้านภูมินทร์)
มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๖๐/๐๒๙๒
เด็กหญิงอัญชิสา หนูอิม

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนจุมปวนิดาภรณ์ (บ้านภูมินทร์)
มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๖๐/๐๒๙๓
เด็กหญิงปยดาภรณ์ ศรีเคน

๐๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนจุมปวนิดาภรณ์ (บ้านภูมินทร์)
มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๖๐/๐๒๙๔
เด็กหญิงภัทชราภา คำแสง

๐๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนจุมปวนิดาภรณ์ (บ้านภูมินทร์)
มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๖๐/๐๒๙๕
เด็กหญิงอรปรียา มาตรา

๑๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนจุมปวนิดาภรณ์ (บ้านภูมินทร์)
มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๖๐/๐๒๙๖
เด็กหญิงสิรินทรา จันตา

๐๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนจุมปวนิดาภรณ์ (บ้านภูมินทร์)
มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๖๐/๐๒๙๗
เด็กหญิงธัญพิชชา สุริยะพรหม

๐๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนจุมปวนิดาภรณ์ (บ้านภูมินทร์)
มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๖๐/๐๒๙๘
เด็กหญิงจตุพร หาวิรส

๒๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนจุมปวนิดาภรณ์ (บ้านภูมินทร์)
มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๖๐/๐๒๙๙
เด็กหญิงญาดา ศรีริ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนจุมปวนิดาภรณ์ (บ้านภูมินทร์)
มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๖๐/๐๓๐๐
เด็กชายสิทธิพงษ์ สิทธิมงคล

๐๒/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนจุมปวนิดาภรณ์ (บ้านภูมินทร์)
มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๖๐/๐๓๐๑
เด็กชายทรงภพ ธิศรี

๒๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนจุมปวนิดาภรณ์ (บ้านภูมินทร์)
มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๖๐/๐๓๐๒
เด็กหญิงอนรรฆวี มีชัย

๑๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนจุมปวนิดาภรณ์ (บ้านภูมินทร์)
มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๖๐/๐๓๐๓
เด็กหญิงธัญญรัตน์ ปนตา

๒๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนจุมปวนิดาภรณ์ (บ้านภูมินทร์)
มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๖๐/๐๓๐๔
เด็กหญิงรุ่งระวี คำเลิศ

๑๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนจุมปวนิดาภรณ์ (บ้านภูมินทร์)
มิงเมือง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๙ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๖๐/๐๓๐๕
เด็กหญิงสุทธดา อินทเสโน

๑๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนจุมปวนิดาภรณ์ (บ้านภูมินทร์)
มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๖๐/๐๓๐๖
เด็กชายปุณภวัฒน์ เสนา

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๖๐/๐๓๐๗
เด็กชายตนุภัทร อาชาณีย์

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๖๐/๐๓๐๘
เด็กหญิงวศิณาวรรณ วิจันใจ

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๖๐/๐๓๐๙
เด็กหญิงธีร์จุฑา พิมพงาน

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๖๐/๐๓๑๐
เด็กชายณภัทร เทพเสน

๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๖๐/๐๓๑๑
เด็กชายชยุต เพียรดีกุล

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๖๐/๐๓๑๒
เด็กชายธรรมสรณ์ แสงทอง

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๖๐/๐๓๑๓
เด็กหญิงจิรภา คำปา

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเฟอง มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๖๐/๐๓๑๔
เด็กหญิงพรปวีณ์ กัณฑมูล

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเฟอง มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๖๐/๐๓๑๕
เด็กหญิงกรรณิการ์ ม่วงน้อย

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเฟอง มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๖๐/๐๓๑๖
เด็กหญิงกนกวรรณ นันไชย

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเฟอง มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๖๐/๐๓๑๗
เด็กหญิงญานิศา แก้วสวัสดิ

์

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเฟอง มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๖๐/๐๓๑๘
เด็กหญิงนันทิยา เฟองแก้ว

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเฟอง มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๖๐/๐๓๑๙
เด็กชายวิวัฒนชัย รัตนจางวาง

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเฟอง มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๖๐/๐๓๒๐
เด็กชายณัฐพงศ์ พรมี

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเฟอง มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๖๐/๐๓๒๑
เด็กหญิงสุชาดา เริงอาจ

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเฟอง มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๖๐/๐๓๒๒
เด็กชายพันณรินทร์ เฟองจันทร์

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเฟอง มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๖๐/๐๓๒๓
เด็กชายชาญวิทย์ สอนใจ

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเฟอง มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๖๐/๐๓๒๔
เด็กชายนรเศรษฐ์ ครองดี

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเรือง มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๖๐/๐๓๒๕
เด็กชายวัชรากร ครองดี

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเรือง มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๖๐/๐๓๒๖
เด็กหญิงฐานิกา ศรีใจ

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเรือง มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๖๐/๐๓๒๗
เด็กหญิงณัฐชา ยินดีรัมย์

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังตาว มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๖๐/๐๓๒๘
เด็กชายศักดินนท์ เขียวจันทร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตาว มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๖๐/๐๓๒๙
เด็กหญิงลักษิกา อุปนันท์

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตาว มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๖๐/๐๓๓๐
เด็กหญิงสุชานันท์ คำอุด

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตาว มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๖๐/๐๓๓๑
เด็กหญิงรจนา แปงอุด

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตาว มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๖๐/๐๓๓๒
เด็กชายณัฐพงษ์ เครืองทิพย์

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตาว มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๖๐/๐๓๓๓
เด็กหญิงพิมดารา บุญวัน

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตาว มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๖๐/๐๓๓๔
เด็กหญิงกานดา ไทยบุญทา

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตาว มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๖๐/๐๓๓๕
เด็กชายภูวดล แก้วเนตร

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตาว มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๖๐/๐๓๓๖
เด็กหญิงบิว จันป

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังตาว มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๖๐/๐๓๓๗
นายรวิพล มูลยะ

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังตาว มิงเมือง

่

 

นน ๓๔๖๐/๐๓๓๘
เด็กชายพัชรพล สาราด

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนดรุณวิทยา สวนตาล  

นน ๓๔๖๐/๐๓๓๙
เด็กชายปริญญา ยาโน

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนดรุณวิทยา สวนตาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๑๐ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๖๐/๐๓๔๐
เด็กชายวีรภัทร หลวงตัน

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนดรุณวิทยา สวนตาล  

นน ๓๔๖๐/๐๓๔๑
เด็กชายวีรพัฒน์ คำชนะ

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดรุณวิทยา สวนตาล  

นน ๓๔๖๐/๐๓๔๒
เด็กชายธนวัฒน์ มะริน

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนดรุณวิทยา สวนตาล  

นน ๓๔๖๐/๐๓๔๓
เด็กชายกันตภณ เรืองฤทธิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดรุณวิทยา สวนตาล  

นน ๓๔๖๐/๐๓๔๔
เด็กชายชยากร ชมเสน

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนดรุณวิทยา สวนตาล  

นน ๓๔๖๐/๐๓๔๕
เด็กชายธนกฤต รักษาหาญ

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนดรุณวิทยา สวนตาล  

นน ๓๔๖๐/๐๓๔๖
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ลอยบรรดิษฐ์
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนดรุณวิทยา สวนตาล  

นน ๓๔๖๐/๐๓๔๗
เด็กชายวรวัฒน์ คงมัน

่

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนดรุณวิทยา สวนตาล  

นน ๓๔๖๐/๐๓๔๘
เด็กชายสรศักดิ

์

ใจจะดี
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนดรุณวิทยา สวนตาล  

นน ๓๔๖๐/๐๓๔๙
เด็กชายสิทธิชัย ปนต๊ะ

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนดรุณวิทยา สวนตาล  

นน ๓๔๖๐/๐๓๕๐
เด็กชายอัศดินทร์ กำเนิดสูง

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดรุณวิทยา สวนตาล  

นน ๓๔๖๐/๐๓๕๑
เด็กชายจตุรภัทร อุดคำอ้าย

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดรุณวิทยา สวนตาล  

นน ๓๔๖๐/๐๓๕๒
เด็กหญิงวรรวิษา ผัดผล

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนดรุณวิทยา สวนตาล  

นน ๓๔๖๐/๐๓๕๓
เด็กหญิงนลินทิพย์ โงนมณี

๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดรุณวิทยา สวนตาล  

นน ๓๔๖๐/๐๓๕๔
เด็กหญิงชนัญธิดา คำหมืน

่

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนดรุณวิทยา สวนตาล  

นน ๓๔๖๐/๐๓๕๕
เด็กหญิงเปมิกา ดีธานี

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดรุณวิทยา สวนตาล  

นน ๓๔๖๐/๐๓๕๖
เด็กหญิงสายไหม สุวรรณ์

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดรุณวิทยา สวนตาล  

นน ๓๔๖๐/๐๓๕๗
เด็กหญิงนันทิกานต์ มาตยา

๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนดรุณวิทยา สวนตาล  

นน ๓๔๖๐/๐๓๕๘
เด็กหญิงขวัญข้าว พงษศิลา

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนดรุณวิทยา สวนตาล  

นน ๓๔๖๐/๐๓๕๙
เด็กหญิงจิรนันท์ อินแสง

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนดรุณวิทยา สวนตาล  

นน ๓๔๖๐/๐๓๖๐
เด็กชายภัทรพล สุขทัวญาติ

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดรุณวิทยา สวนตาล  

นน ๓๔๖๐/๐๓๖๑
เด็กชายพนิชพล แข็งขัน

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณวิทยา สวนตาล  

นน ๓๔๖๐/๐๓๖๒
เด็กชายนพเก้า โงนมะณี

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณวิทยา สวนตาล  

นน ๓๔๖๐/๐๓๖๓
เด็กชายกฤษฎิ

์

เขียวจันทร์
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณวิทยา สวนตาล  

นน ๓๔๖๐/๐๓๖๔
เด็กชายอนุรักษ์ ณ น่าน

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณวิทยา สวนตาล  

นน ๓๔๖๐/๐๓๖๕
เด็กชายจิรายุทธ อภินันท์

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนดรุณวิทยา สวนตาล  

นน ๓๔๖๐/๐๓๖๖
เด็กชายอภิวิชญ์ ยะอิน

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณวิทยา สวนตาล  

นน ๓๔๖๐/๐๓๖๗
เด็กชายธีรภัทร จูทิม

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณวิทยา สวนตาล  

นน ๓๔๖๐/๐๓๖๘
เด็กชายจักรพงษ์ โพธิวัง

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณวิทยา สวนตาล  

นน ๓๔๖๐/๐๓๖๙
เด็กชายพงศกร แสนเกียง

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณวิทยา สวนตาล  

นน ๓๔๖๐/๐๓๗๐
เด็กชายศุภชัย ไชยมูลละ

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณวิทยา สวนตาล  

นน ๓๔๖๐/๐๓๗๑
เด็กชายยศกฤติ แก้วจันทร์

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณวิทยา สวนตาล  

นน ๓๔๖๐/๐๓๗๒
เด็กชายภูวิทย์ ปนโด้

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณวิทยา สวนตาล  

นน ๓๔๖๐/๐๓๗๓
เด็กชายยงยศ สุวรรณ์

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณวิทยา สวนตาล  

นน ๓๔๖๐/๐๓๗๔
เด็กชายณัฐพล ใจผูก

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณวิทยา สวนตาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๑๑ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๖๐/๐๓๗๕
เด็กชายทัตเทพกานต์ พลทิพย์

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณวิทยา สวนตาล  

นน ๓๔๖๐/๐๓๗๖
เด็กชายณัฐกรณ์ ดอนอินชัย

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนดรุณวิทยา สวนตาล  

นน ๓๔๖๐/๐๓๗๗
เด็กหญิงอภิริยา ใจห่วง

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณวิทยา สวนตาล  

นน ๓๔๖๐/๐๓๗๘
เด็กหญิงชนิดาภา อุตสาห์

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณวิทยา สวนตาล  

นน ๓๔๖๐/๐๓๗๙
เด็กหญิงธนัชพร จะแวง

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณวิทยา สวนตาล  

นน ๓๔๖๐/๐๓๘๐
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ต๊ะดี

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณวิทยา สวนตาล  

นน ๓๔๖๐/๐๓๘๑
เด็กหญิงขวัญฤทัย เรืองสมบัติ

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนดรุณวิทยา สวนตาล  

นน ๓๔๖๐/๐๓๘๒
เด็กหญิงวิชญาดา มงคล

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณวิทยา สวนตาล  

นน ๓๔๖๐/๐๓๘๓
เด็กหญิงสุภัสรา ภิยะ

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณวิทยา สวนตาล  

นน ๓๔๖๐/๐๓๘๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ ตระกูลทรัพย์ดี

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณวิทยา สวนตาล  

นน ๓๔๖๐/๐๓๘๕
เด็กหญิงดวิษา คนอยู่

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณวิทยา สวนตาล  

นน ๓๔๖๐/๐๓๘๖
เด็กหญิงณัฐธิดา คำแคว้น

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดรุณวิทยา สวนตาล  

นน ๓๔๖๐/๐๓๘๗
เด็กชายธนสิน หมู่ธรรมไชย

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดรุณวิทยา สวนตาล  

นน ๓๔๖๐/๐๓๘๘
เด็กชายสุทธิภัทร มาละวัล

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณวิทยา สวนตาล  

นน ๓๔๖๐/๐๓๘๙
เด็กชายวีรวัฒน์ คำชนะ

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณวิทยา สวนตาล  

นน ๓๔๖๐/๐๓๙๐
เด็กชายกิตติภณ สุขทัวญาติ

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณวิทยา สวนตาล  

นน ๓๔๖๐/๐๓๙๑
เด็กชายณัฐดนัย ปนนิตามัย

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดรุณวิทยา สวนตาล  

นน ๓๔๖๐/๐๓๙๒
เด็กชายอัครวินท์ คำชนะ

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณวิทยา สวนตาล  

นน ๓๔๖๐/๐๓๙๓
เด็กชายโยธิน คำสง่า

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณวิทยา สวนตาล  

นน ๓๔๖๐/๐๓๙๔
เด็กชายปรวรรต ทองขาว

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณวิทยา สวนตาล  

นน ๓๔๖๐/๐๓๙๕
เด็กชายฤทธิไกล สุดใจ

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณวิทยา สวนตาล  

นน ๓๔๖๐/๐๓๙๖
เด็กชายกฤตเมธ ชุ่มปน

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณวิทยา สวนตาล  

นน ๓๔๖๐/๐๓๙๗
เด็กชายธราธิป ทิพยศ

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณวิทยา สวนตาล  

นน ๓๔๖๐/๐๓๙๘
เด็กชายปยราช แสนท้าว

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณวิทยา สวนตาล  

นน ๓๔๖๐/๐๓๙๙
เด็กหญิงภูริชญา ขะระเขือน

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณวิทยา สวนตาล  

นน ๓๔๖๐/๐๔๐๐
เด็กหญิงเกษกมล มงคลศิลป

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณวิทยา สวนตาล  

นน ๓๔๖๐/๐๔๐๑
เด็กหญิงสุลลิตา ดีธานี

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณวิทยา สวนตาล  

นน ๓๔๖๐/๐๔๐๒
เด็กหญิงศุภลักษณ์ จันทร์ต๊ะ

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณวิทยา สวนตาล  

นน ๓๔๖๐/๐๔๐๓
เด็กหญิงกฤษติยาณี อนุสนธิ

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณวิทยา สวนตาล  

นน ๓๔๖๐/๐๔๐๔
เด็กหญิงนันทิญา นันชัย

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณวิทยา สวนตาล  

นน ๓๔๖๐/๐๔๐๕
เด็กหญิงนมัสนันท์ ทองธวัช

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณวิทยา สวนตาล  

นน ๓๔๖๐/๐๔๐๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ สาโสภา

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณวิทยา สวนตาล  

นน ๓๔๖๐/๐๔๐๗
เด็กหญิงกุลวดี จันทร์พลี

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดรุณวิทยา สวนตาล  

นน ๓๔๖๐/๐๔๐๘
เด็กหญิงนันธิกานต์ ธีรไพศาล

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณวิทยา สวนตาล  

นน ๓๔๖๐/๐๔๐๙
เด็กหญิงชลธิชา อินแสง

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณวิทยา สวนตาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๑๒ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๖๐/๐๔๑๐
เด็กหญิงศักดินนท์ สุขทัวญาติ

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณวิทยา สวนตาล  

นน ๓๔๖๐/๐๔๑๑
เด็กหญิงสุวิชชา ดอนอินชัย

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณวิทยา สวนตาล  

นน ๓๔๖๐/๐๔๑๒
เด็กหญิงรัตติกาล กิวัฒนา

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดรุณวิทยา สวนตาล  

นน ๓๔๖๐/๐๔๑๓
เด็กชายชินดนัย กะถาไชย ๔/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนดอนสะไมย์วิทยา สะไมย์  

นน ๓๔๖๐/๐๔๑๔
เด็กชายยศธร บ้านสระ

๑๒/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนดอนสะไมย์วิทยา สะไมย์  

นน ๓๔๖๐/๐๔๑๕
เด็กหญิงวนิดา ชาญศรี

๑๓/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนดอนสะไมย์วิทยา สะไมย์  

นน ๓๔๖๐/๐๔๑๖
เด็กหญิงทักษอร กาแก้ว

๑๓/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนดอนสะไมย์วิทยา สะไมย์  

นน ๓๔๖๐/๐๔๑๗
เด็กหญิงกันติชา อันชัย

๑๔/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านซาวหลวง สะไมย์  

นน ๓๔๖๐/๐๔๑๘
เด็กหญิงธัญพิชชา ก๋าคำ ๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านซาวหลวง สะไมย์  

นน ๓๔๖๐/๐๔๑๙
เด็กชายชินวัฒน์ ไชยวุฒิ ๖/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านซาวหลวง สะไมย์  

นน ๓๔๖๐/๐๔๒๐
เด็กหญิงมณิสรา เปงตา

๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซาวหลวง สะไมย์  

นน ๓๔๖๐/๐๔๒๑
เด็กชายอนุวัฒน์ สายจันทร์

๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซาวหลวง สะไมย์  

นน ๓๔๖๐/๐๔๒๒
เด็กหญิงปณัดดา จันทร์มะโน

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซาวหลวง สะไมย์  

นน ๓๔๖๐/๐๔๒๓
เด็กหญิงณัฐฐิตา มาขวา

๑๖/๐๘/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านซาวหลวง สะไมย์  

นน ๓๔๖๐/๐๔๒๔
เด็กชายภูรินทร์ เสียงเพราะ

๐๙/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซาวหลวง สะไมย์  

นน ๓๔๖๐/๐๔๒๕
เด็กชายปรเมธ เชียงทอง

๑๒/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซาวหลวง สะไมย์  

นน ๓๔๖๐/๐๔๒๖
เด็กชายณัฐกร อินผ่อง

๐๓/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซาวหลวง สะไมย์  

นน ๓๔๖๐/๐๔๒๗
เด็กหญิงจุฑาธิป สมใจ

๒๘/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซาวหลวง สะไมย์  

นน ๓๔๖๐/๐๔๒๘
เด็กหญิงศิระประภา ยวงแก้ว

๐๒/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านซาวหลวง สะไมย์  

นน ๓๔๖๐/๐๔๒๙
เด็กหญิงกรนิกา ทาปาสาย

๒๙/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านซาวหลวง สะไมย์  

นน ๓๔๖๐/๐๔๓๐
เด็กหญิงศูภกานต์ ทับจันทร์

๒๖/๐๖/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านซาวหลวง สะไมย์  

นน ๓๔๖๐/๐๔๓๑
เด็กหญิงชลธิชา สุทธวงค์

๒๐/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ สะไมย์  

นน ๓๔๖๐/๐๔๓๒
เด็กชายจักรพันธ์ มัธยม ๕/๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ สะไมย์  

นน ๓๔๖๐/๐๔๓๓
เด็กชายยศกร บ้านสระ ๘/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ สะไมย์  

นน ๓๔๖๐/๐๔๓๔
เด็กชายสัณทณัฐ บุราคร

๒๒/๘/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ สะไมย์  

นน ๓๔๖๐/๐๔๓๕
เด็กชายศศิประภา สิทริอักหร์

๑๑/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ สะไมย์  

นน ๓๔๖๐/๐๔๓๖
เด็กหญิงวริศรา ไซยซุฒิ

๑๕/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ สะไมย์  

นน ๓๔๖๐/๐๔๓๗
เด็กหญิงกรวรรณ หมายเจริญ ๒๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ สะไมย์  

นน ๓๔๖๐/๐๔๓๘
เด็กหญิงพลิพมล ไซแสน

๒๑/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ สะไมย์  

นน ๓๔๖๐/๐๔๓๙
เด็กชายธนวัฒน์ คำสิงห์

๑๐/๙/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ สะไมย์  

นน ๓๔๖๐/๐๔๔๐
เด็กชายภูดิศ วงศหมัน

่

๓/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ สะไมย์  

นน ๓๔๖๐/๐๔๔๑
เด็กชายพีระพัฒน์ อินวุฒิ

๒๘/๙/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ สะไมย์  

นน ๓๔๖๐/๐๔๔๒
เด็กหญิงสุภัชชา งามทรง

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ สะไมย์  

นน ๓๔๖๐/๐๔๔๓
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

เมืองมิง

่

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ สะไมย์  

นน ๓๔๖๐/๐๔๔๔
เด็กหญิงสุชิญญา ปมแก้ว

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ สะไมย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๑๓ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๖๐/๐๔๔๕
เด็กหญิงสุริยนิภา เนตรขยาย

๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ สะไมย์  

นน ๓๔๖๐/๐๔๔๖
เด็กหญิงปรองปรีดา คู่แก้ว

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ สะไมย์  

นน ๓๔๖๐/๐๔๔๗
เด็กชายเมราสิทธิ

์

อาษา
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ สะไมย์  

นน ๓๔๖๐/๐๔๔๘
เด็กชายยุทรการ ปนปอง

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ สะไมย์  

นน ๓๔๖๐/๐๔๔๙
เด็กชายธนพงศ์ เมืองเงิน ๖/๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาซาว สะไมย์  

นน ๓๔๖๐/๐๔๕๐
เด็กหญิงนาฏศิลป เมืองเงิน

๑๕/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาซาว สะไมย์  

นน ๓๔๖๐/๐๔๕๑
เด็กหญิงณฤดี รักษาหาร ๘/๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาซาว สะไมย์  

นน ๓๔๖๐/๐๔๕๒
เด็กหญิงมนภัทร แดงติบ

๊

๑๘/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาคา สะไมย์  

นน ๓๔๖๐/๐๔๕๓
เด็กหญิงจุฑารัตน์ กองบุญ

๑๗/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาคา สะไมย์  

นน ๓๔๖๐/๐๔๕๔
เด็กหญิงศิรลักษณ์ เศสนา

๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาคา สะไมย์  

นน ๓๔๖๐/๐๔๕๕
เด็กชายชากร สุรินทร์

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาคา สะไมย์  

นน ๓๔๖๐/๐๔๕๖
เด็กชายณัชวุฒิ เกสน

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาคา สะไมย์  

นน ๓๔๖๐/๐๔๕๗
เด็กชายกฤษติพงษ์ วงศ์สังกา

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาคา สะไมย์  

นน ๓๔๖๐/๐๔๕๘
เด็กชายกฤตมัธ อุทรวงค์

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาคา สะไมย์  

นน ๓๔๖๐/๐๔๕๙
เด็กหญิงกชกร งกงัน

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นน ๓๔๖๐/๐๔๖๐
เด็กชายอริญชัย ขาวสะอาด

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นน ๓๔๖๐/๐๔๖๑
เด็กชายทักษ์ดนัย อินทร์ใจ

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นน ๓๔๖๐/๐๔๖๒
เด็กหญิงสวรินทร์ อุดธิยา

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นน ๓๔๖๐/๐๔๖๓
เด็กหญิงทิพปภา วงค์หลอม

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นน ๓๔๖๐/๐๔๖๔
เด็กหญิงนิลมณี วงค์โพนทอง

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นน ๓๔๖๐/๐๔๖๕
เด็กชายกีรติ แก้วหล้า

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นน ๓๔๖๐/๐๔๖๖
เด็กหญิงสุรารักษ์ บุญผ่อง

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นน ๓๔๖๐/๐๔๖๗
เด็กหญิงจิดาภา เดือนเพ็ง

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นน ๓๔๖๐/๐๔๖๘
เด็กชายอรรธรส จันทบาล

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นน ๓๔๖๐/๐๔๖๙
เด็กชายชัยนำพา กันทะ

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นน ๓๔๖๐/๐๔๗๐
เด็กชายพงศกร กองวาทย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นน ๓๔๖๐/๐๔๗๑
เด็กหญิงประภาศิริ ยีขาม

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นน ๓๔๖๐/๐๔๗๒
เด็กชายภูริพัฒน์ อุ่นคำ

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๔๗๓
เด็กชายวรปรัชญ์ หลวงฤทธิ

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๔๗๔
เด็กหญิงจิรนันท์ วงค์สอน

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๔๗๕
เด็กหญิงเจวาริน วุฒินานวล

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๔๗๖
เด็กหญิงปยนันท์ จันทนา

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๔๗๗
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ราญมีชัย

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๔๗๘
เด็กหญิงพิทยารัตน์ ต๊ะดี

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๔๗๙
เด็กชายมนัส มะสีทะ

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๑๔ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๖๐/๐๔๘๐
เด็กหญิงสุพรรษา อินนันท์

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๔๘๑
เด็กชายภูมริน หลวงฤทธิ

์

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๔๘๒
เด็กหญิงกันต์ฤทัย อุดทิพย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๔๘๓
เด็กหญิงพรธิดา กันจะนะ

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๔๘๔
เด็กหญิงอุษณา ก้อนแก้ว

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๔๘๕
เด็กชายปวัน อินเปง

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๔๘๖
เด็กชายสิทธิพงษ์ มงคล

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๔๘๗
เด็กชายยุทธการ สามเสน

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๔๘๘
เด็กหญิงจรรยพร สอนนนฐี

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๔๘๙
นายเกียรติศักดิ

์

มันคง

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๔๙๐
นายพัชกร จันติบ

๊

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๔๙๑
นางสาวอวัสดา ภูลังกา

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๔๙๒
นายนภัสกร จันคำยา

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๔๙๓
นายธนกฤต ดีอินคำ

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๔๙๔
นายทรงพล ก๋าริยศ

๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๔๙๕
นายธีรภัทร พิชเคียน

๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๔๙๖
นางสาวกัญญาวีย์ คำมอญ

๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๔๙๗
นางสาวบัวลอย แสงแก้ว

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๔๙๘
นายธนาวุฒิ มูลทา

๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๔๙๙
นายอภิรักษ์ ชัยเพชร

๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๕๐๐
นายเลิศพิพัฒน์ เตชะยศ

๑๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๕๐๑
เด็กชายเดชเดชา สวนต่างใจ

๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำเกียน

๋

วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๕๐๒
เด็กชายพีรณัช เกียนคำ

๋

๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำเกียน

๋

วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๕๐๓
เด็กหญิงบัญฑิตา มาละเสน

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำเกียน

๋

วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๕๐๔
เด็กหญิงจิณห์นิภา จินบู

๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำเกียน

๋

วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๕๐๕
เด็กชายรวิโรจน์ เทพอินทร์

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเกียน

๋

วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๕๐๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สารใจ

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเกียน

๋

วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๕๐๗
เด็กชายธีระพงษ์ เกียนคำ

๋

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเกียน

๋

วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๕๐๘
เด็กชายอนุวัฒน์ ดีสม

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำเกียน

๋

วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๕๐๙
เด็กชายบรรเทิง คำเฟองฟู

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเกียน

๋

วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๕๑๐
เด็กชายปพนสรรค์ ดีปานา

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเกียน

๋

วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๕๑๑
เด็กชายสมชาย ผันสำโรง

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเกียน

๋

วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๕๑๒
เด็กหญิงลลิตา เงินปญญา

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเกียน

๋

วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๕๑๓
เด็กหญิงสุวิชาดา ดีอุต

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเกียน

๋

วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๕๑๔
เด็กชายเขมกร เกียนจันทร์หอม

๋

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเกียน

๋

วัดพระธาตุแช่แห้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๑๕ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๖๐/๐๕๑๕
เด็กหญิงธัญชนก ยีขาม

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกียน

๋

วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๕๑๖
เด็กชายวัชระ สุขจำเริญ

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกียน

๋

วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๕๑๗
เด็กชายซุพโซค ขาเหล็ก

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกียน

๋

วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๕๑๘
เด็กชายธนวัฒน์ ตระการจันทร์

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำเกียน

๋

วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๕๑๙
เด็กหญิงชมพู่ สวนต่างใจ

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำเกียน

๋

วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๕๒๐
เด็กหญิงขวัญชนก อุ่นถิน

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำเกียน

๋

วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๕๒๑
เด็กหญิงนิรุชา ปนทะนันท์

๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำแก่นกลาง วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๕๒๒
เด็กหญิงชาลิสา นาซาว

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำแก่นกลาง วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๕๒๓
เด็กหญิงจิราพร คำหล้า

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำลัดสบแก่น วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๕๒๔
เด็กหญิงผไทมาศ ของหอม

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำลัดสบแก่น วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๕๒๕
เด็กชายธนกฤต รัตนวงวาน

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำลัดสบแก่น วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๕๒๖
เด็กชายเด่นภูมิ อินชูใจ

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านฝายแก้ว วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๕๒๗
เด็กชายธนเทพ กุลธิ

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝายแก้ว วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๕๒๘
เด็กหญิงสิริกานต์ ดินสอแก้ว

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝายแก้ว วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๕๒๙
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

คลังกรณ์
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝายแก้ว วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๕๓๐
เด็กชายธวัชชัย สียา

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วงตึด

๊

วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๕๓๑
เด็กชายณัชนนท์ หมืนเปง

่

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงตึด

๊

วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๕๓๒
เด็กชายชนก รินฤทธิ

์

๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านม่วงตึด

๊

วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๕๓๓
เด็กหญิงภัทรภร คันทะ

๓๐/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านม่วงตึด

๊

วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๕๓๔
เด็กชายชินวัตร คันธเนตร

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงตึด

๊

วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๕๓๕
เด็กชายอัครวิชญ์ อาริน

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วงใหม่ วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๕๓๖
เด็กหญิงกมลทิพย์ ประจวบสุข

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงใหม่ วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๕๓๗
เด็กหญิงเมทินี อินรัง

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงใหม่ วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๕๓๘
เด็กชายปยังกูร หมอสุยะ

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงใหม่ วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๕๓๙
เด็กหญิงรุจิเรศ รุณตัน

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองจัง วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๕๔๐
เด็กหญิงพิมพ์วิภา จันต๊ะมา

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองจัง วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๕๔๑
เด็กหญิงอนัญญา เขียวฉลาด

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองจัง วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๕๔๒
เด็กหญิงปาณิศา พรมคำ

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองจัง วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๕๔๓
เด็กหญิงพรรณภัทร อภัยรุณ

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองจัง วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๕๔๔
เด็กหญิงศุภวรรณ สงคราม

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองจัง วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๕๔๕
เด็กหญิงเมธาวี ไชยวงษ์แก้ว

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองจัง วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๕๔๖
เด็กหญิงภัณฑิรา ฟองคำ

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองจัง วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๕๔๗
เด็กชายถิรวัฒน์ ยีขาม

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยคำ วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๕๔๘
เด็กชายศุกลวัฒน์ ลางอินทร์

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยไฮ วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๕๔๙
เด็กชายอนุชา มาตี

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยไฮ วัดพระธาตุแช่แห้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๑๖ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๖๐/๐๕๕๐
เด็กหญิงวรัชญา จอมมี

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยไฮ วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๕๕๑
เด็กหญิงธัญพิชชา ปนอุ่น

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยไฮ วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๕๕๒
เด็กหญิงพิชญา ปนอุ่น

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยไฮ วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๕๕๓
เด็กหญิงอารียา เหมือนแซง

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไฮ วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๕๕๔
เด็กชายณัฐนนท์ ตาจันดี

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไฮ วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๕๕๕
เด็กหญิงภาวินี ดวงใจ

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไฮ วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๕๕๖
เด็กหญิงเบญญาภา ลางอินทร์

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไฮ วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๕๕๗
เด็กหญิงสโรชา ใจจันต๊ะ

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยไฮ วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๕๕๘
เด็กชายดนุสรน์ แซ่ซ้ง

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยไฮ วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๕๕๙
เด็กชายปุณยวีร์ จอมมี

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยไฮ วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๕๖๐
เด็กหญิงพรนภา ตาจันดี

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยไฮ วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๕๖๑
เด็กชายรัตตพล คุณมี

๐๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือ วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๕๖๒
เด็กชายกษิดิเดช

์

สายสอน
๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือ วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๕๖๓
เด็กหญิงทักษพร นิลบรรจง

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือ วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๕๖๔
เด็กหญิงภพิณีพันธ์ ปญญา

๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือ วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๕๖๕
เด็กหญิงชนากานต์ สาลีรูป

๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือ วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๕๖๖
เด็กชายยุทธนา วงค์เทพ

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือ วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๕๖๗
เด็กหญิงนัชชา สัตยวงค์

๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาดเค็ด วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๕๖๘
เด็กชายนภัสกร กิจการ

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหาดเค็ด วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๕๖๙
เด็กชายธนทรัพย์ ฟูมงคล

๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหาดเค็ด วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๕๗๐
เด็กหญิงกัลยา พลบุตร

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาดเค็ด วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๕๗๑
เด็กหญิงธนัญญา อินต๊ะวงค์

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดเค็ด วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๕๗๒
เด็กชายอรรถพร อรัญโชติ

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดเค็ด วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๕๗๓
เด็กหญิงสุชานรี ลีพิลา

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดเค็ด วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๕๗๔
เด็กหญิงอารยาพร ไชยโย

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดเค็ด วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๕๗๕
เด็กหญิงนริศรา มาอินทร์

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดเค็ด วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๕๗๖
เด็กชายคุณาธิป ผัดผล

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดเค็ด วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๕๗๗
เด็กหญิงอาภัสร อินถา

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดเค็ด วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๕๗๘
เด็กชายวัชรพงค์ ปญญา

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีนครน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๕๗๙
นางสาววรรณิชา วงศ์ยังประเสริฐ

