
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดน่าน  ภาค ๖

ส่งสอบ ๖๒๖ คน ขาดสอบ ๑๓๒ คน คงสอบ ๔๙๔ คน สอบได้ ๒๗๗ คน สอบตก ๒๑๗ คน (๕๖.๐๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๖๕๙/๐๐๐๑
นางสาลินี แก้วก้อน

๑๑/๑๑/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดน่าน วัดพญาภู  

นน ๓๖๕๙/๐๐๐๒
นางอาภาภัทร ทะลอย

๒๒/๐๔/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดน่าน วัดพญาภู  

นน ๓๖๕๙/๐๐๐๓
นายปกรณ์ สุโรพันธ์

๐๙/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดน่าน วัดพญาภู  

นน ๓๖๕๙/๐๐๐๔
นายสรศักดิ

์

กิตติบวรโรจน์
๑๗/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดน่าน วัดพญาภู  

นน ๓๖๕๙/๐๐๐๕
นายไมตรี แก้วธนะ

๒๒/๐๑/๒๕๐๗

เรือนจำจังหวัดน่าน วัดพญาภู  

นน ๓๖๕๙/๐๐๐๖
นายชาญชัย รอดด้วยบุญ

๑๑/๐๒/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดน่าน วัดพญาภู  

นน ๓๖๕๙/๐๐๐๗
นายศักดินนท์ พันธ์ก๋า

๑๗/๐๓/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดน่าน วัดพญาภู  

นน ๓๖๕๙/๐๐๐๘
นางสาวมาลี วือชา

้

๒๔/๐๑/๒๕๔๒
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดพระธาตุช้างคำ  

นน ๓๖๕๙/๐๐๐๙
เด็กหญิงศศิภา ทิมโต้

๑๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดพระธาตุช้างคำ  

นน ๓๖๕๙/๐๐๑๐
นางสาวชลดา ลอยฟา

๐๖/๐๖/๒๕๔๑
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดพระธาตุช้างคำ  

นน ๓๖๕๙/๐๐๑๑
นางสาวศุภานน กันไชย

๒๒/๐๕/๒๕๔๒
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดพระธาตุช้างคำ  

นน ๓๖๕๙/๐๐๑๒
นางสาวสุพัตรา กาบหล้า

๐๓/๐๒/๒๕๔๒
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดพระธาตุช้างคำ  

นน ๓๖๕๙/๐๐๑๓
นางสาวพิมพ์ทอง ใจปง

๐๓/๐๔/๒๕๔๐
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดพระธาตุช้างคำ  

นน ๓๖๕๙/๐๐๑๔
นายธนกร ไชยเลิศ

๐๓/๐๑/๒๕๔๒
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดพระธาตุช้างคำ  

นน ๓๖๕๙/๐๐๑๕
นางสาวน้องนุช แซ่พ่าน

๒๓/๐๘/๒๕๔๑
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดพระธาตุช้างคำ  

นน ๓๖๕๙/๐๐๑๖
นางสาวกมลชนก เครือหวัน

๐๗/๐๑/๒๕๔๒
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดพระธาตุช้างคำ  

นน ๓๖๕๙/๐๐๑๗
นางสาวสุดาภรณ์ ใจปง

๐๔/๐๑/๒๕๔๒
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดพระธาตุช้างคำ  

นน ๓๖๕๙/๐๐๑๘
นางสาวรัฐติกาล ใจปง

๐๕/๐๓/๒๕๔๑
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดพระธาตุช้างคำ  

นน ๓๖๕๙/๐๐๑๙
นางสาวรามาวดี ทรงสวัสดิวงศ์

์

๒๗/๐๓/๒๕๔๑
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดพระธาตุช้างคำ  

นน ๓๖๕๙/๐๐๒๐
เด็กหญิงปทุมมาศ ตามล

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา วัดพระธาตุช้างคำ  

นน ๓๖๕๙/๐๐๒๑
เด็กหญิงนันทนภัส มูลจะคำ

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา วัดพระธาตุช้างคำ  

นน ๓๖๕๙/๐๐๒๒
เด็กหญิงธัญชนก กันทะนะ

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา วัดพระธาตุช้างคำ  

นน ๓๖๕๙/๐๐๒๓
เด็กหญิงจิรภิญญา สองสีโย

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา วัดพระธาตุช้างคำ  

นน ๓๖๕๙/๐๐๒๔
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา นันท์ชัย

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา วัดพระธาตุช้างคำ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดน่าน  ๑ / ๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๖๕๙/๐๐๒๕
เด็กหญิงกมลชนก รัตนะ

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา วัดพระธาตุช้างคำ  

นน ๓๖๕๙/๐๐๒๖
เด็กหญิงญาณิศา แทพเสน

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา วัดพระธาตุช้างคำ  

นน ๓๖๕๙/๐๐๒๗
เด็กหญิงณฐิตา นุเทพสุ

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา วัดพระธาตุช้างคำ  

นน ๓๖๕๙/๐๐๒๘
เด็กหญิงศิรภัสสร ตันน้อย

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา วัดพระธาตุช้างคำ  

นน ๓๖๕๙/๐๐๒๙
เด็กชายชนาภัทร นันติอาจ

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา วัดพระธาตุช้างคำ  

นน ๓๖๕๙/๐๐๓๐
เด็กชายชญานิน คันธรักษ์

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา วัดพระธาตุช้างคำ  

นน ๓๖๕๙/๐๐๓๑
เด็กหญิงกัญญาณัฐ สิริสาร

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) วัดมิงเมือง

่

 