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๕๘๐
นายชินวัตร แซ่โซ้ง

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๕๘๑
นายยงยุทธ แซ่โซ้ง

๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีนครน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๕๘๒
นางสาวบุษกร ละขะไพ

๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีนครน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๔๖๐/๐๕๘๓
เด็กชายณัฐฐชัย ปญญานะ

๒๖/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

ขึงเจริญ

่

 

นน ๓๔๖๐/๐๕๘๔
เด็กชายณัฐพันธ์ อุทธิยา

๒๒/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

ขึงเจริญ

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๑๗ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๖๐/๐๕๘๕
เด็กชายธนดล แสงดวง

๕/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

ขึงเจริญ

่

 

นน ๓๔๖๐/๐๕๘๖
เด็กชายพณิชพล กุณา

๑๙/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

ขึงเจริญ

่

 

นน ๓๔๖๐/๐๕๘๗
เด็กชายพีระวัฒน์ อุทธิยา ๒๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

ขึงเจริญ

่

 

นน ๓๔๖๐/๐๕๘๘
เด็กชายวันชัย ทิเกียง

๋

๑๙/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

ขึงเจริญ

่

 

นน ๓๔๖๐/๐๕๘๙
เด็กชายวีรวิชญ์ ชัยยันติ

๑๙/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

ขึงเจริญ

่

 

นน ๓๔๖๐/๐๕๙๐
เด็กชายอภิวัฒน์ เชียวบางยาง

้

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

ขึงเจริญ

่

 

นน ๓๔๖๐/๐๕๙๑
เด็กหญิงกัญญาวีร์ มากอง ๒/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

ขึงเจริญ

่

 

นน ๓๔๖๐/๐๕๙๒
เด็กหญิงกิตติมา กาซาว ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

ขึงเจริญ

่

 

นน ๓๔๖๐/๐๕๙๓
เด็กหญิงขวัญจิรา มาละคำ

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

ขึงเจริญ

่

 

นน ๓๔๖๐/๐๕๙๔
เด็กหญิงจิรัชยา ศรีสววรค์

๑๑/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

ขึงเจริญ

่

 

นน ๓๔๖๐/๐๕๙๕
เด็กหญิงชรันธร ปญญาคำ

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

ขึงเจริญ

่

 

นน ๓๔๖๐/๐๕๙๖
เด็กหญิงญาณิษา กองแก้ว

๒๗/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

ขึงเจริญ

่

 

นน ๓๔๖๐/๐๕๙๗
เด็กหญิงธีรนาฏ คำเต็ม ๔/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

ขึงเจริญ

่

 

นน ๓๔๖๐/๐๕๙๘
เด็กหญิงเนตรอัปสร วิระขันคำ

๔/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

ขึงเจริญ

่

 

นน ๓๔๖๐/๐๕๙๙
เด็กหญิงปรานชลี ลักขณะ ๒๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

ขึงเจริญ

่

 

นน ๓๔๖๐/๐๖๐๐
เด็กหญิงภัณฑิรา อำมลา

๒๗/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

ขึงเจริญ

่

 

นน ๓๔๖๐/๐๖๐๑
เด็กหญิงวรัญญา ภานผา

๒๘/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

ขึงเจริญ

่

 

นน ๓๔๖๐/๐๖๐๒
เด็กหญิงวิมนสินี นวลทิพย์ ๕/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

ขึงเจริญ

่

 

นน ๓๔๖๐/๐๖๐๓
เด็กหญิงศรัณย์พร เรืองสวัสดิ

์

๑๙/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

ขึงเจริญ

่

 

นน ๓๔๖๐/๐๖๐๔
เด็กหญิงสุภัสสร ไชยแล ๖/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

ขึงเจริญ

่

 

นน ๓๔๖๐/๐๖๐๕
เด็กหญิงสุภิญญา บุญมี ๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

ขึงเจริญ

่

 

นน ๓๔๖๐/๐๖๐๖
เด็กชายรัฐนัณท์ เถรหมืนไวย

่

๘/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

ขึงเจริญ

่

 

นน ๓๔๖๐/๐๖๐๗
เด็กชายศิวนันท์ สอนชี

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

ขึงเจริญ

่

 

นน ๓๔๖๐/๐๖๐๘
เด็กหญิงธัญญาพร อุทธิยา ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

ขึงเจริญ

่

 

นน ๓๔๖๐/๐๖๐๙
เด็กหญิงวิภาดา ไพเราะ

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

ขึงเจริญ

่

 

นน ๓๔๖๐/๐๖๑๐
เด็กชายมนัสชนก ปญญาเบาะ ๕/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ นาส้าน  

นน ๓๔๖๐/๐๖๑๑
เด็กชายอัครเดช ศรีกิมแก้ม

๑๐/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ นาส้าน  

นน ๓๔๖๐/๐๖๑๒
เด็กหญิงมณิภา จูดกันทา

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ นาส้าน  

นน ๓๔๖๐/๐๖๑๓
เด็กหญิงศรุตา อุทธิยา

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ นาส้าน  

นน ๓๔๖๐/๐๖๑๔
เด็กหญิงสิริกัญญา อารินทร์

๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ นาส้าน  

นน ๓๔๖๐/๐๖๑๕
เด็กชายชัยมงคล รังสี

๒๓/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ นาส้าน  

นน ๓๔๖๐/๐๖๑๖
เด็กชายไกรพล พรมรักษา

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำมวบ นำมวบ  

นน ๓๔๖๐/๐๖๑๗
เด็กชายคณิศร เต็มต้น ๘/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนำมวบ นำมวบ  

นน ๓๔๖๐/๐๖๑๘
เด็กชายคมกริช ขัดแก้ว

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำมวบ นำมวบ  

นน ๓๔๖๐/๐๖๑๙
เด็กชายจิรพัฒน์ ต๊ะหล้า

๒๔/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนำมวบ นำมวบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๑๘ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๖๐/๐๖๒๐
เด็กชายณภัทร สารฝน

๑๔/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนำมวบ นำมวบ  

นน ๓๔๖๐/๐๖๒๑
เด็กชายธนดล ใจบุญ

๑๘/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนำมวบ นำมวบ  

นน ๓๔๖๐/๐๖๒๒
เด็กชายธัชพล พันแพง

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำมวบ นำมวบ  

นน ๓๔๖๐/๐๖๒๓
เด็กชายพัทธกานต์ แก้วใส ๓/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนำมวบ นำมวบ  

นน ๓๔๖๐/๐๖๒๔
เด็กหญิงกัญญาภัค คำภิวงศ์

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำมวบ นำมวบ  

นน ๓๔๖๐/๐๖๒๕
เด็กหญิงชนากานต์ สุคำ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำมวบ นำมวบ  

นน ๓๔๖๐/๐๖๒๖
เด็กหญิงชนิตรา พัสกุล

๑๖/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนำมวบ นำมวบ  

นน ๓๔๖๐/๐๖๒๗
เด็กหญิงชุชาวดี ตาปุกคำ

๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนำมวบ นำมวบ  

นน ๓๔๖๐/๐๖๒๘
เด็กหญิงชุติกาญจน์ กันทะวิชัย ๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนำมวบ นำมวบ  

นน ๓๔๖๐/๐๖๒๙
เด็กหญิงทิพรัตน์ เรือนงาม

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำมวบ นำมวบ  

นน ๓๔๖๐/๐๖๓๐
เด็กหญิงปานตะวัน ปนหน้อย

๒๘/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนำมวบ นำมวบ  

นน ๓๔๖๐/๐๖๓๑
เด็กหญิงพัชรพร ทะนันไชย

๒๒/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนำมวบ นำมวบ  

นน ๓๔๖๐/๐๖๓๒
เด็กหญิงวริศา จานแก้ว

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำมวบ นำมวบ  

นน ๓๔๖๐/๐๖๓๓
เด็กหญิงสุธาสินี คงสวรรค์

๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนำมวบ นำมวบ  

นน ๓๔๖๐/๐๖๓๔
เด็กหญิงหญิงนกานต์ พรมวัน

๑๙/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนำมวบ นำมวบ  

นน ๓๔๖๐/๐๖๓๕
เด็กชายกิตตินันท์ ผัดจันตา ๖/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนำมวบ นำมวบ  

นน ๓๔๖๐/๐๖๓๖
เด็กชายณัฐภูมิ ปนหน้อย

๒๔/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนำมวบ นำมวบ  

นน ๓๔๖๐/๐๖๓๗
เด็กชายธนทรัพย์ นุอินทร์

๑๔/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนำมวบ นำมวบ  

นน ๓๔๖๐/๐๖๓๘
เด็กชายรัชชานนท์ มาดา

๑๕/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนำมวบ นำมวบ  

นน ๓๔๖๐/๐๖๓๙
เด็กชายวายุ กาติง

้

๗/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนำมวบ นำมวบ  

นน ๓๔๖๐/๐๖๔๐
เด็กหญิงกุลณัฐ กองบุญเรือง

๒๙/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนำมวบ นำมวบ  

นน ๓๔๖๐/๐๖๔๑
เด็กหญิงจิรารัตน์ กาติง

้

๒๓/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนำมวบ นำมวบ  

นน ๓๔๖๐/๐๖๔๒
เด็กหญิงเจนจิรา ผัดจันตา ๖/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนำมวบ นำมวบ  

นน ๓๔๖๐/๐๖๔๓
เด็กหญิงฐานิดา บุญลำเลิศ

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำมวบ นำมวบ  

นน ๓๔๖๐/๐๖๔๔
เด็กหญิงภัทรภร กองบุญเรือง

๑๕/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนำมวบ นำมวบ  

นน ๓๔๖๐/๐๖๔๕
เด็กหญิงรัญชิดา สุทธิมา

๑๐/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนำมวบ นำมวบ  

นน ๓๔๖๐/๐๖๔๖
เด็กหญิงรุ่งทิวา สุทธิมา ๓/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนำมวบ นำมวบ  

นน ๓๔๖๐/๐๖๔๗
เด็กหญิงสุภารนันท์ เมฆแสน

๒๑/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนำมวบ นำมวบ  

นน ๓๔๖๐/๐๖๔๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ บุตะมี ๘/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนำมวบ นำมวบ  

นน ๓๔๖๐/๐๖๔๙
เด็กหญิงอรมรัตน์ อินต๊ะเขือน

่

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำมวบ นำมวบ  

นน ๓๔๖๐/๐๖๕๐
นางวรรณิดา วิริยสกุลโชติ

๑๑/๑๒/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านชมพู บุญยืน  

นน ๓๔๖๐/๐๖๕๑
นางสาวสมฤดี อุดยะเขือน

่

๑๘/๑๑/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านชมพู บุญยืน  

นน ๓๔๖๐/๐๖๕๒
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ดวงทิพย์
๑๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชมพู บุญยืน  

นน ๓๔๖๐/๐๖๕๓
เด็กชายธีรพงษ์ ยาซ้อน

๑๖/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านชมพู บุญยืน  

นน ๓๔๖๐/๐๖๕๔
เด็กชายธีรภัทร์ บุญแนบ

๑๔/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านชมพู บุญยืน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๑๙ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๖๐/๐๖๕๕
เด็กชายนนทพันธ์ อุดทา

๑๐/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านชมพู บุญยืน  

นน ๓๔๖๐/๐๖๕๖
เด็กชายพายัพ อุตสาห์

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชมพู บุญยืน  

นน ๓๔๖๐/๐๖๕๗
เด็กหญิงวศินี สุทธหลวง ๗/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านชมพู บุญยืน  

นน ๓๔๖๐/๐๖๕๘
เด็กหญิงศิริลักษณ์ หนังไธสง

๑๑/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านชมพู บุญยืน  

นน ๓๔๖๐/๐๖๕๙
เด็กหญิงณัฐวรา บุญเกิด

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๖๐/๐๖๖๐
เด็กหญิงนันทภัทร แก้วสี ๑/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๖๐/๐๖๖๑
เด็กหญิงปภาวรินทร์ อินเสาร์ ๖/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๖๐/๐๖๖๒
เด็กชายเกียรติกุล คำเต็ม

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๖๐/๐๖๖๓
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

อินทะเขือน

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๖๐/๐๖๖๔
เด็กชายกวินภพ ธนธีระบรรจง ๖/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๖๐/๐๖๖๕
เด็กหญิงธนิษฐา ฉำเฉลิม

๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๖๐/๐๖๖๖
เด็กหญิงบูชิตา พัวสุวรรณ

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๖๐/๐๖๖๗
เด็กหญิงปยาพัชร ตาแปง

๑๗/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๖๐/๐๖๖๘
เด็กหญิงพรชนก เดชบุญมาก

๒๖/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๖๐/๐๖๖๙
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ กันทะยา

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๖๐/๐๖๗๐
เด็กชายจีรภัทร ลือเมือง

๒๖/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๖๐/๐๖๗๑
เด็กชายณัฏฐวัฒน์ ยานะฝน

๒๘/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๖๐/๐๖๗๒
เด็กชายปภังกร พิเคราะห์ ๑/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๖๐/๐๖๗๓
เด็กชายภวนัย ใจพี

่

๑๐/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๖๐/๐๖๗๔
เด็กชายรัชชานนท์ ดวงเตจ๊ะ

๒๘/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๖๐/๐๖๗๕
เด็กชายวิทวัส อินสม

๑๔/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๖๐/๐๖๗๖
เด็กหญิงณัฎฐธิดา ทิพวัง ๒/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๔๖๐/๐๖๗๗
เด็กหญิงโชติกาล สีชมภู

๑๕/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร บุญยืน  

นน ๓๔๖๐/๐๖๗๘
เด็กชายกิตติธัช ทนหาญ ๔/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจะเข้ภูหอม ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๖๗๙
เด็กชายสิทธินนท์ บัวอิน

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจะเข้ภูหอม ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๖๘๐
เด็กหญิงธีรารัตน์ ดวงจันทร์ ๙/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจะเข้ภูหอม ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๖๘๑
เด็กหญิงศุภอักษร ตุ้ยสี ๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจะเข้ภูหอม ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๖๘๒
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ สดหอม ๘/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจะเข้ภูหอม ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๖๘๓
เด็กชายจารุกิตติ

์

มหามิตร
๑๘/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจะเข้ภูหอม ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๖๘๔
เด็กชายธนวัฒน์ สีเขียว

๑๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านจะเข้ภูหอม ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๖๘๕
เด็กชายภาณุภัทร์ คำสุหล้า

๑๓/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านจะเข้ภูหอม ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๖๘๖
เด็กหญิงขวัญนภา สีเขียว

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจะเข้ภูหอม ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๖๘๗
เด็กหญิงชนากานต์ ธิกรุณา

๒๙/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านจะเข้ภูหอม ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๖๘๘
เด็กหญิงชนิกานต์ ดวงจันทร์

๒๑/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านจะเข้ภูหอม ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๖๘๙
เด็กหญิงธนภรณ์ ดวงเตจะ

๑๓/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านจะเข้ภูหอม ใหม่เจริญราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๒๐ / ๘๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๖๐/๐๖๙๐
เด็กหญิงภัทรภร สีจันทร์

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจะเข้ภูหอม ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๖๙๑
เด็กชายกฤตเมธ พลังฤทธิ

์

๒๘/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจะเข้ภูหอม ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๖๙๒
เด็กชายธนันธร ไชยชนะ ๓/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านจะเข้ภูหอม ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๖๙๓
เด็กชายนันธภูมิ วงศ์กองแก้ว

๒๓/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจะเข้ภูหอม ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๖๙๔
เด็กชายวรรณรัช คำสุหล้า

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจะเข้ภูหอม ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๖๙๕
เด็กชายภานุวัฒน์ อินแปง ๙/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านจะเข้ภูหอม ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๖๙๖
เด็กหญิงชลธิชา เรือนใจ

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจะเข้ภูหอม ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๖๙๗
เด็กหญิงธันยาพร คำสุหล้า

๔/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจะเข้ภูหอม ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๖๙๘
เด็กหญิงดวงพร ดวงเตจะ ๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านจะเข้ภูหอม ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๖๙๙
เด็กหญิงปยมน วงศ์กองแก้ว

๑๓/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจะเข้ภูหอม ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๐๐
เด็กหญิงโสภิดา แน้ปอ

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจะเข้ภูหอม ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๐๑
เด็กหญิงอารีรัตน์ อริยา

๒๖/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจะเข้ภูหอม ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๐๒
เด็กชายกิตติพงษ์ ขันทะยศ

๒๔/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่ามงคล ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๐๓
เด็กชายกฤษณะ กันแก้ว

๒๔/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่ามงคล ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๐๔
เด็กชายธนกร บุญฉวี

๒๙/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่ามงคล ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๐๕
เด็กหญิงกัญญาณัฐ อริยา

๑๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่ามงคล ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๐๖
เด็กหญิงกัณฐิกา สีมา

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามงคล ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๐๗
เด็กหญิงขวัญจิรา แปนนวล ๒/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่ามงคล ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๐๘
เด็กหญิงจุฑามาศ ยาปน

๑๔/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่ามงคล ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๐๙
เด็กหญิงลลิตา วงศ์กองแก้ว

๑๓/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่ามงคล ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๑๐
เด็กชายกุลเชษฐ์ ติบประจักร

๊

๑๓/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่ามงคล ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๑๑
เด็กชายต้องรัก วุฒิมาลัย ๒/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่ามงคล ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๑๒
เด็กชายธนวัฒน์ บุญแยง ๑/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่ามงคล ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๑๓
เด็กชายธีระภัทร สมจิตต์

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามงคล ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๑๔
เด็กหญิงชัญญานุช สุระสิทธ์ ๓/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่ามงคล ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๑๕
เด็กหญิงสุภัสสรา ถึงสุข ๔/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่ามงคล ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๑๖
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ทะเนินรัมย์ ๒/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่ามงคล ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๑๗
เด็กชายณัฐรัฐเสาร์ แก้วคำ

๕/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่ามงคล ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๑๘
เด็กชายธนรัตน์ เปยแก้ว

๒๑/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่ามงคล ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๑๙
เด็กชายธีรภัทร จิณะตา

๑๑/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่ามงคล ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๒๐
เด็กชายธนกฤต คำสุหล้า ๓/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่ามงคล ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๒๑
เด็กชายธนากร แสงจันทร์ ๔/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่ามงคล ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๒๒
เด็กชายปริวัฒน์ มีคำ ๕/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่ามงคล ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๒๓
เด็กชายวีรยุทธ ดวงเตชะ ๖/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่ามงคล ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๒๔
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ประลือ

๒๗/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่ามงคล ใหม่เจริญราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๒๑ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๖๐/๐๗๒๕
เด็กหญิงลลิตา สารี

๒๕/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่ามงคล ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๒๖
เด็กหญิงวรัญญา สีเขียว

๒๙/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่ามงคล ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๒๗
เด็กหญิงวาสนา ถึงสุข

๑๕/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่ามงคล ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๒๘
เด็กหญิงธัญชนก พาละหาด

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาก้า ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๒๙
เด็กชายยุทธนา จำปารัตน์

๒๘/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาก้า ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๓๐
เด็กชายอภินันท์ พิมพ์สิงห์

๑๑/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาก้า ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๓๑
เด็กหญิงสุชาวลี นันทะก๋า

๒๒/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาก้า ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๓๒
เด็กหญิงศิรินทิพย์ ยอดปา

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาหุ่ง ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๓๓
เด็กหญิงวัชราวลี นวนดี

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาหุ่ง ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๓๔
เด็กหญิงอนุธิดา คำเครือง

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาหุ่ง ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๓๕
เด็กชายชินวุฒิ สมนา

๑๘/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาหุ่ง ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๓๖
เด็กชายณัฐวัฒน์ กาถาไชย ๒/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาหุ่ง ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๓๗
เด็กชายทักษ์ดนัย สินใจ

๑๓/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาหุ่ง ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๓๘
เด็กชายพีรดนย์ สินใจ

๑๙/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาหุ่ง ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๓๙
เด็กหญิงภัทรธิดา ก๋าแก้ว

๑๕/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาหุ่ง ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๔๐
เด็กหญิงยุพารัตน์ ปจดี

๑๔/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาหุ่ง ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๔๑
เด็กหญิงลีลาวดี ก๋าสี

๑๕/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาหุ่ง ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๔๒
เด็กชายกฤตนัย อินทา

่

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาหุ่ง ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๔๓
เด็กชายชานุพงษ์ ภาพติบ

๊

๑๘/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาหุ่ง ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๔๔
เด็กชายปรริศ ศรีคำภา ๔/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปาหุ่ง ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๔๕
เด็กหญิงกัญญาพัชร จันทร์คงวงศ์

๒๔/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาหุ่ง ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๔๖
เด็กหญิงจริยาพร ศรีมุงคุณ

๒๘/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาหุ่ง ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๔๗
เด็กหญิงชุตินันท์ เจนสองคอน

๑๖/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาหุ่ง ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๔๘
เด็กหญิงกวิสรา โพธิชัย

์

๑๒/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านพะเยา ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๔๙
เด็กหญิงธัญชนก วงส์สีสม

๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านพะเยา ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๕๐
เด็กหญิงธิดาวาดี กำแพง

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะเยา ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๕๑
เด็กหญิงปณณพร พัดรัก

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะเยา ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๕๒
เด็กหญิงปาริฉัตร หาญยุทธ

๑๖/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านพะเยา ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๕๓
เด็กหญิงวิรัญชนา อุปชัย

๒๑/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านพะเยา ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๕๔
เด็กหญิงศศิธร วงค์กองแก้ว

๒๘/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านพะเยา ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๕๕
เด็กชายก่อเขต ขัตติยศ

๒๙/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านไพรอุดม ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๕๖
เด็กชายชุติพนธ์ ถนอมชีพ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรอุดม ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๕๗
เด็กชายไชยวัฒน์ โสภะสาระ ๘/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไพรอุดม ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๕๘
เด็กหญิงนารีรัตน์ ใจบุญ

๒๓/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านไพรอุดม ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๕๙
เด็กหญิงสุชานันท์ ศรีใจวงศ์

๑๙/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านไพรอุดม ใหม่เจริญราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๒๒ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๖๐/๐๗๖๐
เด็กหญิงปาริฉัตร สีมา

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรอุดม ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๖๑
เด็กชายโชติชยุตย์ กันทายานะ ๑/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไพรอุดม ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๖๒
เด็กหญิงชมพูนุช บุญทา

๑๓/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไพรอุดม ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๖๓
เด็กหญิงธนภรณ์ จันดี

๒๖/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสะเลียม ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๖๔
เด็กชายธนวินท์ สวนทะ

๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสาคร ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๖๕
เด็กชายนิรัตติพงษ์ ถึงสุข

๑๐/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสาคร ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๖๖
เด็กชายวรยุทธ สีเขียว ๙/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสาคร ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๖๗
เด็กชายอาชา บุญทา

๓๐/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสาคร ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๖๘
เด็กหญิงเพราพนิต อินทะจักร์

๓๑/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสาคร ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๖๙
เด็กหญิงอารยา ดวงศรี ๘/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสาคร ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๗๐
เด็กชายฐานปนพงศ์ อุไร

๑๔/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสาคร ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๗๑
เด็กชายธีรพัฒน์ อินทะจักร์

๒๖/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสาคร ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๗๒
เด็กหญิงญาณิสา กันไชย ๖/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสาคร ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๗๓
เด็กชายภควัฒน์ กันจินะ

๑๗/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห้วยหลอด ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๗๔
เด็กชายวรเมธ สมจิตต์ ๑/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยหลอด ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๗๕
เด็กชายวีรภัทร เขียวสุวรรณ ๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยหลอด ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๗๖
เด็กหญิงเขมจิรา แก้วมาตย์ ๘/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยหลอด ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๗๗
เด็กหญิงณัฐริกา เตชะ

๑๑/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยหลอด ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๗๘
เด็กหญิงพิมพ์พิชา เจดิ

๑๘/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยหลอด ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๗๙
เด็กหญิงอมรภรณ์ บัวระภา

๒๙/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยหลอด ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๘๐
เด็กชายกฤตนัย สีสนิท

๑๒/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านฮากฮาน ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๘๑
เด็กชายณัฐพงษ์ เติมทองกูล

๒๔/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านฮากฮาน ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๘๒
เด็กชายเดชพนธ์ อุดคำเทียง

่

๒๖/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านฮากฮาน ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๘๓
เด็กชายทินภัทร กิงชมภู

่

๒๒/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านฮากฮาน ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๘๔
เด็กชายธีรเดช ทิพวงค์ ๗/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านฮากฮาน ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๘๕
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

สีสนิท
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฮากฮาน ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๘๖
เด็กชายรัฐศาสตร์ ปวงคำ ๖/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านฮากฮาน ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๘๗
เด็กชายสนธยา ใจปง ๘/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านฮากฮาน ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๘๘
เด็กชายอดิศร จันพฤกษ์

๑๙/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านฮากฮาน ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๘๙
เด็กหญิงณหทัย ไหลมา

๔/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านฮากฮาน ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๙๐
เด็กหญิงศศิประภา ผัดผ่อง ๖/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านฮากฮาน ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๙๑
นางนารี หลายกิจพานิช

๒๒/๕/๒๕๐๖
โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๙๒
นายนันทวัฒน์ ก้อนแสนไชย

๒๑/๓/๒๕๓๒
โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๙๓
นายมานพ ดาอินวงค์

๑๐/๗/๒๕๒๒
โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๙๔
ว่าทีร้อยตรีวิญูภัทร

่

ใจกล้า
๑๔/๑๐/๒๕๒๑

โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา ใหม่เจริญราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๒๓ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๖๐/๐๗๙๕
นางกรรณิการ์ ศรีใชยอุ๊ด

๑๙/๑๐/๒๕๒๙

โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๙๖
นางศุภลักษณ์ พาลวัล

๒๙/๑๑/๒๕๒๗

โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๙๗
นางวิวาพร ชายครอง

๑๐/๘/๒๕๒๕
โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๙๘
นางสาวบุญญารัสมี ศรีตนไชย

๑๖/๘/๒๕๒๗
โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๗๙๙
นายกฤษกร สีสนิท

๑/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๘๐๐
นายจักรพงศ์ ปจดี

๑๔/๓/๒๕๔๒
โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๘๐๑
นายณัฐพล อ่อนน้อม

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๘๐๒
นายธนากร ชัยวัง

๑๘/๔/๒๕๔๒
โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๘๐๓
นายรัชพล บุญมี

๒๗/๒/๒๕๔๒
โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๘๐๔
นายโศภณ จันทวงค์

๒๘/๕/๒๕๔๒
โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๘๐๕
นายสุนทริน กุมารแก้ว

๒๔/๕/๒๕๔๒
โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๘๐๖
นางสาวกรรณิการ์ ปนะอิน ๒/๗/๒๕๔๒ โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๘๐๗
นางสาวกมลชนก พรมสอน

๓๐/๘/๒๕๔๒
โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๘๐๘
นางสาวจุฑารัตน์ แซ่เตน ๔/๕/๒๕๔๒ โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๘๐๙
นางสาวทัณฑิกา นันทะก๋า

๑๗/๔/๒๕๔๒
โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๘๑๐
นางสาวนำฝน ปนจา ๓/๘/๒๕๔๒ โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๘๑๑
นางสาวปรางค์ขวัญ มันกระโทก

๑๗/๓/๒๕๔๒
โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๘๑๒
นางสาวปรางทิพย์ อินทา

่

๑๐/๓/๒๕๔๒
โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๘๑๓
นางสาวชลกานต์ เขือนจันทร์

่

๓๐/๖/๒๕๔๓
โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๘๑๔
นางสาวณัฐวดี บุญผล

๒๐/๘/๒๕๔๓
โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๘๑๕
นางสาวพรพิมล สายกิติ

๒๒/๗/๒๕๔๓
โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๘๑๖
นายกฤษฎากรณ์ สินใจ ๕/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๘๑๗
นายคณัสนันท์ ปจดี

๑๖/๔/๒๕๔๔
โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๘๑๘
นายประพัฒนากร กองคำ ๕/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๘๑๙
นายพงศธร คำเถิม

้

๕/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๘๒๐
นายพีรวัส ใจเถิม

้

๑๘/๔/๒๕๔๓
โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๘๒๑
นายวัทน์ศีริ กองคำ

๒๔/๖/๒๕๔๓
โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๘๒๒
นายวิทวัส กันจินะ

๑๑/๔/๒๕๔๔
โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๘๒๓
นายวีรวัฒน์ อินทา

่

๔/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๘๒๔
นายสรรพวิทย์ รัตนวงษ์

๑๔/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๘๒๕
นางสาวนุชรินทร์ สินใจ

๑๗/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๘๒๖
นางสาวบุญญาอร แสงวิเศษ

๒/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๘๒๗
นางสาววรกรานต์ สอนวันนา

๓๐/๕/๒๕๔๔
โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๘๒๘
นางสาวศุธิดา กันทะ

๑๕/๖/๒๕๔๔
โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๘๒๙
นางสาวสิรินญากรณ์ ดวงทอง

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา ใหม่เจริญราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๒๔ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๖๐/๐๘๓๐
นางสาวอาทิตยา ทองระอา ๕/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๘๓๑
นายชุติพนธ์ ใจแปง

๒๒/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๘๓๒
นายธีระศักดิ

์

ถาวะละ
๒๖/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๘๓๓
นางสาวกฤตยาณี แขวงเมือง ๙/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๘๓๔
นางสาวจามจุรี สมณา ๔/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๘๓๕
นางสาวนภคปภา ขัดสิริ

๒๑/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๘๓๖
นางสาวนัฐหทัย ศรีมุงคุณ

๑๙/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๘๓๗
นางสาวรุ่งทิพย์ สีสนิท

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๘๓๘
นางสาวศิรินทิพย์ ระวังภัย

๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๘๓๙
นางสาวสุธิดา กาถาไชย ๒/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๘๔๐
นางสาวสุนทรี สีสนิท

๒๓/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๘๔๑
นางสาวอัญชลี จันดี

๒๖/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๘๔๒
เด็กชายจักรพงษ์ สีสนิท

๒๒/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๘๔๓
เด็กหญิงธนัญญา สมนา

๑๕/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๘๔๔
เด็กหญิงพัชรินทร์ อินจันตา

๑๖/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๘๔๕
เด็กหญิงอภิญญา ก๋าต๊ะ

๑๕/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๘๔๖
เด็กหญิงอรไพลิน ขันทรักษ์ ๘/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๔๖๐/๐๘๔๗
เด็กชายกิตติกุล ลาวเปยง

๑๑/๑๐/๒๕๔๗
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๖๐/๐๘๔๘
เด็กชายจุฑาภัทร ปญญาดี

๒๐/๒/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๖๐/๐๘๔๙
เด็กชายธีรภัทร ลาวเปยง

๒๐/๔/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๖๐/๐๘๕๐
เด็กชายนันทนัช เชียงสอน

๒๘/๕/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๖๐/๐๘๕๑
เด็กชายพรชัย พรมวงศ์ยศ

๑๑/๖/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๖๐/๐๘๕๒
เด็กชายภัทรพล ผัดหล้า

๒๒/๗/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๖๐/๐๘๕๓
เด็กชายยศนันณ์ กันชนะ

๑๐/๔/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๖๐/๐๘๕๔
เด็กหญิงดารุณี คุงดิน

๑๗/๘/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๖๐/๐๘๕๕
เด็กชายจิรเมธ อุปจินะ ๖/๒/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๖๐/๐๘๕๖
เด็กชายนฤนาท เปงยศ ๔/๓/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๖๐/๐๘๕๗
เด็กชายภัทรกร เดชว้อง

๒๔/๘/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๖๐/๐๘๕๘
เด็กชายภูมินันท์ เชียงสอน

๒๕/๑/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๖๐/๐๘๕๙
เด็กชายยุทธนา นันทะน้อย

๒๗/๑๑/๒๕๔๘
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๖๐/๐๘๖๐
เด็กชายลิขสิทธิ

์

ปอฟน
๑๑/๕/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๖๐/๐๘๖๑
เด็กชายวชิรพล พุฒิมา

๒๕/๖/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๖๐/๐๘๖๒
เด็กชายวุฒิภัทร คำเต็ม ๗/๘/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๖๐/๐๘๖๓
เด็กชายสิทธินันท์ กาตาคำ

๒๙/๑๐/๒๕๔๘
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๖๐/๐๘๖๔
เด็กชายอัณณพ อินกุณา ๖/๓/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๒๕ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๖๐/๐๘๖๕
เด็กหญิงณัฐกมล ทับเจริญ

๓๐/๙/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๖๐/๐๘๖๖
เด็กหญิงณัฐฐนิช ทับเจริญ

๓๐/๙/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๖๐/๐๘๖๗
เด็กหญิงทิพย์มณี เฟอยคำ

๑๑/๗/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๖๐/๐๘๖๘
เด็กหญิงเนตรชนก อุดนัน

๑๔/๑๒/๒๕๔๘
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๖๐/๐๘๖๙
เด็กหญิงเพชรลดา มงคลเวหา ๔/๖/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๖๐/๐๘๗๐
เด็กหญิงวิสุดา กันชนะ

๒๐/๕/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๖๐/๐๘๗๑
เด็กหญิงศิรดา จันติบมงคล

๊

๑๐/๑๒/๒๕๔๘
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๖๐/๐๘๗๒
เด็กชายกรกฎ อิสละ

๖/๑๑/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๖๐/๐๘๗๓
เด็กชายณภัทร สุขเลา

๑๗/๙/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๖๐/๐๘๗๔
เด็กชายธีรภัทร์ ดอนแสง

๒๘/๓/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๖๐/๐๘๗๕
เด็กชายนภัสกร จันธิมา

๒๕/๑๒/๒๕๔๘
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๖๐/๐๘๗๖
เด็กชายนัฐวัฒน์ ธนธีระบรรจง

๒๗/๖/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๖๐/๐๘๗๗
เด็กชายบัญญวัต วงค์ปอ

๓๑/๑/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๖๐/๐๘๗๘
เด็กชายพัชรพล บ่อคำ

๑๓/๗/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๖๐/๐๘๗๙
เด็กชายพิทวัส กันธนะ

๒๘/๙/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๖๐/๐๘๘๐
เด็กชายระพีภัทร อูปคำ ๔/๓/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๖๐/๐๘๘๑
เด็กชายวชิระ วรรณลพ

๒๗/๑/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๖๐/๐๘๘๒
เด็กชายวราเทพ กันอิน

๑๙/๑๒/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๖๐/๐๘๘๓
เด็กชายวรายุทธ แปงกันยา

๑๖/๑๑/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๖๐/๐๘๘๔
เด็กชายอภิสิทธิ

์

มาดา ๖/๕/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๖๐/๐๘๘๕
เด็กชายอัชราวุธ หลวงใจ ๔/๓/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๖๐/๐๘๘๖
เด็กหญิงกันยรันต์ กาตาคำ

๑๕/๑๒/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๖๐/๐๘๘๗
เด็กหญิงจุฑารัตน์ เขือนสอน

่

๖/๘/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๖๐/๐๘๘๘
เด็กหญิงญาณาฑิป กาวิโย

๒๙/๑๒/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๖๐/๐๘๘๙
เด็กหญิงญานิกา กาติง

้

๒๙/๑๐/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๖๐/๐๘๙๐
เด็กหญิงฐิดาพร มหามิตร ๘/๑/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๖๐/๐๘๙๑
เด็กหญิงณัฐิดา ศรีแก้ว

๒๒/๙/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๖๐/๐๘๙๒
เด็กหญิงธนัชพร โนราช

๑๑/๙/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๖๐/๐๘๙๓
เด็กหญิงเพชราภรณ์ พันธ์แก้ว

๒๒/๘/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๖๐/๐๘๙๔
เด็กหญิงสุธีรา แปงกันยา ๕/๘/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๖๐/๐๘๙๕
เด็กหญิงสุนิสา จันทร์ผง ๖/๖/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๖๐/๐๘๙๖
เด็กหญิงอภิชญา พรมเกศา

๒๑/๙/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๖๐/๐๘๙๗
เด็กหญิงอริสรา สารสุข ๖/๘/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๖๐/๐๘๙๘
เด็กชายจิตติพัฒน์ บุญธรรม ๑/๒/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๖๐/๐๘๙๙
เด็กชายจิรพัทธ์ ทะยศ ๖/๘/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๒๖ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๖๐/๐๙๐๐
เด็กชายณัฐภาส แก้วละเอียด

๑๒/๔/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๖๐/๐๙๐๑
เด็กชายทิชานนท์ ปนสา

๒๘/๒/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๖๐/๐๙๐๒
เด็กชายธนภัทร ยอดรักษ์ ๑/๙/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๖๐/๐๙๐๓
เด็กชายพิทยุตม์ อุดนัน

๓๑/๑/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๖๐/๐๙๐๔
เด็กชายพีระพัฒน์ อูปแก้ว

๒๒/๓/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๖๐/๐๙๐๕
เด็กชายภูริณัฐ หลวงแก้ว

๑๘/๑๐/๒๕๕๐
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๖๐/๐๙๐๖
เด็กชายอัฎฐะภูมิ วรศิริ

๑๘/๑/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๖๐/๐๙๐๗
เด็กชายเอกภิวัฒน์ ชัยนันต๊ะ ๑/๗/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๖๐/๐๙๐๘
เด็กหญิงกมลฉัตร สีแก้ว ๖/๘/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๖๐/๐๙๐๙
เด็กหญิงณัฐนรี เขียวตืออินทร์

้

๑๗/๖/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๖๐/๐๙๑๐
เด็กหญิงนภาเกตน์ อูปคำ

๒๕/๒/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๖๐/๐๙๑๑
เด็กหญิงพลอยชมพู เทียงแท้

่

๑๘/๘/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๖๐/๐๙๑๒
เด็กหญิงรวิสรา สีชารู

๑๕/๑๒/๒๕๕๐
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๖๐/๐๙๑๓
เด็กหญิงวิชิตา ดีลา

๒๔/๗/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๖๐/๐๙๑๔
เด็กหญิงศุภิสรา คำแท่น

๒๕/๓/๒๕๕๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๖๐/๐๙๑๕
เด็กหญิงอนัญญา ยามดีเลิศ

๒๑/๙/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๖๐/๐๙๑๖
เด็กหญิงอรอนงค์ อ้นมา ๑/๑/๒๕๕๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไหล่น่าน

ไหล่น่าน  

นน ๓๔๖๐/๐๙๑๗
เด็กชายธนพัฒน์ อนุมา ๙/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๐๙๑๘
เด็กหญิงธนพร ไฝแจ้คำมูล

๑๔/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๐๙๑๙
เด็กชายนัธทวัฒน์ สิมแสง ๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๐๙๒๐
เด็กชายชลันธร สอนนนฐี

๒๙/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๐๙๒๑
เด็กชายสรวิศ สมภารวงศ์

๑๓/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๐๙๒๒
เด็กชายสิรภัทร เตอะอำภา ๓/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๐๙๒๓
เด็กชายภูชิต เหง้าประสิทธื

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๐๙๒๔
เด็กชายพีรพัฒน์ พรไธสง

๑๐/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๐๙๒๕
เด็กหญิงอุมากร สอนแก้ว

๑๒/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๐๙๒๖
เด็กหญิงชวัลรัตน์ อินต๊ะทุม

๒๗/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๐๙๒๗
เด็กหญิงวิชญดา ศรีคำ

๑๕/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๐๙๒๘
เด็กหญิงวิชญพร ศรีคำ

๑๕/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๐๙๒๙
เด็กหญิงศุภกร นวลดัว

้

๑๗/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๐๙๓๐
เด็กหญิงบุษกร ชาวเวียง

๒๗/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๐๙๓๑
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ปองแก้ว ๒/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านนำปว เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๐๙๓๒
เด็กชายพิพัฒน์ อินสันจร

๑๔/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านนำปว เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๐๙๓๓
เด็กชายวิชิตชัย โนวงค์

๑๗/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านนำปว เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๐๙๓๔
เด็กชายนาคิน แก้วคำใต้ ๓/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านนำปว เมืองราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๒๗ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๖๐/๐๙๓๕
เด็กชายกฤษณะ เปงมา

๒๔/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านนำปว เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๐๙๓๖
เด็กหญิงสุชาดา ใจจันทร์ ๔/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านนำปว เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๐๙๓๗
เด็กหญิงเวริการ์ พาระนันท์ ๒/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านนำปว เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๐๙๓๘
เด็กหญิงญานิกา มณีจักร์

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนำปว เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๐๙๓๙
เด็กหญิงรจนา จันดาวงษ์

๑๓/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านนำปว เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๐๙๔๐
เด็กชายธนัช จันทร์คำเรือง

๒๗/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านนำปว เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๐๙๔๑
เด็กชายภรัญู บุญตา

๑๑/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านนำปว เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๐๙๔๒
เด็กชายจิตตวัฒน์ คงถาวร ๒/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านนำปว เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๐๙๔๓
เด็กชายเลอศักดิ

์

สังข์มณี
๑๙/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนำปว เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๐๙๔๔
เด็กชายณัฐพงศ์ วรรณา

๒๕/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านนำปว เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๐๙๔๕
เด็กหญิงฟาศิริ ตระกูลแก้ว

๓๐/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านนำปว เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๐๙๔๖
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา จันทร์คำเรือง ๗/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านนำปว เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๐๙๔๗
เด็กชายธวัชชัย เกตการ ๙/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านนำปว เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๐๙๔๘
เด็กชายรัชพล ทริยะ

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนำปว เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๐๙๔๙
เด็กหญิงปวันรัตน์ อนุมา

๑๐/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๐๙๕๐
เด็กหญิงณชนก ชายเบ้า

๑๔/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๐๙๕๑
นางสาวนภาพร อุทธนา

๓๐/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๐๙๕๒
เด็กหญิงทิพวัลย์ จันทร์สม ๗/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๐๙๕๓
เด็กชายจักรพรรณ์ นวคุณรุ่งโรจน์

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๐๙๕๔
เด็กหญิงริชะโกะ อิมะอิ

๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๐๙๕๕
เด็กหญิงชลธิชา ซาวยา

๒๘/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๐๙๕๖
เด็กหญิงอิสรียา คำน้อย

๒๓/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๐๙๕๗
เด็กหญิงปณฑารีย์ หมืนพรมแสน

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๐๙๕๘
เด็กหญิงชัญญานุช มะศักดิ

์

๑๐/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๐๙๕๙
นายสุกฤษฎิ

์

เรืองฤทธิ

์

๒๘/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๐๙๖๐
เด็กชายทัพณรงศ์ ตันมาดี ๕/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนตาลชุมศึกษาลัย เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๐๙๖๑
เด็กชายพงศ์พิชิต ศรีแอ

๒๑/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนตาลชุมศึกษาลัย เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๐๙๖๒
เด็กชายสรศักดิ

์

ปญญะ
๑๘/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนตาลชุมศึกษาลัย เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๐๙๖๓
เด็กชายนฤดม แสนคำ

๑๖/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนตาลชุมศึกษาลัย เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๐๙๖๔
เด็กชายศุภณัฐ ธนะขว้าง

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตาลชุมศึกษาลัย เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๐๙๖๕
เด็กชายรพีภัทร พุศดี

๒๙/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนตาลชุมศึกษาลัย เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๐๙๖๖
เด็กชายนิธิชัย สารถ้อย

๑๓/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนตาลชุมศึกษาลัย เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๐๙๖๗
เด็กชายฉัตรชัย ไชยพาละ

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนนาเหลืองไชยราม เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๐๙๖๘
เด็กชายพลดนัย ถนอมชาติ

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนาเหลืองไชยราม เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๐๙๖๙
เด็กหญิงมานิตา ทิพย์ปญญา

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนาเหลืองไชยราม เมืองราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๒๘ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๖๐/๐๙๗๐
เด็กหญิงเบญญาภา เมฆแสน

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนนาเหลืองไชยราม เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๐๙๗๑
เด็กหญิงสุชาดา ปุละ ๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนนาเหลืองไชยราม เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๐๙๗๒
เด็กชายอนุพงษ์ ปญญา

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนนาเหลืองไชยราม เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๐๙๗๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ หมืนคำเรือง

่

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนนาเหลืองไชยราม เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๐๙๗๔
เด็กชายจิรภัทร คำเจีย

๋

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนนาเหลืองไชยราม เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๐๙๗๕
เด็กชายวชิรวิชญ์ ไชยยงค์

๒/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนนาเหลืองไชยราม เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๐๙๗๖
เด็กชายพจศิษฏ์ สิงหา ๘/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านครกคำ เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๐๙๗๗
เด็กหญิงเจนจิรา จันนะ

๑๓/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านครกคำ เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๐๙๗๘
เด็กชายฐานปนพงษ์ ขันโท

๒๙/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านครกคำ เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๐๙๗๙
เด็กชายณัฐนนท์ สมรส

๓๑/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านครกคำ เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๐๙๘๐
เด็กชายธีรวุฒิ กามัว

๑๙/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านครกคำ เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๐๙๘๑
เด็กหญิงณัฐธิดา กะจะนต๊ะ

๑๔/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านครกคำ เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๐๙๘๒
เด็กหญิงอรปรียา คำวัง ๘/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านครกคำ เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๐๙๘๓
เด็กหญิงณิศวรา มาแว่น ๒/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านครกคำ เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๐๙๘๔
เด็กหญิงอริสา ศิริ

๒๔/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านครกคำ เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๐๙๘๕
เด็กหญิงปรีดาพร จันต๊ะหลัก

๑๑/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านครกคำ เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๐๙๘๖
เด็กชายปภังกร ใกล้กระโทก

๑๑/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านครกคำ เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๐๙๘๗
เด็กหญิงพิมพ์นิภา สอนคำมูล

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านครกคำ เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๐๙๘๘
เด็กหญิงมนฤดี ศรีสังข์

๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านครกคำ เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๐๙๘๙
เด็กหญิงศรุตา เตอะอำภา

๒๓/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านครกคำ เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๐๙๙๐
เด็กชายบรรดิษฐ์ เตชา

๒๒/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านครกคำ เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๐๙๙๑
เด็กชายเอกรัตน์ หิรัญรัตน์

๒๕/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านครกคำ เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๐๙๙๒
เด็กชายวรพันธ์ ปญญาทิพย์

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านครกคำ เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๐๙๙๓
เด็กหญิงสุประวีณ์ กองภูมิน

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านครกคำ เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๐๙๙๔
เด็กชายธีรพันธ์ ตันต๊ะ

๑๖/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนากอก เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๐๙๙๕
เด็กหญิงพัชริสา กันตา

๒๑/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนากอก เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๐๙๙๖
เด็กหญิงณัชชา จินดาศรี ๒/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนากอก เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๐๙๙๗
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เตอะอำภา

๑๕/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนากอก เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๐๙๙๘
เด็กหญิงเขมิกา มีสุข

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากอก เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๐๙๙๙
เด็กชายบรรณวิชญ์ ทะขันแก้ว

๓๐/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาเคียน เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๑๐๐๐
เด็กหญิงมนัสนันท์ ผาแก้ว

๒๕/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาเคียน เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๑๐๐๑
เด็กหญิงณัฐสุดา ศรีสันต์

๓๑/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาเคียน เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๑๐๐๒
เด็กหญิงอภิญญา แสงประโคน

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเคียน เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๑๐๐๓
เด็กหญิงกุลจิรา โลจันติ

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเหลืองใน เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๑๐๐๔
เด็กหญิงภัทรวดี ศรีนวล

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเหลืองใน เมืองราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๒๙ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๖๐/๑๐๐๕
เด็กหญิงพิจิกขณา อบเชย

๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเหลืองใน เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๑๐๐๖
เด็กหญิงวิชญาดา ไชยวุฒิ

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาเหลืองใน เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๑๐๐๗
เด็กชายรัชชานนท์ เสนวงศ์

๒๕/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาสัก เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๑๐๐๘
เด็กชายรัชภูมิ กะจันต๊ะ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาสัก เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๑๐๐๙
เด็กหญิงฉันชนก ติบเฟอย

๊

๑๔/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาสัก เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๑๐๑๐
เด็กหญิงชลติพร เรือนกูล

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาสัก เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๑๐๑๑
เด็กหญิงญาณิชา พันธ์มะลี

๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาสัก เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๑๐๑๒ เด็กหญิงสรธัญญภรณ์
แสนอาทิตย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาสัก เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๑๐๑๓
เด็กชายณัฐวุฒิ หมืนพรมแสน

่

๑๘/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหลับมืนพรวน เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๑๐๑๔
เด็กชายณัฐภูมิ โยธา

๒๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหลับมืนพรวน เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๑๐๑๕
เด็กชายศิรวิชญ์ ชุ่มเฟอย ๙/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหลับมืนพรวน เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๑๐๑๖
เด็กหญิงธนพร มุตรวัง

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลับมืนพรวน เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๑๐๑๗
เด็กหญิงณัฐรดา หมืนพรมแสน

่

๓๑/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหลับมืนพรวน เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๑๐๑๘
เด็กชายพิสิษฐ์ ทิศคำ

๒๔/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนริมฝงน่านวิทยา เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๑๐๑๙
เด็กชายดำรงศักดิ

์

ศีรีธีระกุล ๓/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนริมฝงน่านวิทยา เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๑๐๒๐
เด็กชายเก๋อ แซ่ซ้ง ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนริมฝงน่านวิทยา เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๑๐๒๑
เด็กหญิงวรัญญา แซ่ลี

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนริมฝงน่านวิทยา เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๑๐๒๒
เด็กชายศรัญยู เสนา

๑๔/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนริมฝงน่านวิทยา เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๑๐๒๓
เด็กหญิงบุญญฤทธิ

์

แสนย่าง
๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนริมฝงน่านวิทยา เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๑๐๒๔
เด็กชายรัฐภูมิ แสนโซ้ง ๔/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนริมฝงน่านวิทยา เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๑๐๒๕
เด็กชายทักษิณ แซ่มัว

๑๔/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนริมฝงน่านวิทยา เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๑๐๒๖
เด็กชายไกรวี สุวรรณนันทกุล

๒๔/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนริมฝงน่านวิทยา เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๑๐๒๗
เด็กหญิงสุทธิณี ทิวทัศน์วิไล ๙/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนริมฝงน่านวิทยา เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๑๐๒๘
เด็กหญิงพรทิรา แซ่ท้าว ๗/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนริมฝงน่านวิทยา เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๑๐๒๙
เด็กหญิงพัชราภรณ์ แซ่ย่าง

๑๔/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนริมฝงน่านวิทยา เมืองราม  

นน ๓๔๖๐/๑๐๓๐
เด็กชายกฤษมันต์ จันเนย

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๐๓๑
เด็กหญิงกัญญาณัฐ รุณอินตา

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๐๓๒
เด็กหญิงนิดานุช ยาปน

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๐๓๓
เด็กหญิงณัฐภรณ์ สุทธหลวง

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๐๓๔
เด็กหญิงชนัญชิดา เนตรทิพย์

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๐๓๕
เด็กชายศุภกร สองศรีโย

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๐๓๖
เด็กชายทฤษฎี โชติฐิติธรรม

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๐๓๗
เด็กชายภัทรพร ศุภชัยวัฒน์

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๐๓๘
เด็กหญิงภัควลัญชญ์ วงศ์จิรวัฒน์

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๐๓๙
เด็กหญิงรักษณาลี กิตติโกศลกุล

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๓๐ / ๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๖๐/๑๐๔๐
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สุมทุม

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๐๔๑
เด็กชายธิติวุฒิ จิรนันทนุกุล

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๐๔๒
เด็กชายปุณกฤษ ใจวงค์

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๐๔๓
เด็กชายภทร จิตระวงศ์

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๐๔๔
เด็กชายภูชิต ไชยเชษฐ์

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๐๔๕
เด็กชายสยามศักดิ

์

กิวัฒนา
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๐๔๖
เด็กหญิงมาลี แซ่วือ

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๐๔๗
เด็กหญิงพรไพลิน ธนะมี

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๐๔๘
เด็กหญิงซายูริ ฟูจิตะ

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๐๔๙
เด็กหญิงณัชชา เทพปนตา

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๐๕๐
เด็กหญิงนวรัตน์ กะรัตน์

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๐๕๑
เด็กหญิงพิชญาภัคค์ มีเล้

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๐๕๒
เด็กหญิงณัชวดี เจดีย์หน่อ

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๐๕๓
เด็กหญิงนิชาภัทร แปงเครือง

่

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๐๕๔
เด็กหญิงนลัทรดา พิเคราะห์

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๐๕๕
เด็กหญิงปภาวี รติเพ็ญโกศล

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๐๕๖
เด็กหญิงปวริศา ราชพลีสิงห์

๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๐๕๗
เด็กหญิงบุญสิตา พรหมลังกา

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๐๕๘
เด็กหญิงเขมจิรา อนันต์

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๐๕๙
เด็กหญิงชฎายุ เดชรัตน์

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๐๖๐
เด็กหญิงบัญฑิตา คณานิตย์

๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๐๖๑
เด็กหญิงพิมพ์มาดา วงค์เรือง

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๐๖๒
เด็กหญิงณวิภา ทีฆาวงค์

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๐๖๓
เด็กหญิงมณธิดารักษ์ ไชยยะ

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๐๖๔
เด็กหญิงธันยพร ลำคำ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๐๖๕
เด็กหญิงภัทรพร กันกา

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๐๖๖
เด็กหญิงสิริปรียา ชัยรักษา

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๐๖๗
เด็กหญิงชนันธิดา สอนกระสินธุ์

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๐๖๘
เด็กชายอภิศาสตร์ มะโนการ

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๐๖๙
เด็กชายพีรพัฒน์ ไชยยะ

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๐๗๐
เด็กหญิงกชกร หาบอุปการ

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๐๗๑
เด็กหญิงชรินรัตน์ โนจิตร

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๐๗๒
เด็กหญิงจิณณพัต อุ่นเครือ

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๐๗๓
เด็กหญิงสิริพรตา ปญญานะ

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๐๗๔
เด็กหญิงเมธปยา ช่างเงิน

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๓๑ / ๘๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๖๐/๑๐๗๕
เด็กหญิงภัทรธิดา เดชาสิน

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๐๗๖
เด็กหญิงกนกพร ทับเกษม

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๐๗๗
เด็กหญิงนำทิพย์ จารุภคพร

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๐๗๘
เด็กหญิงพิชญาภรณ์ ธรรมวุฒิสาร

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๐๗๙
เด็กหญิงปรียาภรณ์ ไขขุนทด

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๐๘๐
เด็กชายนรภัทร์ สุทธหลวง

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๐๘๑
เด็กชายปภังกร หมันการ

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๐๘๒
เด็กชายปยะภัสร์ ศักดาศรี

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๐๘๓
เด็กชายจิรันธนิน อุทัย

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๐๘๔
เด็กชายธนกฤต วรรณทอง

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๐๘๕
เด็กชายณัฐนนท์ มานะกิจ

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๐๘๖
เด็กชายชวกร อินต๊ะกัน

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๐๘๗
เด็กชายคณิติน ถานะวุฒิพงศ์

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๐๘๘
เด็กชายจิณณวัตร สะสม

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๐๘๙
เด็กชายพิทยุตม์ จันทรสูรย์

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๐๙๐
เด็กหญิงภัทรวดี แก้วพิรุณรักษ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๐๙๑
เด็กหญิงพิมพ์วิภา สุภาแก้ว

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๐๙๒
เด็กหญิงวรรษมน ธุระอบ

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๐๙๓
เด็กหญิงวิชสุดา วงศ์ปอง

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๐๙๔
เด็กหญิงปรัชญาพร อินธรรม

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๐๙๕
เด็กหญิงสรัณพร สุทธหลวง

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๐๙๖
เด็กหญิงภัทรนันท์ ภูมิอรัญ

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๐๙๗
เด็กหญิงชัชชวนันทร์ คอนแก้ว

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๐๙๘
เด็กหญิงสวรินทร์ คำชัง

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๐๙๙
เด็กหญิงมุกชมพู เอกอนันต์กุล

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๐๐
เด็กหญิงสุกฤตา กิงเกษ

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๐๑
เด็กหญิงพัชรินทร์ ต๊ะแก้ว

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๐๒
เด็กหญิงชนัญชิดา กะรัตน์

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๐๓
เด็กหญิงศวิตา พันชน

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๐๔
เด็กหญิงชญานิศ หมันกิจ

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๐๕
เด็กหญิงโสภิตา จะเฮิง

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๐๖
เด็กหญิงณัฐพร ปดิฐพร

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๐๗
เด็กชายยศวัฒน์ บุญเทพ

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๐๘
เด็กชายชัยภัทร มโนการ

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๐๙
เด็กหญิงธัญสิริ แข็งขัน

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๓๒ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๖๐/๑๑๑๐
เด็กหญิงปทุมพร หาญยุทธ

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๑๑

เด็กหญิงศศิมา สุทธหลวง
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๑๒

เด็กหญิงณัชกมล ปราบนอก
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๑๓

เด็กหญิงผุสดี จิรางศ์กูล
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๑๔

เด็กหญิงกาญจนศิริ กันอาทา
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๑๕

เด็กหญิงณัฐณิชา พงษ์สุภา
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๑๖

เด็กหญิงนภสร คีรีธีรกุล
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๑๗

เด็กหญิงภัทรมน คีรีสันติกุล

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๑๘

เด็กหญิงธนัชญา อุดพรม
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๑๙

เด็กหญิงศิวนาถ คันทะมูล
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๒๐
เด็กหญิงธัญวรัตน์ คำรังษี

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๒๑

เด็กหญิงจิรภิญญา ตระกูลไมตรีจิตร
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๒๒

เด็กหญิงแพรวา สุวรรณรัตน์
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๒๓

เด็กหญิงจิดาภา ประดิษฐ์มุณี
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๒๔

เด็กชายชินราช คำแสน
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๒๕

เด็กชายปริชญ์ จันต๊ะนุ
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๒๖

เด็กชายปฏิพล วงศ์ใหญ่
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๒๗

เด็กชายคณิน กะรัตน์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๒๘

เด็กชายวรรธนะ ขอดแก้ว
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๒๙

เด็กชายสัณหณัฐ สารฝน
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๓๐
เด็กชายณฐกร สว่างเมฆฤทธิ

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๓๑

เด็กชายปุณณัตถ์ สุวัฒนา
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๓๒

เด็กหญิงณัฐชยา ธัญญะ
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๓๓

เด็กหญิงณัฐธิดา จิรนันทนุกุล
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๓๔

เด็กหญิงปวีณ์ลดา สลีอ่อน
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๓๕

เด็กหญิงอมรรัตน์ เหมาะผดุงกุล
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๓๖

เด็กหญิงศศิวิมล จันทร์ทร
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๓๗

เด็กหญิงศุภิสรา วงค์ไชย
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๓๘

เด็กหญิงชุติมา จะแจ้ง
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๓๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก พรมมินทร์
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๔๐
เด็กหญิงสุลินพร ตนะทิพย์

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๔๑

เด็กหญิงอิชยา ใจวิชา
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๔๒

เด็กชายธนวัฒน์ วันต๊ะ
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๔๓

เด็กชายปุรเชษฐ์ สิงห์คำ
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๔๔

เด็กชายพีรพัฒน์ กันธุระ
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๓๓ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๖๐/๑๑๔๕

เด็กชายยุทธวีร์ สุทธหลวง

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๔๖

เด็กหญิงจันทัปปภา แสนโซ้ง
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๔๗

เด็กหญิงศุภากร จันพร
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๔๘

เด็กหญิงจิรนันท์ คำบุญยอ
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๔๙

เด็กหญิงจันทกานต์ บริคุต
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๕๐
เด็กหญิงนัทธรัตน์ แสนสุข

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๕๑

เด็กหญิงวรวลัญช์ มานะกิจ
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๕๒

เด็กหญิงณัฐณิชา ใจสว่าง
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๕๓

เด็กหญิงนันท์นภัส มโนการณ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๕๔

เด็กหญิงวรัญญา แสนอ่อน
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๕๕

เด็กหญิงโอบกุล หมันการ

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๕๖

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ราชพลีสิงห์
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๕๗

เด็กหญิงจิรัชญา วีระวงค์
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๕๘

เด็กหญิงชนิดาภา เกมแกรแมน
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๕๙

เด็กหญิงอังค์วรา ตังมณีกาญจน์

้

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๖๐
เด็กหญิงอธิชา ชาวแหลง

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๖๑

เด็กหญิงนภสร แก้วโก
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๖๒

เด็กหญิงลลิดา สมศรี
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๖๓

เด็กหญิงเกศฎาภา โกศิริ
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๖๔

เด็กหญิงกชพร มหาวัน
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๖๕

เด็กหญิงยอดขวัญ ใบยา
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๖๖

เด็กหญิงปณิตา อัครเอกจิตต์
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๖๗

เด็กหญิงศุภิสรา ลิมสุวรรณ

้

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๖๘

นางสาวอชิรญาณ์ อินต๊ะแสน
๑๙/๐๔/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๖๙

นางสาวภวิกา ภูเลือน

่

๑๗/๐๓/๒๕๓๗

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๗๐
นางนภสร บุญสิงห์

๐๓/๐๕/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๗๑

นางรัชนีย์ สวาสดิวงค์

์

๒๔/๐๓/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๗๒

นางชฎาภรณ์ ไชยสว่าง
๓๑/๐๗/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๗๓

นายบุญนาค ไชยศิลป
๑๔/๐๓/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๗๔

นางวิภาวี สารถ้อย

๑๔/๑๒/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๗๕

นางลอองรัตน์ สุวรรณโชติ
๐๗/๑๐/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๗๖

นางสาววิมาลา มหาศรานนท์
๑๙/๐๘/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านปรางค์ หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๗๗

เด็กชายสรธัญ ธัญญะ
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๗๘

เด็กหญิงกันฐมณี ณะรินทร์
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๗๙

เด็กหญิงจันทมณี กิตติยังกุล
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๓๔ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๖๐/๑๑๘๐
เด็กหญิงจันทิมา แปงยะ

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๘๑

เด็กหญิงชินันพร จิตอารี
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๘๒

เด็กหญิงณัฐกมล พุทธคุณากร
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๘๓

เด็กหญิงณัฐธิดา สุวรรณ
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๘๔

เด็กหญิงณัฐพรรณ หลวงขัน
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๘๕

เด็กหญิงธัญจิรา ทัพโพธิ

์

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๘๖

เด็กหญิงนภัสกร สุริยา
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๘๗

เด็กหญิงมณีรัตน์ อิทธิพลปญญา
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๘๘

เด็กหญิงวราภรณ์ นาทันใจ
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๘๙

เด็กหญิงศศิกานต์ อินกัน

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๙๐
เด็กชายกีรติ กิตินันท์

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๙๑

เด็กชายจิรายุ ปาธิ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๙๒

เด็กชายพสิษฐ์ จันทบุรี

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๙๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก้วโก๋

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๙๔

เด็กหญิงกันตพร อุดนัน

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๙๕

เด็กหญิงชมพูนุท อินทะรังษี

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๙๖

เด็กหญิงธนัชชา ร่อนทอง
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๙๗

เด็กหญิงนิพัทธา สอนสมบูรณ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๙๘

เด็กหญิงนิภาดา หมู่ธรรมไชย
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๑๙๙

เด็กหญิงบัณฑิตา สุมทุม
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๐๐
เด็กหญิงปลายฟา หวังวนกุล

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๐๑
เด็กหญิงพัสพร ชราชิต

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๐๒
เด็กหญิงรุจิษยา ไชยยะ

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๐๓
เด็กหญิงวราลี เตชนันท์

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๐๔
เด็กหญิงวันทนา อินปา

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๐๕
เด็กหญิงวิชญาดา วารี

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๐๖
เด็กชายธนวัฒน์ นันตาเสน

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๐๗
เด็กชายภูริณัฐ สายแปง

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๐๘
เด็กหญิงกนกภรณ์ เขียวปญญา

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๐๙
เด็กหญิงจิรัชยา ไชยบุญเรือง

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๑๐
เด็กหญิงชมพูนุช จิตเทพ

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๑๑

เด็กหญิงชลธารา กุกไชย
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๑๒

เด็กหญิงชลธิชา จันดา
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๑๓

เด็กหญิงชลธิชา พรมรักษ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๑๔

เด็กหญิงณัชวดี โนจิตร
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๓๕ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๖๐/๑๒๑๕

เด็กหญิงทิยดา วังแสง
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๑๖

เด็กหญิงนลินี ยศศรี
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๑๗

เด็กหญิงบัณฑิตา ยะแสง
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๑๘

เด็กหญิงพิมพ์พิไล แซ่เต็น
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๑๙

เด็กหญิงภัทรสิริ กลินเชตุ

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๒๐
เด็กหญิงวันวิสา อินทะรังษี

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๒๑

เด็กหญิงวิสรา สายแปง

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๒๒

เด็กหญิงสิริลดา หมันหนองทุ่ม

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๒๓

เด็กชายเศรษฐพงศ์
รังสินานันท์เจริญ ๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๒๔

เด็กหญิงจิรารัตน์ เมฆแสน
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๒๕

เด็กหญิงชนากานต์ บุญชนะเมธี
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๒๖

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ไชยวัฒน์สิริ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๒๗

เด็กหญิงณัฐณิชา กองแก้ว
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๒๘

เด็กหญิงณัฐวลัญช์ แดนโพธิ

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๒๙

เด็กหญิงนันทิชา คงศรี
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๓๐
เด็กหญิงปภาวี มีบุญ

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๓๑

เด็กหญิงศุภรดา สุวรรณ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๓๒

เด็กชายกตัณณ์ มหาวงค์
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๓๓

เด็กชายนวดล การโสภา
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๓๔

เด็กชายปยชนน์ มีสา
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๓๕

เด็กชายวรภัทร คำมอญ
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๓๖

เด็กชายวัฒนพงษ์ จินดาสวัสดิ

์

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๓๗

เด็กชายหัสดินทร์ เฉลียวการ
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๓๘

เด็กหญิงกัญชพร ลือยศ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๓๙

เด็กหญิงชนกนันท์ มหาศาล
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๔๐
เด็กหญิงชนากานต์ หน่อไชย

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๔๑

เด็กหญิงณัฐณิชา อ่อนแล
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๔๒

เด็กหญิงณัฐวรา พรมคำ
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๔๓

เด็กหญิงธนธรณ์ ทีฆาวงค์
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๔๔

เด็กหญิงธนาภา สุวรรณประชา
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๔๕

เด็กหญิงธัญญารัตน์ สันติธัญโรจน์
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๔๖

เด็กหญิงนภัสรวี หาญยุทธ
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๔๗

เด็กหญิงนันทิชา มีชนะ
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๔๘

เด็กหญิงปริชญา เวียงเก่า
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๔๙

เด็กหญิงพชรพร ศิริคำวงศ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๓๖ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๖๐/๑๒๕๐
เด็กหญิงภัทรศยา พลวัง

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๕๑

เด็กหญิงรังสิมันต์ ตนาวรรณ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๕๒

เด็กหญิงศศิวรรณ คำลม
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๕๓

เด็กหญิงสุตภาวี ฮันตระกูล

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๕๔

เด็กหญิงอรจิรา นรินทร์
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๕๕

เด็กชายก้องภพ อุ่นเรือน
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๕๖

เด็กชายณัฐวรรธน์ จันทร์สุข
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๕๗

เด็กชายปยังกูร ทิขัติ
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๕๘
เด็กหญิงกัญญาภัทร อุตรชน

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๕๙

เด็กหญิงณัฐณิชา เตชะนันท์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๖๐
เด็กหญิงทรงภรณ์ สุมทุม

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๖๑
เด็กหญิงประภารัตน์ สมแสง

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๖๒

เด็กหญิงปาริฉัตร ต๊ะแก้ว
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๖๓

เด็กชายวชิรวิทย์ ไชยศิลป
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๖๔

เด็กชายวีรภาพ ศรีวงษ์จันทร์
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๖๕

เด็กหญิงณัฐวรา พลจร

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๖๖

เด็กหญิงปริชญา วีระวงศ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๖๗

เด็กหญิงแพรวา ศิริรัตน์
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๖๘

เด็กหญิงภัคญาดา ชาวนาราช
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๖๙

เด็กหญิงรัชนีกร คงสุวรรณ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๗๐
เด็กหญิงศิรินญา ชูโรจน์

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๗๑

เด็กหญิงสุวิชญา กันธุระ
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๗๒

เด็กชายชาญณรงค์ รักษ์ไพรสาณฑ์
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๗๓

เด็กชายธนานันท์ เนตรทิพย์
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๗๔

เด็กชายอนันตชัย หาญยุทธ
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๗๕

เด็กหญิงกานต์ธิดา ทีฆาวงค์
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๗๖

เด็กหญิงณัฐนลี ไชยนันต๊ะ
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๗๗

เด็กหญิงธนัชญา ไชยศิลป
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๗๘

เด็กหญิงบุษยมาศ เนตรทิพย์
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๗๙

เด็กหญิงปณิตา ไชยโย
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๘๐
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ปญญาภู

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๘๑

เด็กหญิงแพรพลอย อินดาฤทธิ

์

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๘๒

เด็กหญิงภคพร หาญยุทธ
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๘๓

เด็กหญิงศิริญญา เขือนธะนะ

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๘๔

เด็กหญิงโสณิศา ต๊ะแก้ว
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๓๗ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๖๐/๑๒๘๕

เด็กหญิงอจลญา อุดนัน
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๘๖

เด็กหญิงจิภาดา หล่อวัฒนา
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๘๗

เด็กหญิงชนม์นิภา วังสาร
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๘๘

เด็กหญิงชลธิชา มาไกล
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๘๙

เด็กหญิงณัฐกฤตา พันธุ์เหม
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๙๐
เด็กหญิงนงนภัส สุทำแปง

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๙๑

เด็กหญิงนริศรา ศิริรัตน์
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๙๒
เด็กหญิงปริญช์ษยาน์ ไชยชนะ

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๙๓

เด็กหญิงพาขวัญ หน้านวล
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๙๔
เด็กหญิงมณฑกานต์ กันธุระ

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๙๕

เด็กหญิงรัศมิณัน จันต๊ะวงศ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๙๖

เด็กหญิงศศิกานต์ ปาคำ
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๙๗

เด็กหญิงสุชาวดี วังสาร
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๙๘

เด็กหญิงหนึงนภา

่

ศรีนารินทร์
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๒๙๙

เด็กหญิงหฤทชญา แสงเขือนแก้ว

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๐๐
นายองค์การ วงค์เรือง

๒๙/๐๖/๒๕๑๙

โรงเรียนภูคาวิทยาคม หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๐๑
เด็กชายภาณุวัฒน์ อินปา

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูคาวิทยาคม หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๐๒
เด็กชายชัชพงศ์ อินปา

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภูคาวิทยาคม หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๐๓
เด็กชายจิรายุ อินปา

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภูคาวิทยาคม หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๐๔
เด็กชายโกศิน อินปา

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภูคาวิทยาคม หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๐๕
เด็กชายภูริช พนะสัน

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูคาวิทยาคม หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๐๖
เด็กชายสรวิศ ทาแปง

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภูคาวิทยาคม หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๐๗
เด็กชายสรวิศ ทาแปง

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภูคาวิทยาคม หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๐๘
เด็กชายณภัทร จอมจันทร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภูคาวิทยาคม หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๐๙
เด็กหญิงธาริณี อินปา

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภูคาวิทยาคม หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๑๐
เด็กหญิงจิตสุภา อินปา

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภูคาวิทยาคม หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๑๑

เด็กหญิงณิชากร อินปา
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูคาวิทยาคม หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๑๒

เด็กหญิงกฤติกา อินปา
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูคาวิทยาคม หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๑๓

เด็กหญิงกันติยา อินปา
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนภูคาวิทยาคม หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๑๔

เด็กหญิงนำฝน อินปา
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูคาวิทยาคม หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๑๕

เด็กหญิงนิรชา อินปา
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูคาวิทยาคม หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๑๖

เด็กหญิงทิพานัน อินปา

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูคาวิทยาคม หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๑๗

เด็กหญิงกรกนก ทาแปง
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภูคาวิทยาคม หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๑๘

เด็กหญิงจิตติมา ไชยะ
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูคาวิทยาคม หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๑๙

เด็กหญิงธันยา ใจปง
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภูคาวิทยาคม หนาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๓๘ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๖๐/๑๓๒๐
เด็กหญิงพรนภัส อักขระ

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนภูคาวิทยาคม หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๒๑

เด็กหญิงกัลยา อักขระ
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภูคาวิทยาคม หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๒๒

เด็กหญิงนัทธมน จอมจันทร์
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภูคาวิทยาคม หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๒๓

เด็กหญิงนำผึง

้

ทาแปง
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภูคาวิทยาคม หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๒๔

เด็กหญิงพรรณิกา เศษวิสัย
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภูคาวิทยาคม หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๒๕

เด็กหญิงยุภาวรรณ ทาแปง
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนภูคาวิทยาคม หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๒๖

เด็กหญิงสายใจ จอมจันทร์
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภูคาวิทยาคม หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๒๗

เด็กหญิงสุทธิดา ยอดออน

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูคาวิทยาคม หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๒๘

เด็กหญิงอรปรียา โซ่เมืองแซะ
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภูคาวิทยาคม หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๒๙

เด็กหญิงอริศรา ยอดออน
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูคาวิทยาคม หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๓๐
เด็กชายแดนชัย อินปา

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูคาวิทยาคม หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๓๑

เด็กชายวรเวช อินปา
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภูคาวิทยาคม หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๓๒

เด็กชายวรพล ไชยะ
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภูคาวิทยาคม หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๓๓

เด็กชายเจษฎา รกไฟร
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูคาวิทยาคม หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๓๔

เด็กชายยุทธการ สมฤทธิ

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูคาวิทยาคม หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๓๕

เด็กชายนันทวัฒน์ ใจปง
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภูคาวิทยาคม หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๓๖

เด็กชายยุทธศักดิ

์

วรรณา
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภูคาวิทยาคม หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๓๗

เด็กชายทิวากร อินปา
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภูคาวิทยาคม หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๓๘

เด็กชายธนดล อักขระ
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภูคาวิทยาคม หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๓๙

เด็กชายสุวัฒน์ ใจปง
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภูคาวิทยาคม หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๔๐
เด็กชายเอกรัตน์ อักขระ

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูคาวิทยาคม หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๔๑

เด็กชายพงศกร ทาแปง
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภูคาวิทยาคม หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๔๒

เด็กชายพัชรพล ทาแปง
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูคาวิทยาคม หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๔๓

เด็กชายจิณณวัตร อินปา
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภูคาวิทยาคม หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๔๔

เด็กชายทินภัทร จ๋อมจันทร์
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภูคาวิทยาคม หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๔๕

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ทาแปง
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภูคาวิทยาคม หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๔๖

เด็กชายชญาวัต อินปา
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนภูคาวิทยาคม หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๔๗

เด็กชายจีรพัทธ จอมจันทร์
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภูคาวิทยาคม หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๔๘

เด็กหญิงจิดาภา อินปา
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนภูคาวิทยาคม หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๔๙

เด็กหญิงกรพินธุ์ จอมจันทร์
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูคาวิทยาคม หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๕๐
เด็กหญิงสุชัญญา อินปา

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูคาวิทยาคม หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๕๑

เด็กหญิงวชิรญาณ์ อินปา
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภูคาวิทยาคม หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๕๒

เด็กหญิงณัฐพร โชคภัคทิชา
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภูคาวิทยาคม หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๕๓

เด็กหญิงพรเทพ อินปา
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภูคาวิทยาคม หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๕๔

เด็กหญิงปรียาพร ไชยะ
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภูคาวิทยาคม หนาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๓๙ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๖๐/๑๓๕๕

เด็กหญิงวิภาวี ทาแปง
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูคาวิทยาคม หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๕๖

เด็กหญิงศุภวรรณ อินปา
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภูคาวิทยาคม หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๕๗

เด็กหญิงวรรณภา อินปา

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูคาวิทยาคม หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๕๘

เด็กหญิงพัชราภา อุ่นถิน

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูคาวิทยาคม หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๕๙

เด็กหญิงวารุณี โซ่เมืองแซะ
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภูคาวิทยาคม หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๖๐
เด็กชายนฤเบศร์ อินปา

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภูคาวิทยาคม หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๖๑

เด็กชายภาณุวัฒน์ อินปา

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูคาวิทยาคม หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๖๒

เด็กชายอภิเชษย์ สุทธหลวง
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภูคาวิทยาคม หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๖๓

เด็กชายสุทธิกานต์ อินปา
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนภูคาวิทยาคม หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๖๔

เด็กชายอริญชัย อินปา
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภูคาวิทยาคม หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๖๕

เด็กชายศราวิน สุมทุม
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภูคาวิทยาคม หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๖๖

เด็กชายพงศกร อินปา

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูคาวิทยาคม หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๖๗

เด็กชายบูธิต อินปา
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูคาวิทยาคม หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๖๘

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

อินปา
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูคาวิทยาคม หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๖๙

เด็กชายพรรณวิชญ์ อินปา
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภูคาวิทยาคม หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๗๐
เด็กชายสมหวัง อินปา

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูคาวิทยาคม หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๗๑

เด็กหญิงภาวดี อินปา
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนภูคาวิทยาคม หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๗๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุยะ
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภูคาวิทยาคม หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๗๓

เด็กหญิงนันทิตา อินปา
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภูคาวิทยาคม หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๗๔

เด็กหญิงกิงดาว

่

อินปา
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูคาวิทยาคม หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๗๕

เด็กหญิงดาราวลี อินปา
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภูคาวิทยาคม หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๗๖

เด็กหญิงธัญชนก สุโรพันธ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนภูคาวิทยาคม หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๗๗

เด็กหญิงวรดา อินปา
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภูคาวิทยาคม หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๗๘

เด็กหญิงกษิรา อินปา
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภูคาวิทยาคม หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๗๙
เด็กหญิงแพรวพรรณ อินปา

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนภูคาวิทยาคม หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๘๐
เด็กหญิงอรินยา อินปา

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภูคาวิทยาคม หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๘๑

เด็กหญิงศิริรัตน์ ล้านมา
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภูคาวิทยาคม หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๘๒

เด็กหญิงกัญญาวีร์ จอมหล้า
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภูคาวิทยาคม หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๘๓

เด็กหญิงปยะมาศ หอมดอก
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนภูคาวิทยาคม หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๘๔

เด็กหญิงพัชราพร ณะชน
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภูคาวิทยาคม หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๘๕

เด็กหญิงสุทธิดา ใจปง

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูคาวิทยาคม หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๘๖

เด็กหญิงสุวนันท์ ทาแปง
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภูคาวิทยาคม หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๘๗

เด็กหญิงวรัญชลี สุนทร
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

วัดหนาด หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๘๘

เด็กชายวิชชากร ยศสูงเนิน
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

วัดหนาด หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๘๙

เด็กหญิงอรทัย กองแสน
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

วัดหนาด หนาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๔๐ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๖๐/๑๓๙๐
เด็กชายฉัตรมงคล แก้วก้อน

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
วัดหนาด หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๙๑

เด็กชายธีระพงษ์ กันธุระ
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

วัดหนาด หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๙๒

เด็กหญิงอรปรียา ศิริรัตน์
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

วัดหนาด หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๙๓

เด็กชายสรายุทธ์ อัคธรรม
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

วัดหนาด หนาด  

นน ๓๔๖๐/๑๓๙๔

เด็กชายต่อศักดิ

์

ปะละลือ

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๓๙๕

เด็กชายธีรพงศ์ อิทธิยศ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๓๙๖

เด็กชายนิรัตศัย คำพรม
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๓๙๗

เด็กชายธเนศ ปนปอง
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๓๙๘

เด็กชายวรเมธ คำภิระ
๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๓๙๙

เด็กชายจิรศักดิ

์

เหลือบุญนุ่ม
๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๐๐
เด็กชายพิสิษฐ์ ศรีโสม

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๐๑
เด็กหญิงทิพนภา จันทา

๑/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๐๒
เด็กหญิงภามิน ปรีชารักษ์

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๐๓
เด็กหญิงเยาเรศ ตุ้ยน้อย

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๐๔
เด็กหญิงวารุณี มามาตร

๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๐๕
เด็กชายกฤษณพงศ์ ติสระ

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๐๖
เด็กชายกุลณาวุฒิ มาหล้า

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๐๗
เด็กชายเดชนรินทร์ การินไชย

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๐๘
เด็กชายปติกร ปญญามงคล

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๐๙
เด็กหญิงจณิสตรา ปานต๊ะระษี

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๑๐
เด็กหญิงณัฐนารี สิทธิยะ

๗/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๑๑

เด็กหญิงวรวรรณ ตุ้ยน้อย
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๑๒

เด็กหญิงวิรัลพัชร เสนนะ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๑๓

เด็กหญิงสุนิสา อินปญญา
๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๑๔

เด็กชายภัทรพงษ์ มายะ
๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๑๕

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ล้อมนำ
๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๑๖

เด็กหญิงจิราภา สิงห์งาม
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๑๗

เด็กหญิงธัญญารัตน์ วุฒิน้อย
๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๑๘
เด็กหญิงบุญญารัตน์ ทาตัน

๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๑๙

เด็กหญิงปนัดดา รัตนเรืองศิลป
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๒๐
เด็กหญิงปวริศา ทาตัน

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๒๑

เด็กหญิงวิชญาพร คำนวณ
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๒๒

เด็กชายกัมปนาท ม่วงนางรอง
๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๒๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีจันทร์
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๒๔

เด็กชายธีรพัฒน์ วรรณใจ
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๔๑ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๖๐/๑๔๒๕

เด็กชายพงษ์ศิริ กลัดจ่าย
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๒๖

เด็กชายภาสกร มณีจร
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๒๗

เด็กชายวชิรากร แก้วเดช
๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๒๘

เด็กชายเอกนรินทร์ ชัยลา
๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๒๙

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ติบปา

๊

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๓๐
เด็กหญิงปภาวดี แซ่โซ้ง

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๓๑

เด็กหญิงพิมญาดา ปานบ้านใหม่
๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๓๒

เด็กหญิงมณีรัตน์ เมืองคำ
๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๓๓

เด็กหญิงวรณีกา ปญญาแก้ว
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๓๔

เด็กหญิงวิชุดา หวนคะนึง
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๓๕

เด็กหญิงวิภาวดี พรมเลิศ
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๓๖

เด็กหญิงสุนันทา ต๊ะใจ
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๓๗

เด็กหญิงอรวรา จันแล
๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๓๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

อินทวิชัย
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๓๙

เด็กชายศุภชัย สุธรรมจา
๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๔๐
เด็กหญิงพัชราภา อูปถา

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๔๑

เด็กหญิงอรอุมา บรรเทา
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๔๒

เด็กชายชัยชนะ สุปนะ

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๔๓

เด็กชายชัยธวัช ติบบุญศรี

๊

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๔๔

เด็กชายณัฐวุฒิ หลวงทอง
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๔๕

เด็กชายธนากร สุต๋า
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๔๖

เด็กชายศิริโรจน์ พันธานนท์
๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๔๗

เด็กหญิงปยวรรณ จันทร์นำสระ
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๔๘

เด็กหญิงมณีรัตน์ ชาตยาภา
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๔๙

เด็กชายธวัชชัย ตันยอด

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๕๐
เด็กชายธีรชัย โทนหาร

๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๕๑

เด็กชายนที พันธุมาตย์
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๕๒

เด็กชายศตพร ขันต๊ะ
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๕๓

เด็กชายเสฎฐวุฒิ เมืองจันทร์
๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๕๔
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ใจบุญ

๑/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๕๕

เด็กหญิงชลธิชา ธนเนตร

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๕๖

เด็กหญิงปวริศา จาตุกรณยกิจ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๕๗

เด็กหญิงพิมพ์วิภา สมสมัย

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๕๘

เด็กหญิงสุกัญญา พวงเพชร
๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๕๙

นางสาวกนกพร รัตน์สกุลพัฒน์
๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๔๒ / ๘๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๖๐/๑๔๖๐
นางสาวลักษิกา ปญญารัตนโยธิน ๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๖๑

เด็กชายอดิศักดิ

์

อินทิ
๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาไค้ นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๖๒

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์วงค์
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาไค้ นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๖๓

เด็กชายธีรพงษ์ ขันคำ
๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาไค้ นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๖๔

เด็กหญิงภัทรธิดา อยู่ทุ่ง
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาไค้ นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๖๕

เด็กหญิงเกวลิน ใจบุญ
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาไค้ นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๖๖ เด็กหญิงอัจฉาราพรรณ์
สีสมสอน

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาไค้ นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๖๗

เด็กหญิงนพวรรณ ธะนะใจ
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาไค้ นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๖๘

เด็กหญิงสุพิชชา ปนสอน
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาไค้ นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๖๙

เด็กหญิงเกศรินทร์ ระลึก
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาไค้ นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๗๐
เด็กหญิงทิพธิดาภรณ์ ขันธสิริ

๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาไค้ นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๗๑

เด็กหญิงณัฏฐณิชา วรรณใจ
๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาไค้ นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๗๒

เด็กชายพงศกร วิชายะ
๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๗๓

เด็กชายชนาธิป พรมยะ
๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๗๔

เด็กชายสิริภาส คุ้มกัน
๒๘/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๗๕

เด็กชายพุฒิพงศ์ ยะติ ๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๗๖

เด็กชายศุภณัฐ คำนวณ
๑๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๗๗

เด็กชายนคราวดี พันธ์ทา

๒๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๗๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ จาจี

๋

๒๑/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๗๙

เด็กหญิงอภิชญา หล้าคำ
๒๒/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๘๐
เด็กหญิงธมลวรรณ จันสี

๒๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๘๑

เด็กหญิงโชษิตา ธะนะขันธ์
๒๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๘๒

เด็กหญิงณัฐธิดา สิทธิมงคล
๒๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๘๓

เด็กหญิงกัญญวีร์ สุภาวราลัคน์
๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๘๔

เด็กหญิงนัฐณิชา มูลพรรณ์
๒๒/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๘๕

เด็กหญิงฉัตรนภา ต๊ะหลวง ๕/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๘๖

เด็กหญิงสุรางคนา โนมูล
๑๙/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๘๗

เด็กหญิงกนกพร นันต๊ะ
๒๘/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๘๘

เด็กหญิงฐานิตา มานาแวน
๒๓/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๘๙

เด็กหญิงธนัญชนก แปงมา ๗/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๙๐
เด็กหญิงธนัชพร ถาเมือง ๕/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๙๑

เด็กหญิงปองกานต์ อ่องดา

๒๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๙๒

เด็กหญิงมธุรดา จันทร์แสง
๒๒/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๙๓

เด็กหญิงจารุวรรณ หมวดอยู่
๑๑/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๙๔

เด็กหญิงทิพปภา ปนสอน
๑๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๔๓ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๖๐/๑๔๙๕

เด็กชายอัครพนธ์ อัฐวงศ์
๒๘/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๙๖

เด็กชายชนสรณ์ หล้าพรม ๖/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๙๗

เด็กชายธีระศักดิ

์

สุใจยา
๒๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๙๘

เด็กชายรชตวิทย์ ศิริเติม
๒๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๔๙๙

เด็กชายธนิสร สารชัยวรกุล
๑๔/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๕๐๐
เด็กชายพิพรรธ บุญญา

๓๑/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๕๐๑
เด็กชายภูมิรพี ปาฟอง ๙/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๕๐๒
เด็กหญิงนภัสวรรณ พิชัยวงศ์ ๓/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๕๐๓
เด็กหญิงพัชรพร พลธนู

๑๕/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๕๐๔
เด็กหญิงโยธการ์ มาคำ

๑๖/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๕๐๕
เด็กหญิงเขสรา ใหม่เทวินทร์

๑๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๕๐๖
เด็กหญิงธัญวรัฒน์ ถาเมือง

๒๕/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๕๐๗
เด็กหญิงอารยา อุ่นทา ๘/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๕๐๘
เด็กหญิงณัฐวรา ถาเมือง

๒๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๕๐๙
เด็กหญิงอรชพร กาเรือน

๑๒/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๕๑๐
เด็กหญิงศศิกานต์ ใจจะดี

๒๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๕๑๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สิทธิโน

๒๑/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๕๑๒

เด็กหญิงกานต์สินี ขัติยะ
๒๒/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๕๑๓

เด็กหญิงชลธิชา มายะ
๑๘/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๕๑๔

เด็กหญิงกรวรรณ ปรีดีธิสาร

๒๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๕๑๕

เด็กหญิงธมลวรรณ โนทะ
๑๘/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๕๑๖

เด็กหญิงเมวดี สามหมอ
๓๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๕๑๗

เด็กหญิงมนัสนันท์ เวติวัฒนา
๓๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๕๑๘
เด็กหญิงกัญญาพัชร มะมา

๑๒/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๕๑๙

เด็กหญิงชุติกาญจน์ กันทะลือ
๒๑/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๕๒๐
เด็กหญิงกัญญาวีร์ เหมาะสิงห์

๑๑/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๕๒๑

เด็กชายณัฐดนัย ผาบสละ
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๕๒๒

เด็กชายอิทธิกร วงค์แฝด
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๕๒๓
เด็กชายเจษฏาพิชญ์ ทานะ

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๕๒๔

เด็กชายศราวุฒ ปวนยา
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๕๒๕

เด็กชายทนงศักดิ

์

กล่าวแล้ว
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๕๒๖

เด็กหญิงธนพร ขันกล
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๕๒๗

เด็กหญิงชนาพร เงินถา
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๕๒๘

เด็กหญิงจิราภรณ์ เพชรสาร
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๕๒๙

เด็กหญิงวราภรณ์ แก้วกันทา
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา นาราบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๔๔ / ๘๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๖๐/๑๕๓๐
เด็กหญิงธีราพร ใจปง

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๕๓๑

เด็กหญิงจิราภา จารัตน์

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๕๓๒

เด็กหญิงกนกพร สารก๋า
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๕๓๓

เด็กหญิงชุติมา กาวินคำ
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ้ง นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๕๓๔

เด็กหญิงพิชญ์ชนก ใจจะดี
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ้ง นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๕๓๕

เด็กชายปญญพนธ์ เพียวอยู่
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ้ง นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๕๓๖

เด็กหญิงมนัสนันท์ พรมตุ้ย ๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบุ้ง นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๕๓๗

เด็กชายณัฐนันท์ แสงสุวรรณ
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศาลา นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๕๓๘

เด็กชายฐิรวัฒน์ ชายวิชัย
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศาลา นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๕๓๙

เด็กหญิงลัลน์ลลิต คำดี ๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านศาลา นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๕๔๐
เด็กหญิงสุพิชญา สุขสว่าง

๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศาลา นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๕๔๑

เด็กชายกฤษณะชัย ใจเขียวแก้ว
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันทะ นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๕๔๒

เด็กชายนันทพงศ์ มากสุข
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันทะ นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๕๔๓

เด็กชายภูวดล ศรีนะ
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันทะ นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๕๔๔

เด็กหญิงกัญญ์วรา ศิริโชคภักดีสกุล
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันทะ นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๕๔๕
เด็กหญิงธันยาลักษณ์ กุณนะวัน

๘/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสันทะ นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๕๔๖
เด็กหญิงพลอยพรรณ หล้ารินทร์

๙/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสันทะ นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๕๔๗

เด็กหญิงพิมพิมล ก้อนธิ
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันทะ นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๕๔๘

เด็กหญิงเยาวภา รัสสะ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันทะ นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๕๔๙

เด็กหญิงทิพวรรณ ดียิง

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันทะ นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๕๕๐
เด็กหญิงอภิชญา ยศเตา

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันทะ นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๕๕๑

เด็กหญิงอภิญญา มหาเกตุ
๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันทะ นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๕๕๒

เด็กหญิงวิภารัตน์ กองดี

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันทะ นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๕๕๓

เด็กหญิงกิตติภรณ์ ดวงจันดี

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันทะ นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๕๕๔

เด็กชายภูวดล โปทาวี
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันทะ นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๕๕๕

เด็กหญิงณัฏฐริกา ก๋องดี
๑๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที 125

่

นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๕๕๖

เด็กหญิงณัฏฐนิช ราชต๊ะจักร

๑๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที 125

่

นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๕๕๗

เด็กหญิงอรินลดา อารีย์พงศ์
๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที 125

่

นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๕๕๘

เด็กหญิงปริยากร ชุมภูมาธิ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที 125

่

นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๕๕๙
เด็กหญิงพิชญาภรณ์ ขาวเอียม

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที 125

่

นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๕๖๐
เด็กชายระพีพันธุ์ สุนันท์

๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที 125

่

นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๕๖๑

เด็กชายวีระวัฒน์ เมืองปญญา
๒๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที 125

่

นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๕๖๒

เด็กชายณัฐกร ธิเขียว
๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที 125

่

นาราบ  

นน ๓๔๖๐/๑๕๖๓

เด็กหญิงภัคจิรา คำถา ๗/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนำรีพัฒนา ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๕๖๔

เด็กหญิงณัฐธิดา อินคำ
๑๓/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำรีพัฒนา ราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๔๕ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๖๐/๑๕๖๕

เด็กหญิงชนิษฐา แพงดี
๒๘/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำรีพัฒนา ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๕๖๖

เด็กหญิงนฤมล ฮังแสง

่

๕/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนำรีพัฒนา ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๕๖๗

เด็กชายวรุตดม อุ่นฤทธิ

์

๓/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนำรีพัฒนา ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๕๖๘

เด็กชายปยชนน์ คำศิริ
๒๑/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำรีพัฒนา ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๕๖๙

เด็กหญิงนิชานาถ กาบแก้ว
๑๖/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำรีพัฒนา ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๕๗๐
เด็กหญิงธันยพร อุ่นถิน

่

๑๖/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนำรีพัฒนา ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๕๗๑

เด็กหญิงปญญาพร บุญอินทร์
๒๖/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำรีพัฒนา ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๕๗๒

เด็กหญิงรุ่งนภา อินปา
๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำรีพัฒนา ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๕๗๓

เด็กหญิงพรสวรรค์ วรรณา
๒๖/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำรีพัฒนา ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๕๗๔

เด็กหญิงประภัสสร จันทร์เพ็ญ
๑๗/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำรีพัฒนา ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๕๗๕

นายสิทธิพล บัวอาน
๒๔/๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนำรีพัฒนา ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๕๗๖

นายกิตติทัต บุญอินทร์ ๒/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านนำรีพัฒนา ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๕๗๗

นายธัชพล บุญมา
๒๕/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนำรีพัฒนา ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๕๗๘

นายนิติธร เครือผัด
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนำรีพัฒนา ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๕๗๙

นายภูรินทร์ มันเหมาะ

่

๕/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านนำรีพัฒนา ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๕๘๐
นางสาวมลทิตา คำยันต์ ๙/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านนำรีพัฒนา ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๕๘๑

นางสาวนุชนารถ แสงวรรณา
๑๕/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำรีพัฒนา ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๕๘๒

นางสาวภุมรินทร์ แสนสี
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำรีพัฒนา ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๕๘๓

นางสาวสุภาภรณ์ บัวอาน ๙/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านนำรีพัฒนา ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๕๘๔

นางสาวกุลนันท์ ปญโญ
๓๐/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำรีพัฒนา ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๕๘๕

นางสาวอมรรัตน์ ปานต๊ะระษี
๓๐/๙/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านนำรีพัฒนา ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๕๘๖

เด็กชายจักริน อุ่นถิน

่

๑๐/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเปยงซ้อ ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๕๘๗

เด็กชายธีรศิลป อุ่นถิน

่

๒๒/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านเปยงซ้อ ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๕๘๘

เด็กหญิงบุษกร อุ่นถิน

่

๒/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเปยงซ้อ ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๕๘๙

เด็กหญิงถิมลตรา สันต์ทนาฤทัย
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปยงซ้อ ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๕๙๐
เด็กหญิงวรนุช แปงอุด

๑๒/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเปยงซ้อ ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๕๙๑

เด็กชายธรณ์ชันย์ อุ่นถิน

่

๒๙/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเปยงซ้อ ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๕๙๒

เด็กชายปยวัฒน์ อุ่นถิน

่

๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเปยงซ้อ ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๕๙๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ อุ่นถิน

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปยงซ้อ ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๕๙๔

เด็กหญิงอริสา อุ่นถิน

่

๑๐/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเปยงซ้อ ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๕๙๕

เด็กชายเกรียงไกร ผ่องพูน
๒๖/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปยงซ้อ ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๕๙๖

เด็กหญิงฉันทนา อุ่นถิน

่

๒๙/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเปยงซ้อ ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๕๙๗

เด็กหญิงนันทกานต์ ถิรพิบูล
๑๐/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปยงซ้อ ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๕๙๘

เด็กหญิงแนน อุ่นถิน

่

๑๒/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเปยงซ้อ ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๕๙๙

เด็กชายปฏิพล อุ่นถิน

่

๑๗/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านเปยงซ้อ ราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๔๖ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๖๐/๑๖๐๐
เด็กชายปราโมทย์ อุ่นถิน

่

๗/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเปยงซ้อ ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๐๑
นางสาวแท็กซี

่

อุ่นถิน

่

๒๑/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านเปยงซ้อ ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๐๒
เด็กชายศุภวิชญ์ หอมดอก ๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสบปน ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๐๓
เด็กชายธีรเมษ อินปญญา ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสบปน ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๐๔
เด็กชายภานุวัฒน์ หอมดอก

๑๘/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสบปน ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๐๕
เด็กชายนันทนัช ตันกาบ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสบปน ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๐๖
เด็กหญิงเบญศลา หอมดอก ๘/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสบปน ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๐๗
เด็กหญิงภัสสร ใจปง ๑/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสบปน ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๐๘
เด็กชายธนกฤต อินปญญา ๔/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสบปน ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๐๙
เด็กหญิงเกศกนก หอมดอก

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสบปน ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๑๐
เด็กชายอลงกรณ์ กลินจันทร์

่

๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสบปน ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๑๑

เด็กชายดำรงรักษ์ หอมดอก
๒๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสบปน ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๑๒

เด็กหญิงวิภาดา หอมดอก

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสบปน ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๑๓

เด็กหญิงประภาสิริ มีบุญ
๒๗/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสบปน ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๑๔

เด็กชายจิรเมษ หอมดอก
๑๓/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๑๕

เด็กหญิงมณฑิตา หอมดอก
๒๑/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๑๖

เด็กชายน่านฟา แก้วอาษา
๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๑๗

เด็กหญิงพรนลัท ท้าวคาม
๑๒/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๑๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ภิวงศ์ ๕/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๑๙

เด็กหญิงรัตนา แผลงฤทธิ

์

๒๘/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๒๐
เด็กหญิงปุญญิศา เรืองยศ

๒๔/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๒๑

เด็กหญิงสิรินทรา อินสองใจ
๒๓/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๒๒

เด็กชายธนนันท์ ตุ้ยบาง
๒๑/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๒๓

เด็กหญิงชนิดา เทพจันตา

๒๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๒๔

เด็กหญิงณัฐณิชา หอมดอก
๒๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๒๕

เด็กหญิงกานต์สิรี แปงอุด
๑๘/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๒๖

เด็กหญิงธณภรณ์ หอมดอก
๒๖/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๒๗
เด็กหญิงพลอยพรรณ แปงอุด

๒๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๒๘

เด็กหญิงจิราภา หอมดอก
๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๒๙

เด็กหญิงญานิกา หอมดอก
๑๗/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๓๐
เด็กหญิงจิดาภา ดีวรรณา

๒๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๓๑

เด็กหญิงปุณณภา ท้าวคาม ๔/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๓๒

นางสาววงเดือน อุ่นถิน

่

๗/๔/๒๕๓๕

โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๓๓

นายณัฐพล หอมดอก ๖/๑/๒๕๓๘

โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๓๔

นางสาวภาวิดา อินปา
๒๗/๖/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

ราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๔๗ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๖๐/๑๖๓๕

นางสาวปนมณี อินปา
๒๓/๓/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๓๖

เด็กหญิงวีรพร จีรนันทกุล
๑๒/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๓๗

เด็กชายชัยนันท์ หอมดอก ๙/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๓๘

เด็กชายณัฐภัทร อบเชย
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเฟอยลุง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๓๙

เด็กชายภูมิพัฒน์ วุฒิ
๑๑/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเฟอยลุง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๔๐
เด็กชายเสฏฐวุฒิ ตันกุระ

๑๘/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านเฟอยลุง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๔๑

เด็กชายภาณุพงศ์ กุลวาไชย
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเฟอยลุง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๔๒

เด็กหญิงณัฏฐณิชา โทปุรินทร์ ๘/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านเฟอยลุง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๔๓

เด็กหญิงกรรณิการ์ ไชยวุฒิ ๖/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเฟอยลุง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๔๔

เด็กหญิงทัศศิกา รักพลวงษ์ ๕/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเฟอยลุง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๔๕

เด็กหญิงพิชญธิดา ใจเสมอ
๒๒/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเฟอยลุง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๔๖

เด็กหญิงบุญญาภา อุบลสอาด ๒๐/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านเฟอยลุง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๔๗

เด็กหญิงจิรภิญญา มีปญญา ๕/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านเฟอยลุง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๔๘

เด็กหญิงชญานิน บุญทวี
๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเฟอยลุง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๔๙

เด็กหญิงณัฐณิชา สุทธการ
๒๖/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเฟอยลุง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๕๐
เด็กหญิงญาณิศา พุทธวงค์

๓๐/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนชุมชนบ้านเฟอยลุง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๕๑

เด็กหญิงณัฐฐริณีย์ จำปาจี ๑/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านเฟอยลุง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๕๒

เด็กชายวาสนา ผลดวงแก้ว ๕/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านเฟอยลุง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๕๓

เด็กชายอัษฎาวุธ คำมอญ
๒๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเฟอยลุง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๕๔

เด็กชายพีระพัฒน์ วัดคำ
๒๙/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเฟอยลุง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๕๕

เด็กชายธนกร อินชูใจ
๓๑/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเฟอยลุง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๕๖

เด็กชายจักริน อินต๊ะนาม
๑๘/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเฟอยลุง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๕๗

เด็กชายวรเมธ เสียงกอง
๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเฟอยลุง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๕๘

เด็กชายกีรติ ศักดี
๑๘/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเฟอยลุง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๕๙

เด็กชายอจรวิชญ์ ปลูกงาม ๑๐/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านเฟอยลุง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๖๐
เด็กชายวรากร ส่องสี ๔/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านเฟอยลุง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๖๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก หน่อทอง
๒๓/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเฟอยลุง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๖๒

เด็กหญิงนฤภร จงหอม
๑๙/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเฟอยลุง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๖๓

เด็กหญิงอภิชญา คัญใหญ่
๑๘/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเฟอยลุง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๖๔

เด็กหญิงรุจิรา ตามัย ๑/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านเฟอยลุง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๖๕

เด็กหญิงภาวินี แสงจันทร์
๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเฟอยลุง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๖๖ เด็กหญิงธารประกายเพชร

พิภา ๔/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านเฟอยลุง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๖๗

เด็กหญิงอภิสรา แซ่เติน

๋

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเฟอยลุง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๖๘

เด็กหญิงพัชรพร เทพจันตา
๒๔/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเฟอยลุง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๖๙

เด็กชายภานุ วงค์วาท
๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเฟอยลุง ราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๔๘ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๖๐/๑๖๗๐
เด็กชายธนกฤต ปลูกงาม

๒๗/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านเฟอยลุง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๗๑

เด็กชายจารุพงษ์ เนิดกระโทก
๑๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเฟอยลุง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๗๒

เด็กชายมงคลศักดิ

์

วงศ์วาท
๒๒/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเฟอยลุง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๗๓

เด็กชายชวิศ ไชยกันทะ
๑๖/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเฟอยลุง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๗๔

เด็กชายจิรวัฒน์ ขอดเตชะ
๑๘/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเฟอยลุง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๗๕

เด็กชายสรัญ โทปุรินทร์
๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเฟอยลุง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๗๖

เด็กชายศิวกร พลจร
๑๑/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเฟอยลุง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๗๗

เด็กชายนนทภัทร กาละสอด
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเฟอยลุง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๗๘

เด็กชายวรเมธ สุพรรณลัก ๗/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านเฟอยลุง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๗๙

เด็กชายศรัญยู ทองอินทร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเฟอยลุง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๘๐
เด็กชายณัฐนันท์ ขัติยะ

๒๗/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านเฟอยลุง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๘๑

เด็กชายธวัชชัย สุหงษา
๓๐/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเฟอยลุง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๘๒

เด็กชายธรรศธีรุตม์ บุญทวี
๒๔/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเฟอยลุง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๘๓

เด็กชายธีรภัทร คล้ายคลึงมี
๒๖/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเฟอยลุง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๘๔

เด็กชายปวริศ วันต๊ะ
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเฟอยลุง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๘๕

เด็กชายชุติพนธ์ สะท้าน ๕/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านเฟอยลุง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๘๖

เด็กหญิงพิชญธิดา ตามัย
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเฟอยลุง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๘๗

เด็กหญิงธัญรัตน์ จรรยาวิศิษฎ์
๒๒/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเฟอยลุง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๘๘

เด็กหญิงดวงสมร กาละสอด
๑๘/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเฟอยลุง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๘๙

เด็กหญิงฐิติกานต์ กันทะวงค์
๒๖/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเฟอยลุง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๙๐
เด็กหญิงอรัญญา เทพจันตา

๓๑/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านเฟอยลุง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๙๑

เด็กหญิงธิญาดา สุทธการ
๑๓/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเฟอยลุง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๙๒
เด็กหญิงกิตติชัญญา เทียมคำ

๑๐/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านเฟอยลุง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๙๓

เด็กหญิงณัฐพร เทพจันตา

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเฟอยลุง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๙๔

เด็กหญิงภัทราพร เทพจันตา

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเฟอยลุง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๙๕

เด็กหญิงฐิติรัตน์ อยู่นาน
๑๔/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๙๖

เด็กชายกล้าณรงค์ ฮังคำ
๒๓/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๙๗

เด็กชายชัยพร เมืองเรือง
๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๙๘

เด็กชายนนทกานต์ มุ่งตรง
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๖๙๙

เด็กชายนรภัทร หอมดอก
๑๓/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๐๐
เด็กชายปฐมพงษ์ หลบภัย ๔/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๐๑
เด็กชายพงศกร รำลึก

๒๖/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๐๒
เด็กชายภูวดล ศิลปท้าว

๒๖/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๐๓
เด็กชายศิริชาย แซ่ว่าง

๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๐๔
เด็กชายสรวิศ เปาปา

๓๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๔๙ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๖๐/๑๗๐๕
เด็กหญิงจีรนันท์ กุลนิวาต

๑๓/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๐๖
เด็กหญิงชลินทรา คลุ้มครอง ๖/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๐๗
เด็กหญิงฐิติยา พรมเกศา ๑/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๐๘
เด็กหญิงณัฏฐณิชา พินยา

๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๐๙
เด็กหญิงณัฏฐธิดา นากเจียม

๑๕/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๑๐
เด็กหญิงณิชากร แซ่ท้าว

๑๔/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๑๑

เด็กหญิงนภัสศร วรพิมพงษ์
๑๗/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๑๒

เด็กหญิงนรินทิพย์ อินชูใจ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๑๓

เด็กหญิงปภาวี ตามัย
๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๑๔
เด็กหญิงภิญญามาศ เปาปา

๑๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๑๕

เด็กหญิงวิลาวรรณ คำรังสี
๓๐/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๑๖

เด็กหญิงศุภรดา แสนหมืน

่

๑/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๑๗

เด็กหญิงสุกัญญา หินสีลา
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๑๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ อินชูใจ ๕/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๑๙

เด็กหญิงอภิวรรร์ เปาปา
๑๐/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๒๐
เด็กหญิงอมรรัตน์ วงษ์ยาแดง

๓๐/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๒๑

เด็กหญิงอรปรียา เปาปา
๑๙/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๒๒

เด็กหญิงอัญชลี คำมี
๓๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๒๓

เด็กชายเฉลิมศักดิ

์

แซ่ท้าว ๔/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๒๔

เด็กชายณัฐฤทธิ

์

หาญวงษ์
๒๖/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๒๕

เด็กชายธนัชชา เทพจันตา ๖/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๒๖

เด็กชายธนากร เปาปา
๒๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๒๗

เด็กชายธนากร พุฒหมืน

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๒๘

เด็กชายปฏิพนธ์ แปงคำใส ๒/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๒๙

เด็กชายปฏิพล มะโหฬาร
๑๕/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๓๐
เด็กชายเมธี สัมโพธิวงศ์

๑๙/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๓๑

เด็กหญิงกรวรรณ พูลสมบัติ ๗/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๓๒

เด็กหญิงกัลยากร ใหม่ยะ
๒๕/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๓๓

เด็กหญิงขวัญฤดี จิตรแข็ง
๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๓๔

เด็กชายชัยวัมน์ ศาลาคาม
๑๙/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๓๕

เด็กชายนิติภูมิ กิตติรุ่งอรุณ
๑๖/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๓๖

เด็กชายภัทรพล สะสม
๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๓๗

เด็กชายวีรพงษ์ เปาปา
๑๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๓๘

เด็กชายวุฒิพงศ์ แปงคำใส
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๓๙

เด็กชายสุรชาติ ปทุมไพโรจน์ ๒/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๕๐ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๖๐/๑๗๔๐
เด็กหญิงกนกวรรณ ศรเตโช

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๔๑

เด็กหญิงขนิษฐา ตันกาบ
๑๙/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๔๒

เด็กหญิงจุฑามาศ ส่องสี
๒๔/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๔๓

เด็กหญิงจุฑารัตน์ เจริญสุข
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๔๔

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ร่องบอน
๒๕/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๔๕

เด็กหญิงนิจจารีย์ เปาปา ๗/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๔๖

เด็กหญิงปยมาลย์ อยู่นาน

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๔๗
เด็กหญิงเมธิสกานต์ อินทะรังษี

๑๔/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๔๘

เด็กหญิงวรัชยา ฝปากเพราะ
๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๔๙

เด็กหญิงวิภารี คำรังสี
๓๐/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๕๐
เด็กหญิงสุภชา ฉานุ

๑๗/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๕๑

เด็กหญิงอภิญญา กิตติชนะกุล
๑๙/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๕๒

เด็กหญิงอรปรียา จิตอารี

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๕๓

เด็กหญิงอริยา ทองทุม
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๕๔

เด็กชายนิรุช บุญยืน ๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนำลาด ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๕๕

เด็กชายบรรณวิชญ์ เปาปา
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำลาด ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๕๖

เด็กชายพีรัชชัย แสงวงเดือน
๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำลาด ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๕๗

เด็กชายภาณุวัฒน์ มูลละ ๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนำลาด ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๕๘

เด็กชายเจษฎา ละม่อม
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำลาด ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๕๙

เด็กหญิงสุชานาถ เปาปา ๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนำลาด ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๖๐
เด็กหญิงเนตรนภา พรมโลก

๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำลาด ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๖๑

เด็กหญิงศิริกัลยา หอมดอก
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำลาด ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๖๒

เด็กชายวุฒิชัย เปาปา
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำลาด ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๖๓

เด็กชายวรินทร ระบิลเมือง
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำลาด ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๖๔

เด็กชายธนภัทร ฮังคำ ๔/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนำเลียง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๖๕

เด็กชายณัฐวุฒิ สุขจิต
๑๓/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเลียง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๖๖

เด็กชายปยวัช หอมดอกพลอย
๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเลียง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๖๗

เด็กชายสิรภัทร วิทูรพิพัฒน์
๑๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเลียง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๖๘

เด็กชายรุ่งอรุณ ท้าวคาม
๑๔/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเลียง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๖๙

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

มารา
๑๗/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเลียง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๗๐
เด็กชายถิรพุทธิ

์

ก่อเกิด
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเลียง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๗๑

เด็กชายนพนนท์ นันตา ๑/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนำเลียง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๗๒

เด็กชายนันทพงศ์ จันทร์งาม
๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเลียง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๗๓

เด็กชายวัฒนชัย ฮังคำ ๒/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนำเลียง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๗๔

เด็กชายธีรเจต หอมดอก
๒๑/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำเลียง ราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๕๑ / ๘๔

้
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เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๖๐/๑๗๗๕

เด็กชายธนพล ฮังคำ
๒๖/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเลียง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๗๖

เด็กชายศราวิน เรียงวัน
๑๕/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเลียง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๗๗

เด็กหญิงสมฤทัย ดิดาวงค์
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเลียง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๗๘

เด็กหญิงตะวัน กลับแฟง ๓/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนำเลียง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๗๙

เด็กหญิงจันทิมา ท้าวคาม

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเลียง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๘๐
เด็กหญิงฐิตาภา ฐานะ

๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนำเลียง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๘๑

เด็กชายภานุพงศ์ ท้าวคาม ๘/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนำเลียง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๘๒

เด็กชายคมสันต์ ท้าวคาม
๑๕/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำเลียง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๘๓

เด็กชายณัฐภัทร ขะจาย
๒๕/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำเลียง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๘๔

เด็กชายศุภกร ท้าวคาม
๑๘/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำเลียง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๘๕

เด็กชายรตินันท์ ท้าวคาม
๑๖/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำเลียง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๘๖

เด็กหญิงปยะพร ท้าวคาม
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำเลียง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๘๗

เด็กหญิงยุพารัตน์ ท้าวคาม
๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำเลียง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๘๘

เด็กหญิงชนาการต์ นันที
๑๔/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเลียง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๘๙

เด็กหญิงเบญญาภา ลำน้อย
๒๓/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำเลียง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๙๐
เด็กหญิงมุขสุดา ท้าวคาม

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำเลียง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๙๑

เด็กหญิงนฤภร ท้าวคาม
๑๘/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเลียง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๙๒

เด็กหญิงสุรารักษ์ หอมดอกพลอย
๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำเลียง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๙๓

เด็กหญิงธมลวรรณ อินชูใจ
๒๓/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเลียง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๙๔

เด็กชายกิตติภพ ฮังคำ
๒๕/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำเลียง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๙๕

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

หอมดอกพลอย ๗/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านนำเลียง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๙๖

เด็กชายอานนท์ โทปุรินทร์
๑๒/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำเลียง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๙๗

เด็กชายธวัชชัย อินปญญา
๒๙/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำเลียง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๙๘

เด็กชายอนุชา ท้าวคาม
๑๖/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำเลียง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๗๙๙
เด็กชายปญญากรณ์ หอมดอก ๒/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนำเลียง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๘๐๐
เด็กชายนันทวัฒน์ ท้าวคาม

๑๒/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนำเลียง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๘๐๑
เด็กหญิงโศภิตา อินปญญา

๒๕/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนำเลียง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๘๐๒
เด็กหญิงธมลวรรณ สมบูรณ์

๑๙/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนำเลียง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๘๐๓
เด็กหญิงฐิติกาญจน์ ฐานะ

๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนำเลียง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๘๐๔
เด็กหญิงวิภาวรรณ ฮังคำ

๑๕/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนำเลียง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๘๐๕
เด็กหญิงอัญชุลี ท้าวคาม

๑๑/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนำเลียง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๘๐๖
เด็กหญิงลาวัณย์ หอมดอก

๑๓/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนำเลียง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๘๐๗
เด็กหญิงณัฐดา ด่านขุนทด

๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนำเลียง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๘๐๘
เด็กชายสว่างวงศ์ แซ่ท้าว

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำสอด ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๘๐๙
เด็กชายกฤตภาส แซ่ท้าว ๗/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนำสอด ราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๕๒ / ๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๖๐/๑๘๑๐
เด็กชายก้องภพ แซ่ท้าว ๑/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนำสอด ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๘๑๑

เด็กชายพงษ์พัฒน์ แซ่ว่าง
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสอด ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๘๑๒

เด็กชายเอนก แซ่ว่าง
๓๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสอด ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๘๑๓

เด็กชายเริงชัย สัมโพธิวงศ์
๑๖/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสอด ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๘๑๔

เด็กชายพูนศักดิ

์

แซ่ท้าว
๒๗/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำสอด ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๘๑๕

เด็กหญิงกันตา ศิลามาศ ๒/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนำสอด ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๘๑๖

เด็กหญิงสุทธิดา แซ่ท้าว
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสอด ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๘๑๗

เด็กหญิงจารวี แซ่ท้าว
๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสอด ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๘๑๘

เด็กหญิงนาราภัทร กาละสอด
๒๘/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำสอด ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๘๑๙

เด็กหญิงณัฏฐณิชา พงษ์ไชยราช
๑๘/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำสอด ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๘๒๐
เด็กหญิงจินตนา อรุณศิงขริน ๗/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนำสอด ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๘๒๑

เด็กหญิงวรรณดี แซ่โซ้ง ๙/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนำสอด ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๘๒๒

เด็กหญิงสุชานาถ ไชยวงค์
๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำสอด ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๘๒๓

เด็กชายวิทวัส แซ่ท้าว
๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำสอด ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๘๒๔

เด็กชายสาธิต แซ่ท้าว

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำสอด ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๘๒๕

เด็กหญิงภณิดา ปทุมไพโรจน์
๑๗/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำสอด ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๘๒๖

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ภูริบริรักษ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำสอด ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๘๒๗

เด็กหญิงปวริสา แซ่ท้าว ๒/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนำสอด ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๘๒๘

เด็กหญิงดวงรัตน์ แซ่ท้าว
๓๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำสอด ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๘๒๙

เด็กหญิงวีนัส แก้วกระจ่าง
๑๓/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสอด ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๘๓๐
เด็กหญิงมรกต แซ่ท้าว

๑๖/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนำสอด ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๘๓๑

เด็กชายธณกฤต ศรีวรรณ์ ๘/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแพะกลาง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๘๓๒

เด็กชายเขมชาติ เปาปา
๒๐/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพะกลาง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๔๖๐/๑๘๓๓

เด็กหญิงวราลักษณ์ บุตรเล็ก ๒/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) ศรีดอนชัย  

นน ๓๔๖๐/๑๘๓๔
เด็กหญิงเบญจวรรณ บุญเทศ ๗/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) ศรีดอนชัย  

นน ๓๔๖๐/๑๘๓๕

เด็กหญิงเบญจมาศ บุญเทศ ๗/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) ศรีดอนชัย  

นน ๓๔๖๐/๑๘๓๖

เด็กชายธีรพันธ์ ไชยศิลป
๑๒/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) ศรีดอนชัย  

นน ๓๔๖๐/๑๘๓๗

เด็กชายธีรเมธ ราชเสน
๒๖/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) ศรีดอนชัย  

นน ๓๔๖๐/๑๘๓๘

เด็กชายพีรพัฒน์ อ่างชิน ๙/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) ศรีดอนชัย  

นน ๓๔๖๐/๑๘๓๙

เด็กชายณัฐฑกรณ์ ทองสุข
๒๖/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) ศรีดอนชัย  

นน ๓๔๖๐/๑๘๔๐
เด็กชายวรากร เปาปา

๑๒/๖/๒๕๕๑
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) ศรีดอนชัย  

นน ๓๔๖๐/๑๘๔๑

เด็กชายไกรวิชญ์ จิตอารี
๒๙/๖/๒๕๕๑

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) ศรีดอนชัย  

นน ๓๔๖๐/๑๘๔๒

เด็กหญิงหฤทัย อินทะรังษี ๕/๗/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) ศรีดอนชัย  

นน ๓๔๖๐/๑๘๔๓

เด็กหญิงสาวิกา คำรังษี
๑๖/๙/๒๕๕๑

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) ศรีดอนชัย  

นน ๓๔๖๐/๑๘๔๔

เด็กหญิงนลินทิพย์ อินทะรังษี
๒๓/๙/๒๕๕๑

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) ศรีดอนชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๕๓ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๖๐/๑๘๔๕
เด็กหญิงณรินทร์ทิพย์

อินทะรังษี
๒๔/๙/๒๕๕๑

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) ศรีดอนชัย  

นน ๓๔๖๐/๑๘๔๖

เด็กชายธีรเมธ ดอนประจง
๒๑/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) ศรีดอนชัย  

นน ๓๔๖๐/๑๘๔๗

เด็กหญิงภัสจิรา อินทะรังษี
๒๘/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) ศรีดอนชัย  

นน ๓๔๖๐/๑๘๔๘

เด็กชายนราธิป แก้ววิไล

๑๓/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) ศรีดอนชัย  

นน ๓๔๖๐/๑๘๔๙

เด็กหญิงณัฏฐ์นรี อินทะรังษี

๒๑/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) ศรีดอนชัย  

นน ๓๔๖๐/๑๘๕๐
เด็กชายอนุพงษ์ เกษสมจิต

๓๐/๑๒/๒๕๕๑
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) ศรีดอนชัย  

นน ๓๔๖๐/๑๘๕๑

เด็กชายชนนน อินทะรังษี
๑๑/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) ศรีดอนชัย  

นน ๓๔๖๐/๑๘๕๒
เด็กหญิงบุญยลักษณ์ สมศักดิ

์

๒๙/๘/๒๕๕๑
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) ศรีดอนชัย  

นน ๓๔๖๐/๑๘๕๓

เด็กหญิงกมลรัตน์ มีบุญ

๒๒/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) ศรีดอนชัย  

นน ๓๔๖๐/๑๘๕๔

เด็กชายณัฐกมล วงค์คำช้าง ๗/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) ศรีดอนชัย  

นน ๓๔๖๐/๑๘๕๕

เด็กชายปภังค์กรณ์ แปงคำใส
๑๒/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) ศรีดอนชัย  

นน ๓๔๖๐/๑๘๕๖

เด็กชายธนวัฒน์ สุขประเสริฐ
๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) ศรีดอนชัย  

นน ๓๔๖๐/๑๘๕๗

เด็กชายเอกชัย อ้วนออ
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) ศรีดอนชัย  

นน ๓๔๖๐/๑๘๕๘

เด็กชายปวันพัสตร์ สุโพ
๒๘/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) ศรีดอนชัย  

นน ๓๔๖๐/๑๘๕๙

เด็กหญิงนันทิกานต์ อินทะรังษี ๓๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) ศรีดอนชัย  

นน ๓๔๖๐/๑๘๖๐
เด็กหญิงนริศรา เปาปา

๒๗/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) ศรีดอนชัย  

นน ๓๔๖๐/๑๘๖๑

เด็กหญิงอนัณญา หาดคำ ๗/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) ศรีดอนชัย  

นน ๓๔๖๐/๑๘๖๒

เด็กหญิงวิมลสิริ อินทะรังษี ๕/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) ศรีดอนชัย  

นน ๓๔๖๐/๑๘๖๓

เด็กชายณัฏฐวี เทพจันตา
๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) ศรีดอนชัย  

นน ๓๔๖๐/๑๘๖๔

เด็กชายอธิชาติ เปาปา
๒๒/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) ศรีดอนชัย  

นน ๓๔๖๐/๑๘๖๕

เด็กชายอภิรักษ์ ทาทอง
๒๖/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) ศรีดอนชัย  

นน ๓๔๖๐/๑๘๖๖

เด็กชายชลัมพล เปาปา
๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) ศรีดอนชัย  

นน ๓๔๖๐/๑๘๖๗

เด็กชายภานุวัฒน์ ศรีคำ
๒๑/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) ศรีดอนชัย  

นน ๓๔๖๐/๑๘๖๘

เด็กชายอดิศร คำแทง

๒๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๘๖๙

เด็กชายกิตติภณ อ๊อดลาว
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๘๗๐
เด็กชายอาทิตย์ ต๊ะยศ

๐๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๘๗๑

เด็กหญิงงามศิริ สมจารย์
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๘๗๒

เด็กหญิงปภาวรินท์ ไชยช่อฟา
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๘๗๓

เด็กชายกฤษกร พุฒหมืน

่

๑๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๘๗๔

เด็กชายปภังกร แปงใจ
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๘๗๕

เด็กชายชีวานนท์ ไชยมิง

่

๒๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๘๗๖

เด็กชายกันตพงศ์ คำยวง
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๘๗๗

เด็กชายวรวิทย์ ภูคา
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๘๗๘

เด็กหญิงธันยพร ใชเด็ช
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๘๗๙

เด็กชายภูมิพัฒน์ หนูพุฒ
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง นิโครธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๕๔ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๖๐/๑๘๘๐
เด็กชายบุญรักษา พุฒหมืน

่

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๘๘๑

เด็กชายธีรพล ธรรมริยา
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๘๘๒

เด็กหญิงพิชามญชุ์ อินเบ้า
๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๘๘๓

เด็กหญิงกรรณิการ์ แก้วรากมุข
๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๘๘๔

เด็กหญิงวริศรา คำเขียว
๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๘๘๕

เด็กหญิงศิรินธร ธรรมวงษ์
๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๘๘๖

เด็กหญิงพรธีรา ธะนะใจ
๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๘๘๗

นายดรัสวิน ช่างพูด
๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๘๘๘

นางสาวศิครินทร์ สุรินทร์เลิศ
๑๑/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๘๘๙

เด็กชายนพกร นันไชย

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๘๙๐
เด็กชายจารุพัฒน์ วงค์สวัสดิ

์

๕/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๘๙๑

เด็กชายพลภัทร ปนโด
๒๘/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๘๙๒

เด็กชายศิวกร ศิริ ๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๘๙๓

เด็กชายรัฐศาสตร์ เขียวมัง

่

๒๘/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๘๙๔

เด็กชายภูวิวัฒน์ คำหว่าง

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๘๙๕

เด็กชายวัชรพงษ์ กุศล
๒๓/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๘๙๖

เด็กชายสิปปกร บุญเพ็ง ๘/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๘๙๗

เด็กหญิงจิดาภา ทองสุข
๒๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๘๙๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ วงค์คำ
๑๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๘๙๙
เด็กหญิงกัญญาพัชร วงค์คำ

๑๐/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๐๐
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ โลราช

๒๘/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๐๑
เด็กหญิงกัญญ์วรา คงทอง ๑/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๐๒
เด็กชายกิตติพัชร โทปุรินทร์ ๒/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๐๓
เด็กชายทรงวุฒิ สัตยาพิทักษ์กุล ๓/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๐๔
เด็กชายธนพนธ์ อันชัน

๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๐๕
เด็กชายบุรพล อินติบ

่ ๊

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๐๖
เด็กชายริติภพ ต่อสู้

๑๗/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๐๗
เด็กหญิงณิชาพัชร์ จุมพลศรี

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๐๘
เด็กหญิงปยะธิดา อนุรักษ์

๑๔/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๐๙
เด็กหญิงขวัญใจ ใจแก้ว

๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๑๐
เด็กหญิงนิสาชล สมจารย์

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๑๑

เด็กหญิงอินทิพร ต๊ะชา

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๑๒

เด็กชายนันธวัฒน์ หน่อใส
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที 186

่

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๑๓

เด็กชายนันทพัฒน์ สารใจ
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที 186

่

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๑๔

เด็กหญิงนุชจรินทร์ ปงเมือง
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที 186

่

นิโครธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๕๕ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๖๐/๑๙๑๕

เด็กหญิงเบญจมาศ วังสาร
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที 186

่

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๑๖

เด็กหญิงธมลวรรณ มีมุสิทธิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที 186

่

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๑๗

เด็กชายสิทธิพล ดวงศิริ
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที 186

่

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๑๘

เด็กชายวรภพ สุพรม
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที 186

่

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๑๙

เด็กหญิงอภิลดา มังคละ
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที 186

่

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๒๐
เด็กหญิงเบญญทิพย์ สารใจ

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที 186

่

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๒๑

เด็กชายอภิวัฒน์ สุพรม
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที 186

่

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๒๒

เด็กชายธีระธาดา คำจิตร
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที 186

่

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๒๓

เด็กชายรัตตพงศ์ อนันต์
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที 186

่

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๒๔

เด็กชายธนโชติ กันทะ
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที 186

่

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๒๕

เด็กหญิงนภัสร พึงพระ

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที 186

่

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๒๖

เด็กหญิงอภิสรา มังคละ
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที 186

่

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๒๗

เด็กชายภูดินันท์ กันทะ
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที 186

่

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๒๘

เด็กชายธนภัทร ไชยสลี
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที 186

่

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๒๙

เด็กชายนฤเทพ จันทร์การ
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที 186

่

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๓๐
เด็กชายณัฐชนน แพรสีนวล

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที 186

่

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๓๑

เด็กชายธนวินท์ หนองแก้ว

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที 186

่

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๓๒

เด็กหญิงณัฏฐณิชา อุเทน
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที 186

่

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๓๓

เด็กชายชัพวิชญ์ เขือนแก้ว

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที 186

่

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๓๔

เด็กชายชินราช มังคละ
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที 186

่

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๓๕

เด็กชายอนันต์ยศ ดวงศิริ
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที 186

่

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๓๖

เด็กหญิงรุจิรา วัชนะปราณี
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที 186

่

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๓๗

เด็กหญิงหิรัญยกุล ตันน้อย
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที 186

่

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๓๘

เด็กหญิงกมลนิตย์ คำหว่าง
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที 186

่

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๓๙

เด็กชายชุติวัต ใหม่กู้
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที 186

่

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๔๐
เด็กชายปติภาคย์ อุทธิยา

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที 186

่

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๔๑

เด็กหญิงภัทรวดี แสนสุวรรณ
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที 186

่

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๔๒

เด็กหญิงทิพรัตน์ โลนันท์
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที 186

่

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๔๓

เด็กหญิงสุภัชชา มังคละ
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที 186

่

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๔๔

เด็กหญิงพิมพินันท์ ยศอินทร์
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที 186

่

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๔๕

เด็กชายปภินวิช การสมทบ
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที 186

่

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๔๖

เด็กหญิงนิชาพร คำจิตร
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที 186

่

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๔๗

เด็กชายศุภากร อินปา
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที 186

่

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๔๘

เด็กชายพนมชัย สมลา
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที 186

่

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๔๙

เด็กชายภูชิต แท่นอ่อน
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที 186

่

นิโครธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๕๖ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๖๐/๑๙๕๐
เด็กชายพรเทวัญ เสฏฐวุฒิพงศ์

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที 186

่

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๕๑
เด็กหญิงกรรยารัตน์ แปงล้วน

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที 186

่

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๕๒

เด็กหญิงพันธกานต์ เสฏฐวุฒิพงศ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที 186

่

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๕๓

เด็กหญิงปนณัชชา แสนกัน
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที 186

่

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๕๔

เด็กชายวีรวัฒน์ ลัมวุฒิ
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที 186

่

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๕๕

เด็กชายอรัญู ท่วมอ้น
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที 186

่

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๕๖

เด็กชายสุรชัย มังคละ
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที 186

่

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๕๗

เด็กหญิงพรประภา ธรรมราช

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที 186

่

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๕๘

เด็กหญิงเจนจิรา ปายสาร

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที 186

่

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๕๙

เด็กหญิงวาลี ปาลาว

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที 186

่

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๖๐
เด็กหญิงรุ่งนภา โยธาภักดี

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที 186

่

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๖๑

เด็กหญิงจินตพร ตังต่อ

้

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที 186

่

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๖๒

เด็กชายนภัสรพี สกุลพงษ์
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที 186

่

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๖๓

เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

มังคละ
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที 186

่

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๖๔

เด็กหญิงจิรัชญา อิทธิยา
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที 186

่

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๖๕

เด็กชายรพีพงศ์ ปาโน
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที 186

่

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๖๖

เด็กชายปริญญา วังสาร
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที 186

่

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๖๗

เด็กชายณัชพล สุนา
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที 186

่

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๖๘

เด็กหญิงจีรนันท์ อุทธิยา
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที 186

่

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๖๙

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

อนันต์
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที 186

่

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๗๐
เด็กหญิงเขมจิรา จันฟุน

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที 186

่

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๗๑

เด็กหญิงชนัญชิตา สีลา
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที 186

่

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๗๒

เด็กหญิงวรัญญา กันทา
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที 186

่

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๗๓

เด็กชายชัชวาล วังสาร
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที 186

่

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๗๔

เด็กชายสมประสงค์ ตันน้อย
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที 186

่

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๗๕

เด็กชายฐิติกร ลัมวุฒิ
๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที 186

่

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๗๖

เด็กหญิงกชกร ดอนหัวบ่อ
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที 186

่

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๗๗

เด็กชายธนภัทร ปายสาร
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที 186

่

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๗๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ กาญจะแสน
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที 186

่

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๗๙

เด็กหญิงภัทรวดี นุจร
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๘๐
เด็กชายภูมิภัทร ไชยคำ

๑๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๘๑

เด็กชายชุติเดช คำยะอุ่น
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๘๒

เด็กหญิงกชพร บัวขวา
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๘๓

เด็กหญิงนันทิกานต์ ฝายนันทะ
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๘๔

เด็กชายจิรชัย อักษรศรี
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

นิโครธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๕๗ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๖๐/๑๙๘๕

เด็กหญิงณัฐฑิชา จิณะไชย
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๘๖

เด็กชายอภิวิชญ์ สุทธิแสน
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๘๗

เด็กชายกันตพล ดอกไม้
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๘๘

เด็กชายยศพัทธ์ จันต๊ะลา
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๘๙

เด็กชายเขตอุดม นิลภมร
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๙๐
เด็กหญิงธันยพร เปยงใจ

๐๕/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๙๑

เด็กหญิงวิลาสินี ลำน้อย
๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๙๒

เด็กหญิงวนิดา ทนะขว้าง
๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๙๓

เด็กชายสุเทพ ผลบูรณ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าคำ(ไตรราษฎร์บำรุง)
นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๙๔

เด็กชายชัยมงคล ทองสีสังข์
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าคำ(ไตรราษฎร์บำรุง)
นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๙๕

เด็กชายณรงค์ชัย ทองสีสังข์
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าคำ(ไตรราษฎร์บำรุง)
นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๙๖

เด็กชายจักรพันธ์ ไชยวุฒิ
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าคำ(ไตรราษฎร์บำรุง)
นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๙๗

เด็กชายกิตติภพ อินแก้ว

่

๑๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าคำ(ไตรราษฎร์บำรุง)

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๙๘

เด็กหญิงชนิดาภา อินแก้ว

่

๑๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าคำ(ไตรราษฎร์บำรุง)

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๑๙๙๙

เด็กหญิงจิรภิญญา ปองสนาม
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าคำ(ไตรราษฎร์บำรุง)
นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๐๐
เด็กชายธนวัต กันทะตา

๑๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าคำ(ไตรราษฎร์บำรุง)

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๐๑
เด็กชายนรภัทร ไชยเทพ

๑๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าคำ(ไตรราษฎร์บำรุง)

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๐๒
เด็กชายภูวดล ทัดเจริญ

๐๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าคำ(ไตรราษฎร์บำรุง)
นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๐๓
เด็กหญิงธัญญรัตน์ วงค์ม่าน

๑๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าคำ(ไตรราษฎร์บำรุง)
นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๐๔
เด็กหญิงธีราภรณ์ ณะพิชัย

๒๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าคำ(ไตรราษฎร์บำรุง)

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๐๕
เด็กหญิงสร้อยทอง วันควร

๒๖/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าคำ(ไตรราษฎร์บำรุง)

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๐๖
เด็กหญิงลักษณพร กาวี

๑๒/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าคำ(ไตรราษฎร์บำรุง)

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๐๗
เด็กหญิงพรลภัส กันทะ

๒๖/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านท่าคำ(ไตรราษฎร์บำรุง)

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๐๘
เด็กหญิงสุวภัทร อินแก้ว

่

๐๙/๐๘/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านท่าคำ(ไตรราษฎร์บำรุง)

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๐๙
เด็กหญิงณัฐชาลิน พรมมี

๒๔/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านท่าคำ(ไตรราษฎร์บำรุง)

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๑๐
เด็กชายภัทรพงษ์ ไชยขันธ์

๑๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาหนุน 1-ปตุราษฎร์ นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๑๑
เด็กหญิงฉัตรตรียา เตียววัฒนกุล

๑๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาหนุน 1-ปตุราษฎร์ นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๑๒
เด็กชายพงศกร ใบยา

๑๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาหนุน 1-ปตุราษฎร์ นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๑๓
เด็กหญิงพัชมณฑ์ ใบยา

๑๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาหนุน 1-ปตุราษฎร์ นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๑๔
เด็กหญิงสุชัญญา ใสสะอาด

๒๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาหนุน 1-ปตุราษฎร์ นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๑๕
เด็กหญิงพรพรรณ บุญรักษ์

๐๑/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาหนุน 1-ปตุราษฎร์ นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๑๖
เด็กชายทิวากร คงยุทธิ

์

๑๕/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านนาหนุน 1-ปตุราษฎร์ นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๑๗
เด็กชายปกษธร คงยุทธิ

์

๑๕/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านนาหนุน 1-ปตุราษฎร์ นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๑๘
เด็กหญิงณัฐชญา ไม้จันทร์ดี

๑๑/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านนาหนุน 1-ปตุราษฎร์ นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๑๙
เด็กหญิงอรพรรณ์ นำสุข

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำโมงปางสา นิโครธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๕๘ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๖๐/๒๐๒๐
เด็กหญิงกิตติวรรณ โมงคาม

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำโมงปางสา นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๒๑
เด็กชายภานุพงศ์ โปริสา

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำโมงปางสา นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๒๒
เด็กหญิงพัชรพรรณ ขันไชย

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำโมงปางสา นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๒๓
เด็กชายธนดล รุดเครือ

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำโมงปางสา นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๒๔
เด็กหญิงวนิดา ช้างอิน

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำโมงปางสา นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๒๕
เด็กหญิงอริศรา ครุฑธามาศ

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำโมงปางสา นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๒๖
เด็กชายดอน เลาลี

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำโมงปางสา นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๒๗
เด็กหญิงอนัญญา สุพร

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำโมงปางสา นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๒๘
เด็กหญิงธนัชชา สกุลทองพัฒนา

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำโมงปางสา นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๒๙
เด็กหญิงเอมี

่

วงศ์ด้วง
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำโมงปางสา นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๓๐
เด็กหญิงณัฐนรี แก้วโก

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำโมงปางสา นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๓๑
เด็กชายสุธินันท์ สุทธิแสน

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำโมงปางสา นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๓๒
เด็กหญิงฐิตารีย์ เลิศกิจบวร

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำโมงปางสา นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๓๓
เด็กชายศุภวัฒน์ จำปาสี

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำโมงปางสา นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๓๔
เด็กชายธนกร อินทิวงศ์

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำโมงปางสา นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๓๕
เด็กหญิงอัจฉราภร เพชรเพิมพูน

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำโมงปางสา นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๓๖
เด็กหญิงพัชรพร สมสวัสดิ

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำโมงปางสา นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๓๗
เด็กหญิงธัญธิญารัตน์ นาคจรุงค์

๓๑/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปง นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๓๘
เด็กหญิงชัชนานันทร์ ต๊ะวิไชย

๔/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปง นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๓๙
เด็กหญิงปาล์มมี

่

ยาปวน
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปง นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๔๐
เด็กหญิงจุฑามาศ คำเฝา

๒๖/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปง นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๔๑
เด็กชายวรชิต เสนนันตา

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปง นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๔๒
เด็กหญิงวราภรณ์ พรหมจินดา

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปง นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๔๓
เด็กหญิงปยนุช คำเฝา

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปง นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๔๔
เด็กหญิงจิรัชยา คันธะด้วง

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปง นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๔๕
เด็กชายสุรพงษ์ ลำน้อย

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังว้า นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๔๖
เด็กชายสิทธิชัย ณ สวัสดิ

์

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังว้า นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๔๗
เด็กชายเศรษฐฉัตร จิณะไชย

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังว้า นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๔๘
เด็กหญิงภูริษา เชียงหนุ้น

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังว้า นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๔๙
เด็กชายภาณุพงศ์ หมืนจันทร์

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังว้า นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๕๐
เด็กชายศราวุฒิ ต๊อดแก้ว

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังว้า นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๕๑
เด็กชายกรกฏ ต๊อดแก้ว

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังว้า นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๕๒
เด็กหญิงมนภรณ์ ถินดง

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังว้า นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๕๓
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ยะแสง

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังว้า นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๕๔
เด็กชายธนกฤต คันธฤทธิ

์

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังว้า นิโครธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๕๙ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๖๐/๒๐๕๕
เด็กชายกฤตกร ปญญา

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสบสาย นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๕๖
เด็กหญิงจิรนุช คำมุง

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสบสาย นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๕๗
เด็กหญิงมณีรัตน์ กันนิกา

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสบสาย นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๕๘
เด็กชายณัฐวัฒน์ ครกเงิน

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสบสาย นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๕๙
เด็กหญิงจินตนา ต๊ะวิชัย

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสบสาย นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๖๐
นางสาวจิรัชญา อินคำ

่

๖/๑๒/๒๕๓๓ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม
นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๖๑
เด็กหญิงวิชญาดา ไชยมงคล

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพัฒนานิคมวิทยา นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๖๒
เด็กชายภาคิน ศรีวิชัย

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพัฒนานิคมวิทยา นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๖๓
เด็กชายณัฐวัตร เชียงน้อย

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพัฒนานิคมวิทยา นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๖๔
เด็กชายคมสัน การินทร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพัฒนานิคมวิทยา นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๖๕
เด็กหญิงปริยาภัทร ตำแดง

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพัฒนานิคมวิทยา นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๖๖
เด็กหญิงโสภิตนภา พึงสุข

่

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนพัฒนานิคมวิทยา นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๖๗
เด็กชายปภาวิน ดวงตาผา

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนพัฒนานิคมวิทยา นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๖๘
เด็กหญิงอนุธิดา วงศ์สุนทรีย์

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพัฒนานิคมวิทยา นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๖๙
เด็กชายนันทไชย กันทะ

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพัฒนานิคมวิทยา นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๗๐
เด็กชายธีรภัทร อุตรา

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพัฒนานิคมวิทยา นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๗๑
เด็กชายเจษฎากร คำแปง

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพัฒนานิคมวิทยา นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๗๒
เด็กชายพงศกร ก๋าเกตุ

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพัฒนานิคมวิทยา นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๗๓
เด็กชายณัฐกิตต์ กันแก้ว

๐๕/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนราชปโยรสา ยุพราชานุสรณ์

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๗๔
เด็กหญิงลักษมณ ศภุงคาร

๐๕/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนราชปโยรสา ยุพราชานุสรณ์

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๗๕
เด็กหญิงณัฐวิภา ยศอินทร์

๑๗/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนราชปโยรสา ยุพราชานุสรณ์

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๗๖
เด็กหญิงสถิรกานต์ อุทุมพร

๐๙/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนราชปโยรสา ยุพราชานุสรณ์

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๗๗
เด็กชายกันตพงษ์ สมเงิน

๒๓/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนราชปโยรสา ยุพราชานุสรณ์

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๗๘
เด็กชายพรพิพัฒน์ ยะแสง

๑๗/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนราชปโยรสา ยุพราชานุสรณ์

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๗๙
เด็กหญิงกิตติยา ไชยสลี

๐๓/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนราชปโยรสา ยุพราชานุสรณ์

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๘๐
เด็กหญิงภัคจิรา ไชยกา

๐๒/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนราชปโยรสา ยุพราชานุสรณ์

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๘๑
เด็กชายนันทการ เตชนันท์

๑๘/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนราชปโยรสา ยุพราชานุสรณ์

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๘๒
เด็กชายธนกฤต

ปรมปญญาวรกุล
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราชปโยรสา ยุพราชานุสรณ์
นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๘๓
เด็กชายวีรกานต์ วงศ์สัตยพาณิช์

๐๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนราชปโยรสา ยุพราชานุสรณ์

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๘๔
เด็กหญิงอรัญญา จิณะไชย

๑๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนราชปโยรสา ยุพราชานุสรณ์

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๘๕
เด็กหญิงรุ้งลดา สมเงิน

๒๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนราชปโยรสา ยุพราชานุสรณ์

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๘๖
เด็กหญิงนลินทิพย์ จิณะไชย

๒๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนราชปโยรสา ยุพราชานุสรณ์

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๘๗
เด็กหญิงจันทร์วลัย ทะกำ

๒๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนราชปโยรสา ยุพราชานุสรณ์

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๘๘
เด็กหญิงจีรนุช สกุลศักดิ

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนราชปโยรสา ยุพราชานุสรณ์

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๘๙
เด็กหญิงเอือมฤทัย

้

ธนะขว้าง
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราชปโยรสา ยุพราชานุสรณ์
นิโครธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๖๐ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๖๐/๒๐๙๐
เด็กชายรัฐภูมิ หาญกัน

๑๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนราชปโยรสา ยุพราชานุสรณ์

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๙๑
เด็กชายภาคภูมิ กาวรรณ์

๓๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนราชปโยรสา ยุพราชานุสรณ์

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๙๒
เด็กหญิงณัชชรัชต์ เชียงหนุ้น

๒๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนราชปโยรสา ยุพราชานุสรณ์

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๙๓
เด็กชายพีรภัทร์ เหลาเพียร

๐๒/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนราชปโยรสา ยุพราชานุสรณ์

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๙๔
เด็กหญิงณญาดา สุยะหมุด

๑๕/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนราชปโยรสา ยุพราชานุสรณ์

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๙๕
เด็กชายกันต์กร เมืองมูล

๑๓/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนราชปโยรสา ยุพราชานุสรณ์

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๙๖
เด็กชายอรรพล สีโนทัย

๑๓/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนราชปโยรสา ยุพราชานุสรณ์

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๙๗
เด็กหญิงเขมิกา กิตินัน

๐๗/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนราชปโยรสา ยุพราชานุสรณ์

นิโครธาราม  

นน ๓๔๖๐/๒๐๙๘
เด็กชายกรกฎ คำแสน ๒๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๐๙๙
เด็กหญิงอรวรรยา ระนัน ๔/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๐๐
เด็กหญิงธัญชนก คะเชนมาตย์

๑๙/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๐๑
เด็กหญิงพัชรินทร์ คันทะมูล

๑๔/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๐๒
เด็กหญิงณัจฉรียา คำแสน

๒๒/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๐๓
เด็กหญิงธราธิป คำแสน

๒๑/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๐๔
เด็กหญิงวิลาสินี เขยตุ้ย ๕/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๐๕
เด็กหญิงณิชา ขันทะสาร

๒๖/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๐๖
เด็กหญิงกานต์ธิดา เสาร์ไชย

๒๘/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๐๗
เด็กหญิงหิรัณยา สุภาแก้ว

๒๕/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๐๘
เด็กชายจักรภัทร ขันทะสาร

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๐๙
เด็กชายกิตติพล มะโนปน

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๑๐
เด็กชายพีรณัฐ วงศาลาภ

๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๑๑

เด็กชายศักดิพล

์

อินอ้าย

่

๗/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านก๋ง (มงคลประชารังสรรค์)

นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๑๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ขันเขือน

่

๑๗/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านก๋ง (มงคลประชารังสรรค์)
นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๑๓

เด็กชายอติเทพ วิกล
๒๔/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านก๋ง (มงคลประชารังสรรค์)

นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๑๔

เด็กชายกรวิชญ์ แก้วเทพ ๗/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านก๋ง (มงคลประชารังสรรค์)

นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๑๕

เด็กชายภูรินท์ ธนะตา ๙/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านก๋ง (มงคลประชารังสรรค์)

นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๑๖

เด็กชายอรุชา แปนเกิด ๓/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านก๋ง (มงคลประชารังสรรค์)

นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๑๗

เด็กชายภานุวัฒน์ เขยตุ้ย ๖/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านก๋ง (มงคลประชารังสรรค์)

นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๑๘

เด็กชายมงคล แก่นแก้ว ๕/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านก๋ง (มงคลประชารังสรรค์)

นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๑๙

เด็กหญิงอริษา ใหม่เกิด
๑๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านก๋ง (มงคลประชารังสรรค์)

นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๒๐
เด็กหญิงญาโณทัย กิจประมวล

๑๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านก๋ง (มงคลประชารังสรรค์)
นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๒๑

เด็กชายนัทธพงศ์ อินอ้าย

่

๑/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านก๋ง (มงคลประชารังสรรค์)

นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๒๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศรีสิงห์

๒๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านก๋ง (มงคลประชารังสรรค์)
นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๒๓

เด็กหญิงชลทิชา พูลเพิม

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านก๋ง (มงคลประชารังสรรค์)
นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๒๔

เด็กหญิงพันธิสา ขัดคำ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านก๋ง (มงคลประชารังสรรค์)
นำไคร้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๖๑ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๖๐/๒๑๒๕

เด็กหญิงวิมพ์วิภา สิทธิแสน
๒๑/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านก๋ง (มงคลประชารังสรรค์)

นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๒๖

เด็กชายภูมิพิพัฒน์ ชาติดอนไฟ
๑๑/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านก๋ง (มงคลประชารังสรรค์)

นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๒๗

เด็กชายรัชชานนท์ ปะทิ
๒๙/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านก๋ง (มงคลประชารังสรรค์)

นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๒๘

เด็กชายกฤตานนท์ เนตรทิพย์
๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านก๋ง (มงคลประชารังสรรค์)

นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๒๙

เด็กหญิงชลธิชา ชำนาญ
๑๒/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านก๋ง (มงคลประชารังสรรค์)

นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๓๐
เด็กหญิงนันทิกานต์ ไชยยา

๒๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านก๋ง (มงคลประชารังสรรค์)
นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๓๑

เด็กหญิงจิรชยา ตนะทิพย์ ๘/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านก๋ง (มงคลประชารังสรรค์)

นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๓๒

เด็กชายปยวัฒน์ สุทธิแสน
๑๔/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาฝา นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๓๓

เด็กชายไทยรัฐ สุทธิแสน ๓/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาฝา นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๓๔

เด็กชายภูมิพัฒน์ ปญญาวงค์
๑๓/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาฝา นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๓๕

เด็กชายก้องกิดากร ชินเทพ
๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาฝา นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๓๖

เด็กชายวิทวัส อะทะ
๒๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาฝา นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๓๗

เด็กชายก้องภพ ภิรัญคำ
๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาฝา นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๓๘

เด็กชายรชตะ พันลำ
๑๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาฝา นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๓๙

เด็กหญิงสิตานัน สุทธิแสน
๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาฝา นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๔๐
เด็กหญิงธัญชนก ไชยวงค์

๒๗/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาฝา นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๔๑

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

สระทองแพ ๖/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาฝา นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๔๒

เด็กหญิงกัญญาภัค สุทธิแสน

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาฝา นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๔๓

เด็กชายพรพิพัฒน์ อิมเพ็ง

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพร้าว นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๔๔

เด็กชายชาญวิทย์ ขัดคำ ๘/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพร้าว นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๔๕

เด็กหญิงกมุทพร เชียงหนุ้น
๓๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพร้าว นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๔๖

เด็กหญิงปญญาพร คันทะมูล
๒๙/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพร้าว นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๔๗

เด็กชายจตุรพัฒน์ คนตรง
๒๘/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพร้าว นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๔๘

เด็กชายสิทธินนท์ ธีรสุนทรนันท์ ๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพร้าว นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๔๙

เด็กชายพัชรพล อินนรา
๒๕/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยู้ นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๕๐
เด็กหญิงผกามาศ พุ่มทอง ๗/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านยู้ นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๕๑

เด็กหญิงสุชานันท์ เทพกัน
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยู้ นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๕๒

เด็กหญิงทิฆัมพร ปะทิ ๔/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านยู้ นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๕๓

เด็กหญิงโสภิดา ขำเขียว ๒/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านยู้ นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๕๔

เด็กหญิงอทิตยา ช่างพูด
๑๘/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียว

้

นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๕๕

เด็กหญิงอุมากร สลีอ่อน ๑/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเสียว

้

นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๕๖

เด็กชายปภังกร คราประยูร
๒๔/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียว

้

นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๕๗

เด็กหญิงนาขวัญ คำแสน
๑๑/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียว

้

นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๕๘

เด็กหญิงมนต์นภา อ้นปก

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียว

้

นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๕๙

เด็กชายณัฎฐกร ใจดี
๑๗/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียว

้

นำไคร้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๖๒ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๖๐/๒๑๖๐
เด็กชายอนุวัฒน์ วิสุทธิธาดา

๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเสียว

้

นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๖๑

เด็กชายสรชัช ขุนไกร
๒๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสียว

้

นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๖๒

เด็กหญิงปยะมาศ ขันทะสาร
๑๙/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนมูล นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๖๓

เด็กหญิงสุภัตรา ขัติวงค์
๒๗/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนมูล นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๖๔

เด็กหญิงปภาวริณท์ คำแสน ๓/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนมูล นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๖๕
เด็กหญิงกฤตยากรณ์ ปะเกียร

๑๑/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนมูล นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๖๖

เด็กชายศุภวัฒน์ กุณรี
๒๒/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมูล นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๖๗

เด็กชายธนบดินทร์ สายยศ
๒๗/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมูล นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๖๘

เด็กหญิงพรชนก ศรีม่วง
๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมูล นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๖๙

เด็กหญิงพิชญธิดา ขันทอง

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมูล นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๗๐
เด็กหญิงณัฐณิชา ไชยอ้าย

๑๔/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดอนมูล นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๗๑

เด็กหญิงชลิตา มีมะโน
๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมูล นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๗๒

เด็กหญิงชัญญานุช รักษ์รงค์ ๓๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนมูล นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๗๓

เด็กชายสุวิจักขณ์ มีมะโน
๒๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนมูล นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๗๔

เด็กหญิงธันยพร ปรังฤทธิ

์

๖/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนมูล นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๗๕

เด็กหญิงรุ่งไพรินทร์ พากเพียร
๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนมูล นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๗๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ อินอ้าย

่

๓/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนมูล นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๗๗

เด็กชายกันตวิชญ์ ไตรยะมูล
๑๐/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๗๘

เด็กชายไกรสร บุตชะฎา
๓๑/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๗๙

เด็กชายพิทักษ์พงศ์ ไชยเสน
๑๔/๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๘๐
เด็กชายอนุชิต นันศิริ ๒/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๘๑

เด็กหญิงณัฐมน วรรณโกด ๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๘๒

เด็กหญิงณิชา นันศิริ
๒๘/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๘๓

เด็กหญิงอังคณา ไชยเสน

๒๖/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๘๔

เด็กหญิงถิรดา บุญอิน ๔/๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๘๕

เด็กหญิงปญญาพร ถุงเงิน
๓๑/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๘๖

เด็กชายจีรวัฒน์ สุริยา

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๘๗

เด็กชายชัชวาล พันธุรังษี
๑๘/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๘๘

เด็กชายสุทิศ ฑีฆาวงค์
๑๕/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๘๙

เด็กชายคเชนทร์ นันศิริ
๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๙๐
เด็กหญิงขันเงิน ขันตรีกรม ๙/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๙๑

เด็กหญิงญาณิศา แฮ้วมา ๒๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๙๒

เด็กชายนันทวัฒน์ ไชยหาญ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๙๓

เด็กชายนันทสิทธ์ ปะเกียร
๒๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๙๔

เด็กชายปรินทร แสงครจิตร
๒๔/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า นำไคร้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๖๓ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๖๐/๒๑๙๕

เด็กชายพีรณัฐ ขันตรีกรม
๒๙/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๙๖

เด็กชายศรายุทธ ฑีฆาวงค์ ๖/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๙๗

เด็กหญิงณัฐชา เทพกัน
๒๙/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๙๘

เด็กหญิงปนัดดา ฑีฆาวงค์
๑๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๑๙๙

เด็กหญิงเมษา อุปละ ๕/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๒๐๐
เด็กหญิงวรางคณา คุณสนอง

๑๘/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๒๐๑
เด็กหญิงโศจิรัตน์ ไชยหาญ

๒๓/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๒๐๒
เด็กชายสิทธิกร หาญยุทธ

๑๕/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๒๐๓
เด็กชายวงศกร ขาคำ

๑๙/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๒๐๔
เด็กหญิงกานต์ธิดา ชาวยอง

๓๐/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๒๐๕
เด็กหญิงธิญาดา ชาวยอง

๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๒๐๖
เด็กหญิงธีวาพร พินิจทะ

๒๖/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๒๐๗
เด็กหญิงนันชิชา นันเนิง

้

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๒๐๘
เด็กหญิงปวีณา พรมปา ๔/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๒๐๙
เด็กหญิงสิริวิมล สุขสอน ๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๒๑๐
เด็กหญิงสลักจิตร พรมวังขวา

๑๒/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๒๑๑

เด็กหญิงอรวรรณ เพ็งนุ่ม ๓/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นำไคร้  

นน ๓๔๖๐/๒๒๑๒

เด็กชายพงศกร พงษ์ขันธ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำคา นำคา  

นน ๓๔๖๐/๒๒๑๓

เด็กชายศิรวิชญ์ ค่าคาม
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำคา นำคา  

นน ๓๔๖๐/๒๒๑๔

เด็กชายธีรเมธ แก้วสุวรรณสกุล
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำคา นำคา  

นน ๓๔๖๐/๒๒๑๕

เด็กหญิงญาณิชา อินปา
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำคา นำคา  

นน ๓๔๖๐/๒๒๑๖

เด็กหญิงชุติมา ค่าคาม
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำคา นำคา  

นน ๓๔๖๐/๒๒๑๗ เด็กหญิงฑัชชะมะนันท์
ดวงตา

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำคา นำคา  

นน ๓๔๖๐/๒๒๑๘

เด็กหญิงนวรัตน์ ประมะสุข
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำคา นำคา  

นน ๓๔๖๐/๒๒๑๙

เด็กหญิงอารดา ธิติมูล
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแท่น ศรีบุญเรือง  

นน ๓๔๖๐/๒๒๒๐
เด็กหญิงพัณธวีร์ สมบัติ

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแท่น ศรีบุญเรือง  

นน ๓๔๖๐/๒๒๒๑

เด็กชายสุระกิจ ธิติมูล
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแท่น ศรีบุญเรือง  

นน ๓๔๖๐/๒๒๒๒

เด็กชายอภิศักดิ

์

นิลคง
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนแท่น ศรีบุญเรือง  

นน ๓๔๖๐/๒๒๒๓

เด็กหญิงมรกต สลีอ่อน
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนแท่น ศรีบุญเรือง  

นน ๓๔๖๐/๒๒๒๔

เด็กหญิงนภัสสร อิมน้อย

่

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนแท่น ศรีบุญเรือง  

นน ๓๔๖๐/๒๒๒๕

เด็กหญิงกนกวรรณ นิลคง
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ ศรีบุญเรือง  

นน ๓๔๖๐/๒๒๒๖

เด็กชายนรเศรษฐ์ อินสองใจ
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่ ศรีบุญเรือง  

นน ๓๔๖๐/๒๒๒๗

เด็กชายทรงภพ ต๊ะวิไชย
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่ ศรีบุญเรือง  

นน ๓๔๖๐/๒๒๒๘

เด็กหญิงชลธิดา อินสองใจ
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่ ศรีบุญเรือง  

นน ๓๔๖๐/๒๒๒๙

เด็กหญิงธัญชนก นิลคง
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา ศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๖๔ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๖๐/๒๒๓๐
เด็กหญิงชุติมณฑน์ นิลคง

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา ศรีบุญเรือง  

นน ๓๔๖๐/๒๒๓๑

เด็กชายธีรพันธ์ สีท้าว
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา ศรีบุญเรือง  

นน ๓๔๖๐/๒๒๓๒

เด็กชายวัชพล ปายสาร
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา ศรีบุญเรือง  

นน ๓๔๖๐/๒๒๓๓

เด็กหญิงกันต์ฤทัย ใจสุข
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา ศรีบุญเรือง  

นน ๓๔๖๐/๒๒๓๔

เด็กหญิงกิตติมา สลีอ่อน
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา ศรีบุญเรือง  

นน ๓๔๖๐/๒๒๓๕

เด็กหญิงณัฐธินี นิลคง
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา ศรีบุญเรือง  

นน ๓๔๖๐/๒๒๓๖

เด็กหญิงทอฝน อภัยรุณ
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา ศรีบุญเรือง  

นน ๓๔๖๐/๒๒๓๗

เด็กหญิงชยุตรา ชวาเขต
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา ศรีบุญเรือง  

นน ๓๔๖๐/๒๒๓๘

เด็กหญิงชยิสรา ชวาเขต
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา ศรีบุญเรือง  

นน ๓๔๖๐/๒๒๓๙

เด็กหญิงนิชานันท์ สุโรพันธ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา ศรีบุญเรือง  

นน ๓๔๖๐/๒๒๔๐
เด็กหญิงพรภิมล แสงสุข

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา ศรีบุญเรือง  

นน ๓๔๖๐/๒๒๔๑

เด็กหญิงจีระนันท์ เงินเชือ

้

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา ศรีบุญเรือง  

นน ๓๔๖๐/๒๒๔๒

เด็กชายธนาธิป สิทธิโห
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา ศรีบุญเรือง  

นน ๓๔๖๐/๒๒๔๓

เด็กชายกิติศักดิ

์

เปยงใจ
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา ศรีบุญเรือง  

นน ๓๔๖๐/๒๒๔๔

เด็กหญิงปริยาภัทร นิลคง
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา ศรีบุญเรือง  

นน ๓๔๖๐/๒๒๔๕

เด็กหญิงจุฑามาศ พาลุกา
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา ศรีบุญเรือง  

นน ๓๔๖๐/๒๒๔๖

เด็กหญิงรุ่งนภา สุโรพันธ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา ศรีบุญเรือง  

นน ๓๔๖๐/๒๒๔๗
เด็กหญิงพลอยไพลิน เงินเย็น

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา ศรีบุญเรือง  

นน ๓๔๖๐/๒๒๔๘

เด็กหญิงชญานิศ ละม่อม
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา ศรีบุญเรือง  

นน ๓๔๖๐/๒๒๔๙

เด็กหญิงชนาภัทร ละม่อม
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา ศรีบุญเรือง  

นน ๓๔๖๐/๒๒๕๐
เด็กหญิงจันทิมา นิลคง

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา ศรีบุญเรือง  

นน ๓๔๖๐/๒๒๕๑
เด็กหญิงชัชฎานันทร์ สุโรพันธ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา ศรีบุญเรือง  

นน ๓๔๖๐/๒๒๕๒

เด็กหญิงกุลนารี นิลคง

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา ศรีบุญเรือง  

นน ๓๔๖๐/๒๒๕๓

เด็กหญิงณัฐิดา ตะวังทัน
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา ศรีบุญเรือง  

นน ๓๔๖๐/๒๒๕๔

เด็กชายพีระวัฒน์ พรมรักษ์
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนธาราบรรพต หัวนำ  

นน ๓๔๖๐/๒๒๕๕

เด็กชายวันชัย เพตะกร
๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนธาราบรรพต หัวนำ  

นน ๓๔๖๐/๒๒๕๖

เด็กหญิงสุพิชญา อุทุมพร
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนธาราบรรพต หัวนำ  

นน ๓๔๖๐/๒๒๕๗

เด็กหญิงธัญญารัตน์ อินทร์ป
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธาราบรรพต หัวนำ  

นน ๓๔๖๐/๒๒๕๘

เด็กชายพฤฒินันท์ เพตะกร
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธาราบรรพต หัวนำ  

นน ๓๔๖๐/๒๒๕๙

เด็กชายเอืออังกูร

้

นิลคง
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนธาราบรรพต หัวนำ  

นน ๓๔๖๐/๒๒๖๐
เด็กชายอรรถพล ผิวนวล

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธาราบรรพต หัวนำ  

นน ๓๔๖๐/๒๒๖๑

เด็กหญิงรินรดา ขัตติยะ
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธาราบรรพต หัวนำ  

นน ๓๔๖๐/๒๒๖๒

เด็กหญิงธิญาดา ผกายทอง
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ ใหม่วังเคียน  

นน ๓๔๖๐/๒๒๖๓

เด็กชายพิชัยภูษิต หน่อท้าว
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ ใหม่วังเคียน  

นน ๓๔๖๐/๒๒๖๔

เด็กหญิงรัชนีกร แซ่ท้าว
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก้อ ก้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๖๕ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๖๐/๒๒๖๕

เด็กหญิงนลินสุดา นามวงค์
๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแคว้ง แคว้ง  

นน ๓๔๖๐/๒๒๖๖

เด็กหญิงประสิตา เรืองกิจจา
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแคว้ง แคว้ง  

นน ๓๔๖๐/๒๒๖๗

เด็กหญิงเกศิณี คำอินสม
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแคว้ง แคว้ง  

นน ๓๔๖๐/๒๒๖๘

เด็กชายชนิตวนันท์ สัจจผล
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแคว้ง แคว้ง  

นน ๓๔๖๐/๒๒๖๙

เด็กหญิงนภัสสร สาริวงค์
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแคว้ง แคว้ง  

นน ๓๔๖๐/๒๒๗๐
นายเทอดพงษ์ นันลังค์

๐๙/๐๖/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านแคว้ง แคว้ง  

นน ๓๔๖๐/๒๒๗๑

นางสาวขวัญลัดดา อนันตภักดิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านแคว้ง แคว้ง  

นน ๓๔๖๐/๒๒๗๒

เด็กชายกิตติพงศ์ คำจ๊ะโปะ
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตอง ตอง  

นน ๓๔๖๐/๒๒๗๓

เด็กชายสุทธิภัทร สมทอง
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตอง ตอง  

นน ๓๔๖๐/๒๒๗๔

เด็กชายชัชพล วงค์พุฒคำ
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตอง ตอง  

นน ๓๔๖๐/๒๒๗๕

เด็กชายนรธีร์ ใจวิชา
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตอง ตอง  

นน ๓๔๖๐/๒๒๗๖

เด็กหญิงพิมพ์นิภา จุต้น
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตอง ตอง  

นน ๓๔๖๐/๒๒๗๗

เด็กหญิงณปภา แสนธิ
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตอง ตอง  

นน ๓๔๖๐/๒๒๗๘

เด็กหญิงกานต์ระวี คุมรอบ
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตอง ตอง  

นน ๓๔๖๐/๒๒๗๙

เด็กชายชคัตบดี คำแปลงตัน
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๔๖๐/๒๒๘๐
เด็กชายธนภัทร ไชยศิริ

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๔๖๐/๒๒๘๑

เด็กชายนิพิฐพนธ์ พลายสาร
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๔๖๐/๒๒๘๒

เด็กชายเศรษฐวิชญ์ ทาพันธ์
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๔๖๐/๒๒๘๓

เด็กชายรัฐภูมิ พฤษพาพร
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๔๖๐/๒๒๘๔

เด็กชายสิรวิชญ์ พรมเกษา
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๔๖๐/๒๒๘๕

เด็กชายธายุกร จันลา
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๔๖๐/๒๒๘๖

เด็กชายธนกฤต การัตน์
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๔๖๐/๒๒๘๗

เด็กชายเสริมสกุล เทพจันทร์
๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๔๖๐/๒๒๘๘

เด็กชายสมชาย แซ่ลี
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๔๖๐/๒๒๘๙

เด็กหญิงปพิชญา กามินทร์
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๔๖๐/๒๒๙๐
เด็กหญิงลฎาภา นันภิวงค์

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๔๖๐/๒๒๙๑

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา กิจธนายศ
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๔๖๐/๒๒๙๒

เด็กชายธนวัฒน์ จุมปูปน
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๔๖๐/๒๒๙๓

เด็กชายเดชาวิชญ์ ตาแว่น
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๔๖๐/๒๒๙๔

เด็กหญิงพิชญ์นรี คำหล่อ
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๔๖๐/๒๒๙๕

เด็กหญิงธนัญชนก จันทาทุม
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๔๖๐/๒๒๙๖

เด็กชายอภิธาร ทาพันธ์
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๔๖๐/๒๒๙๗

เด็กหญิงภัทรภรณ์ คำจันต๊ะ
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๔๖๐/๒๒๙๘

นางสาวทิพนภา ฑีฆาวงค์
๐๔/๐๔/๒๕๓๓

โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๔๖๐/๒๒๙๙

นางปลันธนา ปงวงค์
๒๖/๐๖/๒๕๑๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา นาคา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๖๖ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๖๐/๒๓๐๐
เด็กชายก้องภพ อินตุ้ย

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๖๐/๒๓๐๑
เด็กชายภัทรพล ยศยะ

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๖๐/๒๓๐๒
เด็กชายวรินธร อินต๊ะภา

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๖๐/๒๓๐๓
เด็กชายคิรากร พรมไชยวงค์

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๖๐/๒๓๐๔
เด็กชายเศฎฐวุฒิ สุทธโลก

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๖๐/๒๓๐๕
เด็กชายอัสนัย พงศ์ชัยภักดี

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๖๐/๒๓๐๖
เด็กชายเอกองค์ แซ่เล้า

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๖๐/๒๓๐๗
เด็กชายเจริญ แซ่ท่อ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๖๐/๒๓๐๘
เด็กชายณัฐพล ฟาวิวัฒน์วรกุล

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๖๐/๒๓๐๙
เด็กหญิงชลธิชา พรมเกษา

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๖๐/๒๓๑๐
เด็กหญิงญาณภัทร คำวงค์แก้ว

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๖๐/๒๓๑๑
เด็กหญิงทัศณวรรณ นันต๊ะปน

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๖๐/๒๓๑๒

เด็กหญิงอชิรญา นันภิวงค์
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๖๐/๒๓๑๓
เด็กหญิงกมลลักษณ์ มณียศ

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๖๐/๒๓๑๔

เด็กหญิงกวิสรา คำมงคล
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๖๐/๒๓๑๕

เด็กชายณัฐพนธ์ สุทธิไส
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๖๐/๒๓๑๖

นางสาวศิริโสภา บุญอินทร์
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๖๐/๒๓๑๗

นายภานุพงศ์ วงค์พุทธคำ
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๖๐/๒๓๑๘

นายเจตนิพัทธ์ ทองรอด
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๖๐/๒๓๑๙

นายณัฐชัย บุญธรรม
๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๖๐/๒๓๒๐
นายวัชระ ขัติยะ

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๖๐/๒๓๒๑

นางเพ็ญลักษณ์
หรหมสกุลปญญา

๑๙/๐๒/๒๕๒๒

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๖๐/๒๓๒๒

นางสาวนันทิยา เขือนเมือง

่

๑๗/๐๓/๒๕๓๔

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๖๐/๒๓๒๓

นางสาวสุภาพร คำชัง

่

๒๒/๐๔/๒๕๓๓

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๖๐/๒๓๒๔

นางสาวิตรี อินใจ
๐๒/๐๕/๒๕๓๐

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๔๖๐/๒๓๒๕

เด็กชายยศพล สำรวมรัมย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยบง นาเซีย  

นน ๓๔๖๐/๒๓๒๖

เด็กชายยศพร สำรวมรัมย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยบง นาเซีย  

นน ๓๔๖๐/๒๓๒๗

เด็กหญิงโชติกา โลมรัตน์
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยบง นาเซีย  

นน ๓๔๖๐/๒๓๒๘

เด็กชายศรีธนนชัย กิตติเพชรายุทธ
๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยบง นาเซีย  

นน ๓๔๖๐/๒๓๒๙

นางภัคจิรา เย็นใจมา
๒๖/๐๗/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านห้วยบง นาเซีย  

นน ๓๔๖๐/๒๓๓๐
นางอัจฉรา อุ้มเมือง

๑๗/๐๓/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านห้วยบง นาเซีย  

นน ๓๔๖๐/๒๓๓๑

เด็กชายประพันธ์ คำมงคล
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำปาย นำปาย  

นน ๓๔๖๐/๒๓๓๒

เด็กหญิงพิราอร หอมนวน
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำปาย นำปาย  

นน ๓๔๖๐/๒๓๓๓
เด็กหญิงเกลียวทิพย์ ประแกกัน

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำปาย นำปาย  

นน ๓๔๖๐/๒๓๓๔

เด็กหญิงวริศรา แสงน้อย
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำปาย นำปาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๖๗ / ๘๔

้
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เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๖๐/๒๓๓๕

เด็กหญิงลลิตา คลีภูษา

่

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำปาย นำปาย  

นน ๓๔๖๐/๒๓๓๖

เด็กหญิงกุลรัศมิ

์

คำมงคล
๒๖/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านนำปาย นำปาย  

นน ๓๔๖๐/๒๓๓๗

เด็กชายตนุภัทร สุตราม
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำปาย นำปาย  

นน ๓๔๖๐/๒๓๓๘

เด็กชายเขมราฐ อนันทยศ
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำปาย นำปาย  

นน ๓๔๖๐/๒๓๓๙

เด็กหญิงภัณฑิรา ก้อนแก้ว
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำปาย นำปาย  

นน ๓๔๖๐/๒๓๔๐
เด็กหญิงณิชารีย์ ดอนคำใจ

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำปาย นำปาย  

นน ๓๔๖๐/๒๓๔๑

เด็กชายนัทธพงศ์ มณีสว่าง

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำปาย นำปาย  

นน ๓๔๖๐/๒๓๔๒

เด็กหญิงกิงกานต์

่

ถาวันนา
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำปาย นำปาย  

นน ๓๔๖๐/๒๓๔๓

เด็กชายประกฤษฏิ

์

เตอะอำภา
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาสัก นำปาย  

นน ๓๔๖๐/๒๓๔๔

เด็กชายชูติกรณ์ สอนนนฐี
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาสัก นำปาย  

นน ๓๔๖๐/๒๓๔๕

เด็กชายณัฐพล สุธรรมา
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาสัก นำปาย  

นน ๓๔๖๐/๒๓๔๖

เด็กหญิงจิตตาภา สุธรรมา
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาสัก นำปาย  

นน ๓๔๖๐/๒๓๔๗

เด็กหญิงชาลิสา สุขล้น
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาสัก นำปาย  

นน ๓๔๖๐/๒๓๔๘

เด็กหญิงพอเพียง นุดวงแก้ว
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาสัก นำปาย  

นน ๓๔๖๐/๒๓๔๙

เด็กหญิงกนกวรรร ก้อนคำ
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาสัก นำปาย  

นน ๓๔๖๐/๒๓๕๐
เด็กชายศุภกิตติ

์

พงค์ชัยอนันต์
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาสัก นำปาย  

นน ๓๔๖๐/๒๓๕๑

เด็กหญิงแววดาว
วัฒนาตระกูลวงค์ ๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาสัก นำปาย  

นน ๓๔๖๐/๒๓๕๒

เด็กหญิงนิจจารีย์ ชนะบารมี
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๖๐/๒๓๕๓

เด็กหญิงนธพร พุทธบวร
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๖๐/๒๓๕๔

เด็กหญิงดาว ภัทรเกียรติ

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๖๐/๒๓๕๕

เด็กชายเตชทัต พงศ์พรไพศาล

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๖๐/๒๓๕๖

เด็กหญิงพิมพ์มาดา เหล่าติกุล
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๖๐/๒๓๕๗

เด็กหญิงสายธาร แซ่โซ้ง
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๖๐/๒๓๕๘

เด็กชายอนุวัช แซ่โซ้ง
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๖๐/๒๓๕๙

เด็กหญิงตมิสา แซ่โซ้ง
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๖๐/๒๓๖๐
เด็กชายยง แซ่โซ้ง

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๖๐/๒๓๖๑

เด็กหญิงสิริรัน แซ่สง
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๖๐/๒๓๖๒

เด็กชายศุภวิชญ์ พงศ์พรไพรศาล
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๖๐/๒๓๖๓

เด็กหญิงสุภาพร แซ่ว่าง
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๖๐/๒๓๖๔

เด็กหญิงรัชดา แซ่จาง

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๖๐/๒๓๖๕

เด็กชายสุทธิพงษ์ แซ่หวือ

้

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๖๐/๒๓๖๖

เด็กชายชวดล แซ่เล่า
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๔๖๐/๒๓๖๗

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

แซ่ลี
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่มเกล้า นำพาง  

นน ๓๔๖๐/๒๓๖๘

เด็กหญิงนภัสวรรณ ทรงศิริวงค์
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่มเกล้า นำพาง  

นน ๓๔๖๐/๒๓๖๙

เด็กหญิงณัฎฐณิชา แซ่โซ้ง
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่มเกล้า นำพาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๖๘ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๖๐/๒๓๗๐
เด็กหญิงรุจิรา ทรงศิริวงค์

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่มเกล้า นำพาง  

นน ๓๔๖๐/๒๓๗๑

เด็กหญิงนิริยา พงศาศิรินันท์
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่มเกล้า นำพาง  

นน ๓๔๖๐/๒๓๗๒

เด็กหญิงปยะธิดา แซ่โซ้ง
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่มเกล้า นำพาง  

นน ๓๔๖๐/๒๓๗๓
เด็กหญิงดาวพระศุกร์

แซ่โซ้ง
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่มเกล้า นำพาง  

นน ๓๔๖๐/๒๓๗๔

เด็กหญิงกรนันท์ ทรงศิริวงค์
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่มเกล้า นำพาง  

นน ๓๔๖๐/๒๓๗๕

เด็กหญิงสุจิณณา แซ่วือ

้

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่มเกล้า นำพาง  

นน ๓๔๖๐/๒๓๗๖

เด็กหญิงดอกฟา ฐิติวณิชยา
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่มเกล้า นำพาง  

นน ๓๔๖๐/๒๓๗๗

เด็กหญิงลำดวน แซ่โซ้ง
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่มเกล้า นำพาง  

นน ๓๔๖๐/๒๓๗๘

เด็กหญิงเวธนี ทรงศิริวงค์
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่มเกล้า นำพาง  

นน ๓๔๖๐/๒๓๗๙

เด็กหญิงกชกร แซ่โซ้ง
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่มเกล้า นำพาง  

นน ๓๔๖๐/๒๓๘๐
เด็กชายปวีณ วิไลเจริญกิจ

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพรหม พรหม  

นน ๓๔๖๐/๒๓๘๑

เด็กชายธนกฤต กิวระแยง

้

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพรหม พรหม  

นน ๓๔๖๐/๒๓๘๒

เด็กชายสุทิน คำไทย
๒๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพรหม พรหม  

นน ๓๔๖๐/๒๓๘๓

เด็กชายนคร ธนจุฬมณี
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรหม พรหม  

นน ๓๔๖๐/๒๓๘๔

เด็กชายวุฒิชัย พรมไชยวงค์
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรหม พรหม  

นน ๓๔๖๐/๒๓๘๕

เด็กหญิงรัชนี แซ่ม้า
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรหม พรหม  

นน ๓๔๖๐/๒๓๘๖

เด็กหญิงจิราพร ธนจุฬมณี
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรหม พรหม  

นน ๓๔๖๐/๒๓๘๗

เด็กชายสุทธิพร มงคล
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๖๐/๒๓๘๘

เด็กชายมนต์ธัช ต้นจันทร์
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๖๐/๒๓๘๙

เด็กชายทยากร เชือหมอ

้

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๖๐/๒๓๙๐
เด็กชายอดิเทพ สมควร

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๖๐/๒๓๙๑

เด็กชายรชชานนท์ แด้ววงค์
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๖๐/๒๓๙๒

เด็กชายธีมากร บ้านเปา
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๖๐/๒๓๙๓

เด็กชายศิริชัย ศรีภา
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๖๐/๒๓๙๔

เด็กหญิงพรนภัส ดวงดาว
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๖๐/๒๓๙๕

เด็กหญิงพัชรภา อ่อนไหว
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๖๐/๒๓๙๖

เด็กหญิงพิชญธิดา นวลดี
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๖๐/๒๓๙๗

เด็กหญิงกันต์ฤทัย สมควร
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๖๐/๒๓๙๘

เด็กหญิงสมิตา ใจเปง
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๖๐/๒๓๙๙

เด็กหญิงณัฐธิดา ขุนสอาด
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๖๐/๒๔๐๐
เด็กชายปุณณภพ ลำน้อย

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพีใต้

้

ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๖๐/๒๔๐๑
เด็กหญิงจันทรัช อินทร์จันทร์

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพีใต้

้

ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๖๐/๒๔๐๒
เด็กหญิงปริญญาพร พรมภิระ

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพีใต้

้

ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๖๐/๒๔๐๓
เด็กชายปฐวี ทิพย์ปญญา

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟา ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๖๐/๒๔๐๔
เด็กชายธีรพล คนสูง

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟา ฟาสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๖๙ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๖๐/๒๔๐๕
เด็กชายณัฐมิณ คำวัง

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟา ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๖๐/๒๔๐๖
เด็กชายกรพัฒน์ คำลือ

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟา ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๖๐/๒๔๐๗
เด็กชายอภิวัฒน์ อนุมา

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟา ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๖๐/๒๔๐๘
เด็กชายธเนตร คำลือ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฟา ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๖๐/๒๔๐๙
เด็กชายพุฒิพงษ์ โครตหาซาว

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฟา ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๖๐/๒๔๑๐
เด็กชายกนุพล ล้วนงาม

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฟา ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๖๐/๒๔๑๑

เด็กชายธนภัทร อายุยืน
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฟา ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๖๐/๒๔๑๒

เด็กชายพงษ์ศิริ ศิริอุวานนท์
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฟา ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๖๐/๒๔๑๓

เด็กชายภาณุพงษ์ สัจจา

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฟา ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๖๐/๒๔๑๔

เด็กชายธีรเดช อุตพุต
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฟา ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๖๐/๒๔๑๕

เด็กชายนรภัทร กันจินะ
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฟา ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๖๐/๒๔๑๖

เด็กชายวัชรพงษ์ อุปถัมภ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฟา ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๖๐/๒๔๑๗

เด็กชายปฏิพล ฝายขาว
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฟา ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๖๐/๒๔๑๘

เด็กชายนภัสกร สุยาว
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฟา ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๖๐/๒๔๑๙

เด็กหญิงชนม์นิภา คำลือ
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟา ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๖๐/๒๔๒๐
เด็กหญิงนันทิกานต์ ขุนทะอาด

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟา ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๖๐/๒๔๒๑

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ทองคำ

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟา ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๖๐/๒๔๒๒

เด็กชายปกรณ์ อินมะโน

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๖๐/๒๔๒๓

เด็กชายจิรพงศ์ มหาวรรณ์
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๖๐/๒๔๒๔

เด็กชายรัชชานนท์ มานาแวน
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๖๐/๒๔๒๕

เด็กชายณัฐวุฒิ พิชะเคียน
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๖๐/๒๔๒๖

เด็กชายเบญจพล วงศ์อนุ
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๖๐/๒๔๒๗

เด็กชายชยานนท์ อ่อนตา
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๖๐/๒๔๒๘

เด็กชายชิรวิชย์ เชือสาร

้

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๖๐/๒๔๒๙

เด็กชายจิรายุ สิงห์อ่อน
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๖๐/๒๔๓๐
เด็กชายโยซินาโร่ วาตานาเบะ

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๖๐/๒๔๓๑

เด็กชายจิรพล นวลดี
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๖๐/๒๔๓๒

เด็กชายวรัญญา ขัดศรีลา
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๖๐/๒๔๓๓

เด็กหญิงณัฐนิชา ขันวงศ์
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๖๐/๒๔๓๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ยะนันท์
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๖๐/๒๔๓๕

เด็กหญิงเบญญาภา คฤหัสถ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๖๐/๒๔๓๖

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ดำนา
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๖๐/๒๔๓๗

เด็กหญิงวรัญญา เชือหมอ

้

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๖๐/๒๔๓๘

เด็กหญิงวราภรณ์ สารคำ
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๖๐/๒๔๓๙

เด็กหญิงสุธีกานต์ เหมืองแก้ว
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว ฟาสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๗๐ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๖๐/๒๔๔๐
เด็กหญิงวรัชยา สุดสม

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๖๐/๒๔๔๑

เด็กหญิงนันฑิกานต์ พอใจ
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๖๐/๒๔๔๒

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ อุตระธิยางค์
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๖๐/๒๔๔๓

เด็กหญิงวรัญญา สุดสม

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๖๐/๒๔๔๔

เด็กหญิงณัฐฐธิดา คัชวา

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๖๐/๒๔๔๕

เด็กหญิงวลีรัตน์ ปญญา

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๖๐/๒๔๔๖

เด็กชายธีราภรณ์ อายุยืน
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๖๐/๒๔๔๗

เด็กชายวรางคณา หารก๋า
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๖๐/๒๔๔๘

เด็กชายนิชา เชือหมอ

้

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๖๐/๒๔๔๙

เด็กชายศิริลักษณ์ ภักดีสุข
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๖๐/๒๔๕๐
เด็กหญิงสุนธิดา ศากรุด

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๖๐/๒๔๕๑

เด็กหญิงสารภี ยอดคำ
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๖๐/๒๔๕๒

เด็กหญิงธัญพิชชา นำสา
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๖๐/๒๔๕๓

เด็กหญิงประสิตา เชือหมอ

้

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๖๐/๒๔๕๔

นางสาวสุพัตรา มาลัย

๑๔/๑๒/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านหลวง ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๖๐/๒๔๕๕

เด็กหญิงนารีรัตน์ กุลลาว
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลวง ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๖๐/๒๔๕๖

เด็กหญิงปวันรัตน์ มันคง

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลวง ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๖๐/๒๔๕๗

เด็กหญิงสุภัชชา เขียวดี

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลวง ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๖๐/๒๔๕๘

เด็กหญิงณัชชา มงคล
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลวง ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๖๐/๒๔๕๙

เด็กหญิงกวิสรา ออมสิน
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลวง ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๖๐/๒๔๖๐
เด็กชายภูธเนธ ไชยยง

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลวง ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๖๐/๒๔๖๑

เด็กหญิงชฏาพร พิศจารย์
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลวง ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๖๐/๒๔๖๒

เด็กหญิงดารารัตน์ หม่องตรี
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลวง ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๖๐/๒๔๖๓

เด็กหญิงจารุกร พงษ์ด้วง
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลวง ฟาสวรรค์  

นน ๓๔๖๐/๒๔๖๔

เด็กชายณัฐวัฒน์ กาเพ็ชร
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำเรือง คำเรือง  

นน ๓๔๖๐/๒๔๖๕

เด็กชายอนุภัทร คำอ้ายล้าน
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำเรือง คำเรือง  

นน ๓๔๖๐/๒๔๖๖

เด็กชายธีธัช ธิเขียว
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเรือง คำเรือง  

นน ๓๔๖๐/๒๔๖๗

เด็กชายเจษฎา อยู่สุขดี
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเรือง คำเรือง  

นน ๓๔๖๐/๒๔๖๘

เด็กชายฐิติวัฒน์ ศรีรัตนพันธ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเรือง คำเรือง  

นน ๓๔๖๐/๒๔๖๙

เด็กหญิงณัฐธิกา สุยะตา
๓๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้างอ้อย ดอนมูล  

นน ๓๔๖๐/๒๔๗๐
เด็กหญิงเวธกา เตชนันท์

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้างอ้อย ดอนมูล  

นน ๓๔๖๐/๒๔๗๑

เด็กหญิงณัฐชาวดี เวลาดี ๑/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านค้างอ้อย ดอนมูล  

นน ๓๔๖๐/๒๔๗๒

เด็กชายคุณาสิน ปาสมุทร
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๔๖๐/๒๔๗๓

เด็กชายธนาเมธ เดชว้อง
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๔๖๐/๒๔๗๔

เด็กหญิงนันทิชา ใจเปย
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคา นาคา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๗๑ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๖๐/๒๔๗๕

เด็กหญิงนภัสกร ทะโน
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๔๖๐/๒๔๗๖

เด็กหญิงณัฐธิดา ว่าวใจ
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๔๖๐/๒๔๗๗

เด็กหญิงอภิชญา ปญญาแก้ว
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๔๖๐/๒๔๗๘

เด็กหญิงพิมพิไลย ใจเปย
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๔๖๐/๒๔๗๙

เด็กชายนิติธร สุนันสา
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๔๖๐/๒๔๘๐
เด็กชายพิธาน เรืองขำ

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๔๖๐/๒๔๘๑

เด็กชายวัชรพล แดงต๊ะ
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๔๖๐/๒๔๘๒

เด็กหญิงสุชญา ถนอมสิน
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๔๖๐/๒๔๘๓

เด็กหญิงขวัญจิรา พันอ้น
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๔๖๐/๒๔๘๔

เด็กหญิงธนาภรณ์ ทิศหน่อ
๑๖/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี นาคา  

นน ๓๔๖๐/๒๔๘๕

นางสาวกัญญาพัทร ตันนแสน ๙/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี นาคา  

นน ๓๔๖๐/๒๔๘๖

นางสาวชนากานต์ โยธานันท์
๒๔/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี นาคา  

นน ๓๔๖๐/๒๔๘๗

เด็กหญิงสุชาดา ไชยศรีธิ
๑๙/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี นาคา  

นน ๓๔๖๐/๒๔๘๘

เด็กหญิงวณัฐชญา ตาวัง ๙/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี นาคา  

นน ๓๔๖๐/๒๔๘๙

เด็กหญิงวิภาวี ทิหล้า
๒๒/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี นาคา  

นน ๓๔๖๐/๒๔๙๐
เด็กชายจักรินทร์ จันทะยศ ๗/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี นาคา  

นน ๓๔๖๐/๒๔๙๑

เด็กชายวีรวุฒิ แก้วธรรม

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี นาคา  

นน ๓๔๖๐/๒๔๙๒

เด็กหญิงพิมพิศา การิน
๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี นาคา  

นน ๓๔๖๐/๒๔๙๓

เด็กหญิงอดิวรรณ ปญญา
๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี นาคา  

นน ๓๔๖๐/๒๔๙๔

เด็กชายภูผา ดีอุ่น ๗/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง นาทะนุง  

นน ๓๔๖๐/๒๔๙๕

เด็กชายศุภวิชญ์ กันใจ ๖/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง นาทะนุง  

นน ๓๔๖๐/๒๔๙๖

เด็กชายณธภัทร ทากัน
๑๖/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง นาทะนุง  

นน ๓๔๖๐/๒๔๙๗

เด็กชายศัตวัตต์ พลรัฐ
๒๖/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง นาทะนุง  

นน ๓๔๖๐/๒๔๙๘

เด็กชายนราธิป ปาติบ

๊

๒๘/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง นาทะนุง  

นน ๓๔๖๐/๒๔๙๙

เด็กชายภูหงส์ สุปง
๒๗/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง นาทะนุง  

นน ๓๔๖๐/๒๕๐๐
เด็กหญิงพิมพ์ทอง สิงห์จันทึก

๑๕/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง นาทะนุง  

นน ๓๔๖๐/๒๕๐๑
เด็กหญิงอิสรีย์ ธนะปด ๗/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง นาทะนุง  

นน ๓๔๖๐/๒๕๐๒
เด็กหญิงรัชนีกร วงศาสุวรรณ

๒๑/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง นาทะนุง  

นน ๓๔๖๐/๒๕๐๓
เด็กชายชวกร ยศหล้า ๔/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง นาทะนุง  

นน ๓๔๖๐/๒๕๐๔
เด็กชายวัชระ มะโนรส ๒/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง นาทะนุง  

นน ๓๔๖๐/๒๕๐๕
เด็กชายทวีวัฒน์ สิงห์ไพศาล

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง นาทะนุง  

นน ๓๔๖๐/๒๕๐๖
เด็กหญิงสุพัตรา กองพิศ

๒๔/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง นาทะนุง  

นน ๓๔๖๐/๒๕๐๗
เด็กหญิงพิมพิศา แตงอ่อน

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง นาทะนุง  

นน ๓๔๖๐/๒๕๐๘
เด็กชายรัฐภูมิ ชัยชนะโสภา ๑๖//๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง นาทะนุง  

นน ๓๔๖๐/๒๕๐๙
นางสาวสิริกร ใจจะดี

๑๖/๑๑/๒๕๒๘

กศน.อำเภอนาหมืน

่

นาหวาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๗๒ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๖๐/๒๕๑๐
นายสุรเชษฐ์ เข็มทอง

๒๓/๔/๒๕๒๐
กศน.อำเภอนาหมืน

่

นาหวาย  

นน ๓๔๖๐/๒๕๑๑

นางจิณัฐตา คำมาลา
๒๑/๖/๒๕๐๖

กศน.อำเภอนาหมืน

่

นาหวาย  

นน ๓๔๖๐/๒๕๑๒

นางนิชารี อยู่เย็น
๔/๑๒/๒๕๐๙

กศน.อำเภอนาหมืน

่

นาหวาย  

นน ๓๔๖๐/๒๕๑๓

เด็กหญิงอรปรียา สุปง
๑๖/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายาง นาหวาย  

นน ๓๔๖๐/๒๕๑๔

เด็กชายวิม ผัดโน ๗/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนำเคิม นาหวาย  

นน ๓๔๖๐/๒๕๑๕

เด็กชายภาณุวัฒน์ ต๊ะแก้ว ๔/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนำเคิม นาหวาย  

นน ๓๔๖๐/๒๕๑๖

เด็กหญิงพิมพิกา กองสุข
๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเคิม นาหวาย  

นน ๓๔๖๐/๒๕๑๗

เด็กชายมีโชค กิติหม่อง
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปงใน นาหวาย  

นน ๓๔๖๐/๒๕๑๘

เด็กหญิงปณิดา แผนจันทึก
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปงใน นาหวาย  

นน ๓๔๖๐/๒๕๑๙

เด็กหญิงกันยารัตน์ หล้ากัน
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปงใน นาหวาย  

นน ๓๔๖๐/๒๕๒๐
เด็กหญิงนัชยา แก้วธรรม

๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปงใน นาหวาย  

นน ๓๔๖๐/๒๕๒๑

เด็กชายกรวิชญ์ สุใจ
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปงใน นาหวาย  

นน ๓๔๖๐/๒๕๒๒

เด็กชายอดิเทพ ก้อนแก้วมูล
๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยนาย นาหวาย  

นน ๓๔๖๐/๒๕๒๓

เด็กชายสิทธิโชค คำแสงราช
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยนาย นาหวาย  

นน ๓๔๖๐/๒๕๒๔

เด็กชายณัฐพล ปองปา
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยนาย นาหวาย  

นน ๓๔๖๐/๒๕๒๕

เด็กหญิงกัญญาฯฐ เทพสุทา
๒๗/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยนาย นาหวาย  

นน ๓๔๖๐/๒๕๒๖

เด็กหญิงพรรณกร จันแต้ม ๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยนาย นาหวาย  

นน ๓๔๖๐/๒๕๒๗

เด็กหญิงพมลพร จันแต้ม ๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยนาย นาหวาย  

นน ๓๔๖๐/๒๕๒๘

เด็กหญิงธาวินี นวลแก้ว
๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยนาย นาหวาย  

นน ๓๔๖๐/๒๕๒๙

เด็กหญิงเบญญาภา ศรีษะ ๒/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยนาย นาหวาย  

นน ๓๔๖๐/๒๕๓๐
เด็กหญิงวรรณษา บุญสุข

๑๘/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห้วยนาย นาหวาย  

นน ๓๔๖๐/๒๕๓๑

นายศุภากร เพชรสุข
๑๘/๙/๒๕๔๐

ศพอ.วัดนาหวาย นาหวาย  

นน ๓๔๖๐/๒๕๓๒

เด็กหญิงอาริยา อาชุมไชย
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว บ่อแก้ว  

นน ๓๔๖๐/๒๕๓๓

เด็กหญิงบุญสิตา บุญดวง
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว บ่อแก้ว  

นน ๓๔๖๐/๒๕๓๔

เด็กหญิงพรวิภา ยะติ
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว บ่อแก้ว  

นน ๓๔๖๐/๒๕๓๕

เด็กหญิงณัฏฐธิดา ต๊ะเสน
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว บ่อแก้ว  

นน ๓๔๖๐/๒๕๓๖

เด็กหญิงวรัชยา สารเถือนแก้ว

่

๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว บ่อแก้ว  

นน ๓๔๖๐/๒๕๓๗

เด็กหญิงจิรัชยา ปาธิยะ
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว บ่อแก้ว  

นน ๓๔๖๐/๒๕๓๘

เด็กหญิงรวินันท์ ปจศรี
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว บ่อแก้ว  

นน ๓๔๖๐/๒๕๓๙

เด็กหญิงนริศรา โนอิน
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว บ่อแก้ว  

นน ๓๔๖๐/๒๕๔๐
เด็กหญิงนัทธ์หทัย วิชายะ

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว บ่อแก้ว  

นน ๓๔๖๐/๒๕๔๑

เด็กชายสิริราช ภูมี
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว บ่อแก้ว  

นน ๓๔๖๐/๒๕๔๒

เด็กหญิงกชนันท์ วงษ์เจริญ
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว บ่อแก้ว  

นน ๓๔๖๐/๒๕๔๓

เด็กหญิงนวิยา สารเถือนแก้ว

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว บ่อแก้ว  

นน ๓๔๖๐/๒๕๔๔

เด็กชายสิทธิชัย โอ้ทา
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว บ่อแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๗๓ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๖๐/๒๕๔๕

เด็กชายศรัณย์ วิชัยนิพัทธ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว บ่อแก้ว  

นน ๓๔๖๐/๒๕๔๖

เด็กชายพิชุตม์ สารเถือนแก้ว

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว บ่อแก้ว  

นน ๓๔๖๐/๒๕๔๗

เด็กชายชยานันต์ ขอดดอน

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว บ่อแก้ว  

นน ๓๔๖๐/๒๕๔๘

เด็กชายชัยเนตร เย็นสุจิตร์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว บ่อแก้ว  

นน ๓๔๖๐/๒๕๔๙

เด็กชายหิรัณย์ วงศ์ยะ
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว บ่อแก้ว  

นน ๓๔๖๐/๒๕๕๐
เด็กชายสิทธพงษ์ น้องหาญ

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว บ่อแก้ว  

นน ๓๔๖๐/๒๕๕๑

เด็กชายสิทธินนท์ แตงอ่อน
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว บ่อแก้ว  

นน ๓๔๖๐/๒๕๕๒

เด็กหญิงวริศรา ธนะปตย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว บ่อแก้ว  

นน ๓๔๖๐/๒๕๕๓

เด็กชายอรรถพล ขันเชียง
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหมืนพิทยาคม

่

บ่อแก้ว  

นน ๓๔๖๐/๒๕๕๔

เด็กชายปยโชติ อุดฝน
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหมืนพิทยาคม

่

บ่อแก้ว  

นน ๓๔๖๐/๒๕๕๕

เด็กชายวรัญู เรืองรินทร์
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหมืนพิทยาคม

่

บ่อแก้ว  

นน ๓๔๖๐/๒๕๕๖

เด็กหญิงกุลปรียา ขันใจ
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหมืนพิทยาคม

่

บ่อแก้ว  

นน ๓๔๖๐/๒๕๕๗

เด็กหญิงชนาภา จินะแปง
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองลี ปาซาง  

นน ๓๔๖๐/๒๕๕๘
เด็กหญิงตรีทิพยนิภา สุทินันท์

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองลี ปาซาง  

นน ๓๔๖๐/๒๕๕๙

เด็กชายธีรวิทย์ สุทธิ

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองลี ปาซาง  

นน ๓๔๖๐/๒๕๖๐
เด็กชายศิรวัฒน์ งืมนันใจ

้

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองลี ปาซาง  

นน ๓๔๖๐/๒๕๖๑

นางนิทยา ธิเขียว
๐๓/๐๒/๒๕๒๔

โรงเรียนอนุบาลเมืองลี ปาซาง  

นน ๓๔๖๐/๒๕๖๒

นายดำรงค์ศักดิ

์

สุธรรมจา
๒๔/๐๗/๒๕๒๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองลี ปาซาง  

นน ๓๔๖๐/๒๕๖๓

เด็กชายนัฐวุฒิ ตุ้ยมู๊ด
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงหลวง ปงหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๕๖๔

เด็กชายวิชชุกร โลหะกิจ
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปงหลวง ปงหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๕๖๕

เด็กชายเสฏฐวุฒิ ทากุล
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปงหลวง ปงหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๕๖๖

เด็กหญิงปรียาพัชร อินต๊ะเหล็ก
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปงหลวง ปงหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๕๖๗

เด็กหญิงภัทธิรา อินรส
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปงหลวง ปงหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๕๖๘

เด็กหญิงชรินรัตน์ ธิยะ
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปงหลวง ปงหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๕๖๙

เด็กหญิงนำทิพย์ แซ่โซ้ง
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปงหลวง ปงหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๕๗๐
เด็กหญิงอุรัสยา แดงต๊ะ

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงหลวง ปงหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๕๗๑

เด็กหญิงณัฐธิชา จันทานนท์
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงหลวง ปงหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๕๗๒

เด็กหญิงนงนภัส ภาคทรวง
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงหลวง ปงหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๕๗๓

เด็กหญิงธัญวรัตม์ เฟองฟู
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงหลวง ปงหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๕๗๔

เด็กหญิงอรนิช กระบิล
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปงหลวง ปงหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๕๗๕

เด็กชายคุณากร สมบัติหล้า
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงหลวง ปงหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๕๗๖

เด็กชายยศภัทร ฐานะ
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงหลวง ปงหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๕๗๗

เด็กชายสุรบดี แก้วธรรม
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงหลวง ปงหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๕๗๘

เด็กชายนครินทร์ ใจเต๊อะ
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงหลวง ปงหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๕๗๙

เด็กชายธนวัฒน์ หอมเย็น
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงหลวง ปงหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๗๔ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๖๐/๒๕๘๐
เด็กชายรัฐภูมิ สุทธิ

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงหลวง ปงหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๕๘๑

เด็กชายสิทธิพจน์ รัตนวงค์
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงหลวง ปงหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๕๘๒

เด็กชายศุภณัฐ ต๊ะหน่อ
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงหลวง ปงหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๕๘๓

เด็กหญิงวิมลศิริ คำเทพ
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงหลวง ปงหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๕๘๔

เด็กหญิงพนิตธิดา ทะนะไชย
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงหลวง ปงหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๕๘๕

เด็กหญิงเมศินี พรมผัส
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงหลวง ปงหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๕๘๖

เด็กชายเจษฎา จารุภคพิริยะ
๒๗/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ ดอนมงคล  

นน ๓๔๖๐/๒๕๘๗

เด็กชายทิวัตถ์ แซ่ว่าง
๒๘/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ ดอนมงคล  

นน ๓๔๖๐/๒๕๘๘

เด็กชายธนาดุล เฮงชวัลกุล
๒๒/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ ดอนมงคล  

นน ๓๔๖๐/๒๕๘๙

เด็กหญิงวรรณพร แซ่เฮ้อ
๒๘/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ ดอนมงคล  

นน ๓๔๖๐/๒๕๙๐
เด็กหญิงนิชานาถ บางจาก ๗/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ ดอนมงคล  

นน ๓๔๖๐/๒๕๙๑

เด็กหญิงธนพร บุวัน
๑๒/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ ดอนมงคล  

นน ๓๔๖๐/๒๕๙๒

เด็กชายสิรวิชญ์ โชติช่วง
๑๙/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดด ดอนมงคล  

นน ๓๔๖๐/๒๕๙๓

เด็กชายภานุภัทร เตลา
๒๑/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดด ดอนมงคล  

นน ๓๔๖๐/๒๕๙๔

เด็กชายรัชชานนท์ โคฤทธิ

์

๖/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปาแดด ดอนมงคล  

นน ๓๔๖๐/๒๕๙๕

เด็กหญิงพิยดา เขียนนา
๒๒/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดด ดอนมงคล  

นน ๓๔๖๐/๒๕๙๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ กุศล
๑๒/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดด ดอนมงคล  

นน ๓๔๖๐/๒๕๙๗

เด็กหญิงกฤษณา จิตตมล
๒๓/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดด ดอนมงคล  

นน ๓๔๖๐/๒๕๙๘

เด็กหญิงสุวิชญา บางพันธ์
๒๖/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดด ดอนมงคล  

นน ๓๔๖๐/๒๕๙๙

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ธิบดี ๗/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปาแดด ดอนมงคล  

นน ๓๔๖๐/๒๖๐๐ เด็กหญิงอาทิตฏิกานต์
โลนันท์

๑๕/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาแดด ดอนมงคล  

นน ๓๔๖๐/๒๖๐๑
เด็กหญิงญาณิศา ธิบดี

๑๕/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาแดด ดอนมงคล  

นน ๓๔๖๐/๒๖๐๒
เด็กหญิงคติยา กิวัฒนา

๒๔/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาแดด ดอนมงคล  

นน ๓๔๖๐/๒๖๐๓
เด็กชายยุทธภูมิ ตาทิพย์

๒๐/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาแดด ดอนมงคล  

นน ๓๔๖๐/๒๖๐๔
เด็กชายณัฐพล โลนันท์ ๖/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปาแดด ดอนมงคล  

นน ๓๔๖๐/๒๖๐๕
เด็กหญิงวริศรา บุญประเสริฐ

๑๙/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาแดด ดอนมงคล  

นน ๓๔๖๐/๒๖๐๖
เด็กชายศิวกร เบ้าพรม

๒๐/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านโปงคำ ดอนมงคล  

นน ๓๔๖๐/๒๖๐๗
เด็กหญิงเบญญาภา มากมูล

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงคำ ดอนมงคล  

นน ๓๔๖๐/๒๖๐๘
เด็กหญิงชนัญชิดา สุทธเขตต์ ๙/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโปงคำ ดอนมงคล  

นน ๓๔๖๐/๒๖๐๙
เด็กหญิงชญานิศ แดงแห้

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงคำ ดอนมงคล  

นน ๓๔๖๐/๒๖๑๐
เด็กหญิงชดารินทร์ สีอ่อน

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน ดอนมงคล  

นน ๓๔๖๐/๒๖๑๑

เด็กหญิงสุทธิดา ตาเขียว
๒๘/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน ดอนมงคล  

นน ๓๔๖๐/๒๖๑๒

เด็กชายนัชชานัย ไชยพรม
๑๓/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน ดอนมงคล  

นน ๓๔๖๐/๒๖๑๓

เด็กชายนริศ ขอดแก้ว
๑๓/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน ดอนมงคล  

นน ๓๔๖๐/๒๖๑๔

เด็กชายกิตติชัย โทนทอง
๒๘/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน ดอนมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๗๕ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๖๐/๒๖๑๕

เด็กชายพงศกร อิทธิรักษ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน ดอนมงคล  

นน ๓๔๖๐/๒๖๑๖

เด็กชายธเนศพล ตาทิพย์
๒๕/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน ดอนมงคล  

นน ๓๔๖๐/๒๖๑๗

เด็กชายกฤตภาส วุฒิการณ์ ๒/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน ดอนมงคล  

นน ๓๔๖๐/๒๖๑๘

นายกัณหา ถนอมจิตต์ ๓๐/๘/๒๕๓๐ โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน ดอนมงคล  

นน ๓๔๖๐/๒๖๑๙

นายธนกฤต ปนตาสาย
๖/๑๑/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน ดอนมงคล  

นน ๓๔๖๐/๒๖๒๐
นายมังกร อุบลเลิศ

๒๐/๕/๒๕๑๑
โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน ดอนมงคล  

นน ๓๔๖๐/๒๖๒๑

เด็กหญิงจิรภิญา ไหวคิด
๑๔/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสบยาง ดอนมงคล  

นน ๓๔๖๐/๒๖๒๒

เด็กหญิงพรพิมล สมเงิน
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสบยาง ดอนมงคล  

นน ๓๔๖๐/๒๖๒๓

เด็กหญิงวิรากานต์ คำแสง
๒๘/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสบยาง ดอนมงคล  

นน ๓๔๖๐/๒๖๒๔

เด็กหญิงนภัสวรรณ นามโพธิ

์

๑๙/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสบยาง ดอนมงคล  

นน ๓๔๖๐/๒๖๒๕

เด็กชายคมเพชร คำนาน
๑๔/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสบยาง ดอนมงคล  

นน ๓๔๖๐/๒๖๒๖

เด็กชายภานุวัฒน์ ศรีวงค์
๒๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปาแลวหลวงวิทยา ดอนมงคล  

นน ๓๔๖๐/๒๖๒๗

เด็กชายธีรวุฒิ คำปน
๑๗/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปาแลวหลวงวิทยา ดอนมงคล  

นน ๓๔๖๐/๒๖๒๘

เด็กหญิงนิภารัตน์ โสรัตน์
๒๕/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปาแลวหลวงวิทยา ดอนมงคล  

นน ๓๔๖๐/๒๖๒๙

เด็กหญิงสุภาวดี สุริยพรหม ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนปาแลวหลวงวิทยา ดอนมงคล  

นน ๓๔๖๐/๒๖๓๐
เด็กชายอภิรักษ์ พัดเกิด

๑๙/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนปาแลวหลวงวิทยา ดอนมงคล  

นน ๓๔๖๐/๒๖๓๑

เด็กชายราเชนทร์ นำจันทร์
๑๕/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปาแลวหลวงวิทยา ดอนมงคล  

นน ๓๔๖๐/๒๖๓๒

เด็กชายธวัชชัย คำมงคล ๘/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนปาแลวหลวงวิทยา ดอนมงคล  

นน ๓๔๖๐/๒๖๓๓

เด็กชายศัตคุณ บุพศิริ ๒/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนปาแลวหลวงวิทยา ดอนมงคล  

นน ๓๔๖๐/๒๖๓๔

เด็กหญิงวรรณวิภา ชาวโพธิ

์

๙/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนปาแลวหลวงวิทยา ดอนมงคล  

นน ๓๔๖๐/๒๖๓๕

เด็กหญิงเกวลิน คำมงคล
๑๒/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปาแลวหลวงวิทยา ดอนมงคล  

นน ๓๔๖๐/๒๖๓๖

เด็กหญิงอณุภา ธนะลือ
๒๓/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปาแลวหลวงวิทยา ดอนมงคล  

นน ๓๔๖๐/๒๖๓๗

เด็กหญิงวรัทยา หนูแต๊บ
๑๔/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปาแลวหลวงวิทยา ดอนมงคล  

นน ๓๔๖๐/๒๖๓๘

เด็กหญิงระพีพร มิละพงษ์
๒๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปาแลวหลวงวิทยา ดอนมงคล  

นน ๓๔๖๐/๒๖๓๙

เด็กชายศุภวิชญ์ ไชยพงษ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปาแลวหลวงวิทยา ดอนมงคล  

นน ๓๔๖๐/๒๖๔๐
เด็กชายกรเทพ ผลวาวแวว

๑๘/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนปาแลวหลวงวิทยา ดอนมงคล  

นน ๓๔๖๐/๒๖๔๑

เด็กชายสุธินันท์ กันทะใจ ๗/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนปาแลวหลวงวิทยา ดอนมงคล  

นน ๓๔๖๐/๒๖๔๒

เด็กชายภานุวัฒน์ แสนพรม
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปาแลวหลวงวิทยา ดอนมงคล  

นน ๓๔๖๐/๒๖๔๓

เด็กชายกิตติเดช ม่วงสาร
๒๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปาแลวหลวงวิทยา ดอนมงคล  

นน ๓๔๖๐/๒๖๔๔

เด็กชายธนกร ต๊ะถา
๒๐/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปาแลวหลวงวิทยา ดอนมงคล  

นน ๓๔๖๐/๒๖๔๕

เด็กชายพีรวิชญ์ สอนสมฤทธิ

์

๙/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนปาแลวหลวงวิทยา ดอนมงคล  

นน ๓๔๖๐/๒๖๔๖

เด็กหญิงฐิติพร ฝงซ้าย
๒๙/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา ดอนมงคล  

นน ๓๔๖๐/๒๖๔๗

เด็กหญิงนภัสร บุญอิน ๗/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา ดอนมงคล  

นน ๓๔๖๐/๒๖๔๘

เด็กหญิงธัญมน บุญอินทร์
๑๙/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา ดอนมงคล  

นน ๓๔๖๐/๒๖๔๙

เด็กหญิงรัตติยากร บุญอินทร์ ๘/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา ดอนมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๗๖ / ๘๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๖๐/๒๖๕๐
เด็กหญิงนิชดา บุญอินทร์ ๙/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา ดอนมงคล  

นน ๓๔๖๐/๒๖๕๑

เด็กหญิงสวิตา บังเมฆ
๑๓/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา ดอนมงคล  

นน ๓๔๖๐/๒๖๕๒

เด็กชายอิทธิกร บุญอิน

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา ดอนมงคล  

นน ๓๔๖๐/๒๖๕๓

เด็กหญิงนันทินี บุญอิน
๑๓/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา ดอนมงคล  

นน ๓๔๖๐/๒๖๕๔

เด็กหญิงณัฏฐณิชา พึงพาลำธาร

่

๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา ดอนมงคล  

นน ๓๔๖๐/๒๖๕๕

เด็กหญิงกันติยา บุญอินทร์

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา ดอนมงคล  

นน ๓๔๖๐/๒๖๕๖

เด็กหญิงชาลิสา บุญอิน ๗/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา ดอนมงคล  

นน ๓๔๖๐/๒๖๕๗

เด็กหญิงกัณฐิกา บุญอิน
๑๙/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา ดอนมงคล  

นน ๓๔๖๐/๒๖๕๘

เด็กหญิงอริสา พรหมวินัย ๗/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา ดอนมงคล  

นน ๓๔๖๐/๒๖๕๙ เด็กหญิงดาวินกาญจน์
บุญอิน

๑๖/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา ดอนมงคล  

นน ๓๔๖๐/๒๖๖๐
เด็กหญิงอัมพริกา บุญอินทร์ ๓/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา ดอนมงคล  

นน ๓๔๖๐/๒๖๖๑

เด็กหญิงนภัสสร เจริญสุข

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา ดอนมงคล  

นน ๓๔๖๐/๒๖๖๒

เด็กหญิงพิยดา บุญอินทร์
๒๔/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา ดอนมงคล  

นน ๓๔๖๐/๒๖๖๓

เด็กชายชลชาติ อินทะจักร
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา ดอนมงคล  

นน ๓๔๖๐/๒๖๖๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

บุญอิน
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา ดอนมงคล  

นน ๓๔๖๐/๒๖๖๕

เด็กชายวรุตม์ บุญอิน
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา ดอนมงคล  

นน ๓๔๖๐/๒๖๖๖

เด็กชายวรัญู บุญอิน

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา ดอนมงคล  

นน ๓๔๖๐/๒๖๖๗

เด็กหญิงกมลชนก บุญอินทร์
๑๒/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา ดอนมงคล  

นน ๓๔๖๐/๒๖๖๘

เด็กหญิงจรรยพร บุญอิน

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา ดอนมงคล  

นน ๓๔๖๐/๒๖๖๙

เด็กชายณัฐพนธ์ อินมะโน

่

๒๓/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา ดอนมงคล  

นน ๓๔๖๐/๒๖๗๐
นางวราภรณ์ คำปน

๑๗/๑๐/๒๕๓๓
โรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุขวิทยา ดอนมงคล  

นน ๓๔๖๐/๒๖๗๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เนตรสถิตย์
๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางปุก ปางปุก  

นน ๓๔๖๐/๒๖๗๒

เด็กชายราเมศวช์ ระลึก ๕/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปางปุก ปางปุก  

นน ๓๔๖๐/๒๖๗๓

เด็กหญิงมนัสนันท์ คำเขือน

่

๒๙/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปางปุก ปางปุก  

นน ๓๔๖๐/๒๖๗๔

เด็กหญิงวิรากานต์ แซ่จ๋าว ๗/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปางปุก ปางปุก  

นน ๓๔๖๐/๒๖๗๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุภา
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางปุก ปางปุก  

นน ๓๔๖๐/๒๖๗๖

เด็กหญิงชนิดาภา ปุกคาม
๑๔/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางปุก ปางปุก  

นน ๓๔๖๐/๒๖๗๗

เด็กหญิงฃลธิฃา พรสุวรรณ ๒/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านผาหลัก ผาหลัก  

นน ๓๔๖๐/๒๖๗๘

เด็กชายสรวุฒิ สร้อยสน
๒๖/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาหลัก ผาหลัก  

นน ๓๔๖๐/๒๖๗๙

เด็กชายอนุชา เรียนอิน
๒๙/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาหลัก ผาหลัก  

นน ๓๔๖๐/๒๖๘๐
เด็กหญิงกตุมณี สายแปง

๒๑/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านผาหลัก ผาหลัก  

นน ๓๔๖๐/๒๖๘๑

เด็กหญิงธนนันท์ พิชัย
๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาหลัก ผาหลัก  

นน ๓๔๖๐/๒๖๘๒

เด็กหญิงณิชกานต์ พิชัย
๒๒/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาหลัก ผาหลัก  

นน ๓๔๖๐/๒๖๘๓

เด็กหญิงกานต์รวี ปญญา
๓๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาหลัก ผาหลัก  

นน ๓๔๖๐/๒๖๘๔ เด็กชายนิพพัชฌน์เทพ
เมืองมาหล้า

๒๐/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านผาหลัก ผาหลัก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๗๗ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๖๐/๒๖๘๕

เด็กชายวีรภัทร คนซือ

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาหลัก ผาหลัก  

นน ๓๔๖๐/๒๖๘๖

เด็กหญิงวภาวิณี คนตรง
๑๙/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาหลัก ผาหลัก  

นน ๓๔๖๐/๒๖๘๗

เด็กหญิงชุติมา เชิดชู
๑๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาหลัก ผาหลัก  

นน ๓๔๖๐/๒๖๘๘

เด็กหญิงวิภาดา รักษา ๓/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผาหลัก ผาหลัก  

นน ๓๔๖๐/๒๖๘๙

เด็กหญิงปยะพร เภาวฤทธิ

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาหลัก ผาหลัก  

นน ๓๔๖๐/๒๖๙๐
เด็กหญิงเกวลิน ธรรมรัก ๔/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผาหลัก ผาหลัก  

นน ๓๔๖๐/๒๖๙๑

เด็กชายวิจักขณ์ นันตา ๓/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผาหลัก ผาหลัก  

นน ๓๔๖๐/๒๖๙๒

เด็กชายอตินันท์ สุวรรณแสง
๑๕/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางกอม
พระธาตุคีรีศรีชนแดน

 

นน ๓๔๖๐/๒๖๙๓

เด็กหญิงณัฐณิชา เขียนนา ๒/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปางกอม
พระธาตุคีรีศรีชนแดน

 

นน ๓๔๖๐/๒๖๙๔

เด็กหญิงอินทิรา หล้าเรือน
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางกอม
พระธาตุคีรีศรีชนแดน

 

นน ๓๔๖๐/๒๖๙๕

เด็กหญิงวิลาวัณย์ ผิวบาง
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางกอม
พระธาตุคีรีศรีชนแดน

 

นน ๓๔๖๐/๒๖๙๖

เด็กชายธนชิต วงค์ชัย
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางกอม
พระธาตุคีรีศรีชนแดน

 

นน ๓๔๖๐/๒๖๙๗

เด็กชายเตวิชญ์ ทดคำใส
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางกอม
พระธาตุคีรีศรีชนแดน

 

นน ๓๔๖๐/๒๖๙๘

เด็กชายธนิพงษ์ ภูเท็ง
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางกอม
พระธาตุคีรีศรีชนแดน

 

นน ๓๔๖๐/๒๖๙๙

เด็กชายปรัญชัย ดำดง
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางกอม
พระธาตุคีรีศรีชนแดน

 

นน ๓๔๖๐/๒๗๐๐
เด็กหญิงวรัญญารักษ์ เสารางทอย

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางกอม
พระธาตุคีรีศรีชนแดน

 

นน ๓๔๖๐/๒๗๐๑
เด็กชายภูมิพัทธ์ เสารางทอย

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางกอม
พระธาตุคีรีศรีชนแดน

 

นน ๓๔๖๐/๒๗๐๒
เด็กชายศิวพลล์ เพชรนนทรี

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางกอม
พระธาตุคีรีศรีชนแดน

 

นน ๓๔๖๐/๒๗๐๓
เด็กหญิงนลัทพร แสงบุตร

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางกอม
พระธาตุคีรีศรีชนแดน

 

นน ๓๔๖๐/๒๗๐๔
เด็กหญิงสุภาพร บุรีรักษ์

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางกอม
พระธาตุคีรีศรีชนแดน

 

นน ๓๔๖๐/๒๗๐๕
เด็กชายอติเทพ สายวงค์พรม

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางกอม
พระธาตุคีรีศรีชนแดน

 

นน ๓๔๖๐/๒๗๐๖
นายทินกร แซ่ท้าว

๐๑/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

สองแคว  

นน ๓๔๖๐/๒๗๐๗
นางสาวพิญาดา แซ่ย่าง

๓๐/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

สองแคว  

นน ๓๔๖๐/๒๗๐๘
นางสาวสุมาลี แซ่จ๋าว

๒๖/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

สองแคว  

นน ๓๔๖๐/๒๗๐๙
นางสาวปยนุช เสารางทอย

๒๕/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

สองแคว  

นน ๓๔๖๐/๒๗๑๐
นางสาวสุพรรษา แซ่ผ่าน

๐๑/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

สองแคว  

นน ๓๔๖๐/๒๗๑๑

เด็กชายชวีกานต์ แซ่ผ่าน

๒๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

สองแคว  

นน ๓๔๖๐/๒๗๑๒

เด็กชายธนพล มณีจร
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

สองแคว  

นน ๓๔๖๐/๒๗๑๓

เด็กหญิงสุธีกานต์ แซ่ผ่าน
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

สองแคว  

นน ๓๔๖๐/๒๗๑๔

เด็กหญิงพิฃญากร โสแก้ว
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

สองแคว  

นน ๓๔๖๐/๒๗๑๕

เด็กหญิงศศินิภา ดำดง
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

สองแคว  

นน ๓๔๖๐/๒๗๑๖

เด็กหญิงศุภิสรา กาลิก
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

สองแคว  

นน ๓๔๖๐/๒๗๑๗

เด็กชายพัสกร เสารางทอย
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

สองแคว  

นน ๓๔๖๐/๒๗๑๘

เด็กชายฐิติพงษ์ เทียนรุ่งอรุณ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

สองแคว  

นน ๓๔๖๐/๒๗๑๙

เด็กหญิงจาฏพัจน์ ใบยา

๒๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

สองแคว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๗๘ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๖๐/๒๗๒๐
เด็กหญิงเจนจิรา เสารางทอย

๑/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

สองแคว  

นน ๓๔๖๐/๒๗๒๑

เด็กชายรัฐภูมิ สุฤทธิ

์

๑๓/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสองแคว สองแคว  

นน ๓๔๖๐/๒๗๒๒

เด็กชายกุณัชณ์ แซ่เติน

๋

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองแคว สองแคว  

นน ๓๔๖๐/๒๗๒๓

เด็กชายนราธิป งึมนันใจ

้

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองแคว สองแคว  

นน ๓๔๖๐/๒๗๒๔

เด็กชายฉัตรมงคล ทองสุข ๕/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสองแคว สองแคว  

นน ๓๔๖๐/๒๗๒๕

เด็กชายนันทวัฒน์ แคแดง
๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองแคว สองแคว  

นน ๓๔๖๐/๒๗๒๖

เด็กชายเมธัส คำนยันต์ ๔/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสองแคว สองแคว  

นน ๓๔๖๐/๒๗๒๗

เด็กชายธนกฤต เหมืองหม้อ
๑๗/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองแคว สองแคว  

นน ๓๔๖๐/๒๗๒๘

เด็กชายจิรสิน ยะแสง
๓๑/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสองแคว สองแคว  

นน ๓๔๖๐/๒๗๒๙

เด็กชายกอบสุข เทียมปรุใหญ๋
๑๘/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสองแคว สองแคว  

นน ๓๔๖๐/๒๗๓๐
เด็กชายพุฒิพงศ์ แซ่รี

๑๖/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสองแคว สองแคว  

นน ๓๔๖๐/๒๗๓๑

เด็กชายชนาทิป ธงหิมะ ๘/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสองแคว สองแคว  

นน ๓๔๖๐/๒๗๓๒

เด็กชายพงศธร ทะนิต๊ะ
๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองแคว สองแคว  

นน ๓๔๖๐/๒๗๓๓

เด็กชายอภิวัฒน์ สาลี

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองแคว สองแคว  

นน ๓๔๖๐/๒๗๓๔

เด็กชายวชิรวิทย์ สวัสดี
๒๔/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองแคว สองแคว  

นน ๓๔๖๐/๒๗๓๕

เด็กชายภาคภูมิ ตระกลทรัพย์ดี ๓/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสองแคว สองแคว  

นน ๓๔๖๐/๒๗๓๖

เด็กชายธนัธชัย มูลโคตร
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองแคว สองแคว  

นน ๓๔๖๐/๒๗๓๗

เด็กชายกิตตธัช ทมบูรณ์จันทร์ ๓/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสองแคว สองแคว  

นน ๓๔๖๐/๒๗๓๘

เด็กหญิงปาเจรา แสนสองสี
๑๑/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองแคว สองแคว  

นน ๓๔๖๐/๒๗๓๙

เด็กหญิงพรธิตา ฟองลม
๒๔/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองแคว สองแคว  

นน ๓๔๖๐/๒๗๔๐
เด็กหญิงวาสิตา ธงหิมะ

๒๐/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสองแคว สองแคว  

นน ๓๔๖๐/๒๗๔๑

เด็กหญิงพิศพิณ แซ่เติน

๋

๑๒/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสองแคว สองแคว  

นน ๓๔๖๐/๒๗๔๒

เด็กหญิงชาลิสา วรรณโกฏิ
๒๒/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองแคว สองแคว  

นน ๓๔๖๐/๒๗๔๓
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ต๊อดแก้ว

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองแคว สองแคว  

นน ๓๔๖๐/๒๗๔๔

เด็กหญิงกัญทิชา ศรีวงษ์สุข
๒๒/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองแคว สองแคว  

นน ๓๔๖๐/๒๗๔๕

เด็กหญิงชญาดา สุยาว

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองแคว สองแคว  

นน ๓๔๖๐/๒๗๔๖

เด็กหญิงกรวรรณ ปะละสี
๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองแคว สองแคว  

นน ๓๔๖๐/๒๗๔๗

เด็กหญิงกนกวรรณ เหล็กกล้า
๓๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองแคว สองแคว  

นน ๓๔๖๐/๒๗๔๘

เด็กหญิงเขมิกา อดทน
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองแคว สองแคว  

นน ๓๔๖๐/๒๗๔๙

เด็กหญิงธมนวรรณ เขียวไทย
๑๕/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองแคว สองแคว  

นน ๓๔๖๐/๒๗๕๐
เด็กหญิงศุภนุช คนชือ

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองแคว สองแคว  

นน ๓๔๖๐/๒๗๕๑

เด็กหญิงณัฐธิดา แซ่พ่าน
๒๕/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสองแคว สองแคว  

นน ๓๔๖๐/๒๗๕๒

เด็กหญิงแพรวา พงศ์ภัคธนากร
๑๒/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองแคว สองแคว  

นน ๓๔๖๐/๒๗๕๓

เด็กหญิงจันทนิภา ทองสุข

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสองแคว สองแคว  

นน ๓๔๖๐/๒๗๕๔

เด็กหญิงจิตรกัญญา ชนะศึก
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองแคว สองแคว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๗๙ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๖๐/๒๗๕๕

เด็กชายชาตรี มีสิมมา
๑๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อหยวก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๗๕๖

เด็กชายพยนต์ ใจปง
๒๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อหยวก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๗๕๗

เด็กชายภูวเดช ใจปง
๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อหยวก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๗๕๘

เด็กชายศักดิภํทร ขันหลวง ๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ่อหยวก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๗๕๙

เด็กชายสันติภาพ ใจปง ๕/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ่อหยวก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๗๖๐
เด็กหญิงครีม ใจปง

๑๓/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ่อหยวก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๗๖๑

เด็กหญิงจารุวรรณ ใจปง ๕/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ่อหยวก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๗๖๒

เด็กหญิงชนารัญช์ ใจปง
๑๙/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อหยวก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๗๖๓

เด็กหญิงณัฐธิชา ศรีชาแอน
๒๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อหยวก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๗๖๔

เด็กหญิงดารินทร์ ใจปง ๗/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ่อหยวก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๗๖๕

เด็กหญิงมิงขัวญ

่

ใจปง
๒๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อหยวก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๗๖๖

เด็กหญิงวรินทร อุดเต็น
๒๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อหยวก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๗๖๗
เด็กหญิงหยาดพิรุณ ใจปง

๒๓/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ่อหยวก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๗๖๘

เด็กชายจรัส ใจปง
๑๖/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อหยวก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๗๖๙

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ใจปง

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อหยวก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๗๗๐
เด็กชายธนกร อักขระ

๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ่อหยวก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๗๗๑

เด็กชายธีรศักดิ

์

ใจปง ๓/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ่อหยวก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๗๗๒

เด็กชายนพนนท์ ใจปง
๑๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อหยวก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๗๗๓

เด็กชายนรวีร์ อักขระ
๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อหยวก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๗๗๔

เด็กชายไพโรจน์ ใจปง
๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อหยวก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๗๗๕

เด็กชายภัทรพล ใจปง

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อหยวก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๗๗๖

เด็กชายสมบูรณ์ อุ่นถิน

่

๒/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ่อหยวก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๗๗๗

เด็กชายสราวุฒ อักขระ
๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อหยวก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๗๗๘

เด็กชายอานนนท์ ใจปง
๑๕/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อหยวก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๗๗๙

เด็กหญิงโกมลชนก ใจปง
๒๒/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อหยวก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๗๘๐
เด็กหญิงเขมิกา ใจปง

๒๗/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ่อหยวก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๗๘๑

เด็กหญิงธารทิพย์ ใจปง
๑๓/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อหยวก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๗๘๒

เด็กหญิงวรัญญา อักขระ
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อหยวก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๗๘๓

เด็กหญิงอานิสา ใจปง
๑๕/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อหยวก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๗๘๔

เด็กหญิงชุมพูนุช อักขระ
๑๗/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อหยวก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๗๘๕

เด็กหญิงอรนงค์ ภูเดช
๒๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อหยวก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๗๘๖

เด็กชายกฤษดา อักขระ
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อหยวก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๗๘๗

เด็กชายสรวิช คงวัน
๑๒/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อหยวก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๗๘๘

เด็กชายสมมาย ใจปง
๓๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อหยวก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๗๘๙

เด็กชายอนุพงษ์ ช่างเงิน
๑๒/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อหยวก บ่อหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๘๐ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๖๐/๒๗๙๐
เด็กหญิงลลิตา ใจปง

๑๘/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ่อหยวก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๗๙๑

เด็กหญิงเมธินี ทาแปง ๘/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ่อหยวก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๗๙๒

เด็กหญิงฐิติมา มะศักดิ

์

๑๔/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ่อหยวก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๗๙๓

เด็กหญิงศิรดา ใจปง
๑๔/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อหยวก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๗๙๔

เด็กหญิงมยุรินทร์ อักขระ
๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อหยวก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๗๙๕

เด็กหญิงมาลี ใจปง ๙/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ่อหยวก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๗๙๖

เด็กหญิงสุกัญญา ใจปง ๓/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ่อหยวก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๗๙๗

เด็กชายอภิวัฒน์ ใจปง
๑๘/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อหยวก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๗๙๘

เด็กชายสุทธวัต อักขระ
๑๗/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อหยวก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๗๙๙

เด็กหญิงนภัสสร อุ่นถิน

่

๑๖/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ่อหยวก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๐๐
เด็กหญิงพรสวรรค์ ปนอิน

๒๒/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ่อหยวก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๐๑
เด็กหญิงณัฐกมล พลธา

๒๒/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ่อหยวก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๐๒
เด็กหญิงรณพร ใจปง

๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ่อหยวก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๐๓
เด็กหญิงกัญญาพัชร อุดเต็น

๓๐/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ่อหยวก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๐๔
เด็กหญิงชนาภา ใจปง

๒๒/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ่อหยวก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๐๕
เด็กหญิงปย์วรา ใจปง

๒๘/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ่อหยวก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๐๖
เด็กหญิงชนกขัวญ อักขระ ๔/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ่อหยวก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๐๗
เด็กหญิงศุภากานต์ ใจปง ๓/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ่อหยวก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๐๘
เด็กหญิงศรุตา ใจปง

๑๗/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ่อหยวก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๐๙
เด็กชายอาทิตย์ อักขระ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อหยวก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๑๐
เด็กชายอธิคม ใจปง

๒๔/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ่อหยวก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๑๑

เด็กหญิงวชิราภรณ์ ใจปง

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อหยวก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๑๒

เด็กหญิงภิรมย์ญา ใจปง
๑๕/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อหยวก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๑๓

เด็กหญิงกวินยา อักขระ
๑๗/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อหยวก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๑๔

เด็กชายปรีชา ใจปง ๒/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ่อหยวก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๑๕

เด็กหญิงสุกัญญา ใจปง
๑๔/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อหยวก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๑๖

เด็กหญิงปานไพลิน ใจปง
๑๓/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อหยวก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๑๗

เด็กหญิงดวงฤทัย บัวกล้า ๕/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ่อหยวก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๑๘

เด็กชายกฤษกร อุดเต็น

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อหยวก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๑๙

เด็กชายภานุพงศ์ ช่างเงิน ๕/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ่อหยวก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๒๐
เด็กชายชลากร อักขระ

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อหยวก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๒๑

เด็กชายชลิต ใจปง
๑๒/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อหยวก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๒๒

เด็กชายอนุชา ใจปง
๓๐/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อหยวก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๒๓

เด็กชายชยากร ใจปง
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อหยวก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๒๔

เด็กชายพงษ์พันธ์ ใจปง
๑๘/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อหยวก บ่อหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๘๑ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๖๐/๒๘๒๕

นางสาวราตรี อักขระ ๒/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนบ่อหยวก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๒๖

นางสาวอำไพ ใจปง ๕/๗/๒๕๔๓ โรงเรียนบ่อหยวก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๒๗

นางสาวอตินุช ใจปง
๒๕/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อหยวก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๒๘

นางสาวลิบ ใจปง
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อหยวก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๒๙

นางสาวพินิดา ธิยาวงค์ ๒/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนบ่อหยวก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๓๐
เด็กหญิงเกวลิน ดลกา

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อหยวก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๓๑

เด็กหญิงปาณิษา ใจปง
๑๒/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อหยวก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๓๒

เด็กชายพีรพัฒน์ ใจปง
๑๕/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อหยวก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๓๓

เด็กชายศุภโชค อักขระ
๑๒/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อหยวก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๓๔

เด็กชายมนัส ใจปง
๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อหยวก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๓๕

เด็กชายกิตติทัต ใจปง
๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อหยวก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๓๖

นายสมใจ ใจปง
๒๗/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อหยวก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๓๗

นายกวินภพ สายแปง
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อหยวก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๓๘

นายชินภัทร อักขระ ๒/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนบ่อหยวก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๓๙

นายสุรชัย อักขระ

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อหยวก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๔๐
เด็กชายวทัญู วงค์มณีทิพย์

๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบ่อหลวง บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๔๑

เด็กชายคณิน ใจปง
๑๓/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๔๒

เด็กชายรุ่งเรือง

่

ใจปง
๑๔/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๔๓

เด็กชายชานนท์ เทพสิทธิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๔๔

เด็กชายธีรพัฒน์ จอมหล้า
๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๔๕

เด็กชายธีรพัฒน์ พรหมมา ๓๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๔๖

เด็กชายศตนันทน์ จอมหล้า ๖/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๔๗

เด็กหญิงภคนิจ อุปจักร ๗/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๔๘

เด็กหญิงมะลิ คงพัฒน์ยืน
๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๔๙

เด็กหญิงปุณยานุช ยอดวาฤทธิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบ่อหลวง บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๕๐
เด็กหญิงธมลพรรณ ขันหลวง ๓/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๕๑

เด็กหญิงธมลวรรณ ขันหลวง ๓/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๕๒

เด็กหญิงรุ่งทิวา ใจปง
๒๙/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๕๓

เด็กหญิงมันฑนา สมมีชัย
๑๑/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๕๔

เด็กหญิงแสงตะวัน ใจปง
๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๕๕

เด็กหญิงศิโรรัตน์ เอกจิตร
๒๙/๔/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๕๖

เด็กหญิงณัฐริกา สุนทรทมครบุรี
๒๑/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๕๗

เด็กหญิงเจนจิรา จ๋อมหล้า
๑๔/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๕๘

เด็กหญิงลัลญดา อุปจักร์
๒๙/๔/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๕๙

เด็กชายเจษฏาวุฒิ งามนิธินนท์
๑๕/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง บ่อหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๘๒ / ๘๔

้
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เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๖๐/๒๘๖๐
เด็กชายโภคิน ทองพลับ

๑๗/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบ่อหลวง บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๖๑

เด็กชายทรงภพ ใจปง
๑๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๖๒

เด็กชายไตรภพ จอมหล้า
๒๗/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๖๓

เด็กชายอานนท์ อุ่นถิน

่

๙/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๖๔

เด็กชายแสนณิรัน ใจปง ๘/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๖๕

เด็กชายอนุวัฒน์ ใจปง

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๖๖

เด็กชายภัทรภูมิ ภิระบรรณ์
๑๒/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๖๗

เด็กชายกรวิชญ์ เขือนเมือง

่

๒๙/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านบ่อหลวง บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๖๘

เด็กหญิงสาธิดา เขือนเมือง

่

๒๖/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบ่อหลวง บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๖๙

เด็กหญิงสุวีรยา ใจปง
๑๗/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๗๐
เด็กหญิงรังสิมา ทับเกษม

๑๕/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบ่อหลวง บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๗๑

เด็กหญิงอาจารีย์ รัฐมนตรี
๒๙/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๗๒

เด็กหญิงนารี จ๋อมหล้า

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๗๓

เด็กหญิงณิชา ใจปง ๗/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๗๔

เด็กหญิงพิมพร เขือนเมือง

่

๑๕/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบ่อหลวง บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๗๕

เด็กหญิงทิฆัมพร ใจปง

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๗๖

เด็กหญิงเรืองรอง ใจปง ๗/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๗๗

เด็กหญิงจันทการติ

์

ใจปง ๘/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๗๘

เด็กหญิงปทมพร ภูบุตตะ
๑๑/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๗๙

เด็กหญิงรัญชนา อุปจักร์
๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๘๐
เด็กหญิงบุณยานุช สอนลาว ๙/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๘๑

เด็กหญิงวิชนาฏ จำปา ๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๘๒

เด็กหญิงประภาวี จ๋อมหล้า
๑๘/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๘๓

เด็กหญิงศุภวรรณ จอมหล้า
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๘๔

เด็กหญิงจันทรัช ใจปง
๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๘๕

เด็กหญิงจิราภรณ์ จอมหล้า
๓๐/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๘๖

เด็กหญิงกิตติยา ใจปง
๑๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๘๗

เด็กชายนันทนัช มณีไวย์ ๒/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนผักเฮือก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๘๘

เด็กชายพงศภัค คมแหลม ๖/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนผักเฮือก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๘๙

เด็กชายพงศกร สุขแดง
๒๗/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนผักเฮือก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๙๐
เด็กชายกฤษกร สุยะ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนผักเฮือก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๙๑

เด็กชายธนากร ชินพระวอ
๒๔/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนผักเฮือก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๙๒

เด็กชายต่อตระกุล โสภิพันธ์
๑๒/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนผักเฮือก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๙๓
เด็กชายการัณยภาส ลำนัย

๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนผักเฮือก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๙๔

เด็กหญิงปานรวี ปวกพรหมม ๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนผักเฮือก บ่อหลวง  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๔๖๐/๒๘๙๕

เด็กหญิงกานต์ธิตา ธิมิตร
๒๖/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนผักเฮือก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๙๖

เด็กหญิงรัชนีกร ปาณะวงษา ๙/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนผักเฮือก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๙๗

เด็กหญิงปญญดา พิศจารย์
๒๘/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผักเฮือก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๙๘

เด็กหญิงธรพร อุปจักร์ ๒/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนผักเฮือก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๘๙๙

เด็กหญิงสมาลี อุปจักร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนผักเฮือก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๙๐๐
เด็กหญิงศศิวิมล อุปจักร์

๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนผักเฮือก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๙๐๑
เด็กหญิงชีวาพร กล้านรงค์เช

๒๘/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนผักเฮือก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๙๐๒
เด็กหญิงอุมากร อุปจักร์ ๕/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนผักเฮือก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๙๐๓
เด็กชายสรพิชัย สุทธเขตร

๒๑/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนผักเฮือก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๙๐๔
เด็กชายธนภัทร อุปจักร์

๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนผักเฮือก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๙๐๕
เด็กชายวรวัฒน์ ดวงพันธ์ ๘/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนผักเฮือก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๙๐๖
เด็กชายอนุชา ภู่สิน

๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนผักเฮือก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๙๐๗
เด็กหญิงวัรัญญา สุยะ

๓๐/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนผักเฮือก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๙๐๘
เด็กหญิงวรรณภา ชัยวร

๒๒/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนผักเฮือก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๙๐๙
เด็กหญิงวาสนา ยิมเครือทอง

้

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนผักเฮือก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๙๑๐
เด็กหญิงเนตรอัปสร ดวงพันธ์

๑๐/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนผักเฮือก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๙๑๑

เด็กหญิงวรินทิพย์ คำยาน
๒๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนผักเฮือก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๙๑๒

เด็กชายญาณวรุฒม์ พรมเปยง

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนผักเฮือก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๙๑๓

เด็กหญิงณัฎฐนันท์ พิศจารย์
๒๙/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนผักเฮือก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๙๑๔

เด็กหญิงชนันภรณ์ สุยะ
๑๙/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนผักเฮือก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๙๑๕

เด็กหญิงชลธิชา อุปจักร์
๓๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนผักเฮือก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๙๑๖

เด็กหญิงนันทณัฐ สุยะ
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนผักเฮือก บ่อหลวง  

นน ๓๔๖๐/๒๙๑๗

เด็กชายนิติชัย ลำนัย ๕/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนผักเฮือก บ่อหลวง  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมราชานุวัตร)

เจ้าคณะภาค ๖

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๘๔ / ๘๔

้

http://www.tcpdf.org