นน ๓๖๕๙/๐๐๓๒
เด็กหญิงอรปรียา คำชาว

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนสะไมย์วิทยา วัดสะไมย์  

นน ๓๖๕๙/๐๐๓๓
เด็กหญิงอนุสา สมจิตต์

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร วัดสะไมย์  

นน ๓๖๕๙/๐๐๓๔
เด็กหญิงอรไพลิน อาษา

๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ วัดสะไมย์  

นน ๓๖๕๙/๐๐๓๕
เด็กหญิงสุนันทา อินภูธร

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นน ๓๖๕๙/๐๐๓๖
เด็กหญิงณัฐวดี ยีขาม

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นน ๓๖๕๙/๐๐๓๗
นายภูวินทร์ แก้วทอง

๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๖๕๙/๐๐๓๘
นางสาวกรกนก อินต๊ะจักร

๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๖๕๙/๐๐๓๙
นางสาวอรปรียา สีสิทธิ

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๖๕๙/๐๐๔๐
เด็กหญิงชลธิชา ดีปนตา

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำเกียน

๋

วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๖๕๙/๐๐๔๑
เด็กชายณัฐพงษ์ คำมงคล

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำเกียน

๋

วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๖๕๙/๐๐๔๒
เด็กชายสุบรรณ เกียนคำ

๋

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำเกียน

๋

วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๖๕๙/๐๐๔๓
เด็กหญิงอิศริยา มหายศนันท์

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำเกียน

๋

วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๖๕๙/๐๐๔๔
เด็กชายเฉลิมพล ยศอาจ

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำเกียน

๋

วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๖๕๙/๐๐๔๕
เด็กชายชนกันต์ ดีสม

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำเกียน

๋

วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๖๕๙/๐๐๔๖
เด็กชายภานุวัฒน์ อนันทยศ

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำเกียน

๋

วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๖๕๙/๐๐๔๗
เด็กชายสราวุฒิ แสนน้อย

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำเกียน

๋

วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๖๕๙/๐๐๔๘
เด็กชายอัครพนธ์ พนาขวา

๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำเกียน

๋

วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๖๕๙/๐๐๔๙
เด็กชายกฤตภาส เทพทวี

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

วัดขึงเจริญ

่

 

นน ๓๖๕๙/๐๐๕๐
เด็กชายจารุกิตต์ บุญสำรี

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

วัดขึงเจริญ

่

 

นน ๓๖๕๙/๐๐๕๑
เด็กชายณภัทร อภิชัย

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

วัดขึงเจริญ

่

 

นน ๓๖๕๙/๐๐๕๒
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

อุทธิยา
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

วัดขึงเจริญ

่

 

นน ๓๖๕๙/๐๐๕๓
เด็กชายธนทรัพย์ อุทธิยา

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

วัดขึงเจริญ

่

 

นน ๓๖๕๙/๐๐๕๔
เด็กชายธิติวุฒิ นวลคำ

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

วัดขึงเจริญ

่

 

นน ๓๖๕๙/๐๐๕๕
เด็กชายธีรพล สุรินทร์

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

วัดขึงเจริญ

่

 

นน ๓๖๕๙/๐๐๕๖
เด็กชายนพรัตน์ ปนทะนะ

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

วัดขึงเจริญ

่

 

นน ๓๖๕๙/๐๐๕๗
เด็กชายนัธพงศ์ จันต๊ะมา

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

วัดขึงเจริญ

่

 

นน ๓๖๕๙/๐๐๕๘
เด็กชายภัทรกร จันต๊ะมา

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

วัดขึงเจริญ

่

 

นน ๓๖๕๙/๐๐๕๙
เด็กชายภูบดินทร์ สมชือ

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

วัดขึงเจริญ

่

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดน่าน  ๒ / ๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๖๕๙/๐๐๖๐
เด็กชายระติพันธ์ ปจดี

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

วัดขึงเจริญ

่

 

นน ๓๖๕๙/๐๐๖๑
เด็กชายวิชารัตน์ ศรีอ้วน

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

วัดขึงเจริญ

่

 

นน ๓๖๕๙/๐๐๖๒
เด็กชายวงศพัทธ์ ทิพย์ปญญา

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

วัดขึงเจริญ

่

 

นน ๓๖๕๙/๐๐๖๓
เด็กชายศิรวัฒน์ สมพงษ์

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

วัดขึงเจริญ

่

 

นน ๓๖๕๙/๐๐๖๔
เด็กชายศิรวิทย์ สมบัติปน

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

วัดขึงเจริญ

่

 

นน ๓๖๕๙/๐๐๖๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

นันทะปน

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

วัดขึงเจริญ

่

 

นน ๓๖๕๙/๐๐๖๖
เด็กหญิงกชพรรณ ลักษณะ

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

วัดขึงเจริญ

่

 

นน ๓๖๕๙/๐๐๖๗
เด็กหญิงกชมน ลักษณะ

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

วัดขึงเจริญ

่

 

นน ๓๖๕๙/๐๐๖๘
เด็กหญิงกนกนิภา ปนทะนะ

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

วัดขึงเจริญ

่

 

นน ๓๖๕๙/๐๐๖๙
เด็กหญิงกมลพร ปจดี

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

วัดขึงเจริญ

่

 

นน ๓๖๕๙/๐๐๗๐
เด็กหญิงกุลปรียา ไชยยศ

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

วัดขึงเจริญ

่

 

นน ๓๖๕๙/๐๐๗๑
เด็กหญิงวริยา นันทะน้อย

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

วัดขึงเจริญ

่

 

นน ๓๖๕๙/๐๐๗๒
นางสาวเพ็ญนภา นาข้าวต้ม

๑๔/๐๙/๒๕๒๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ วัดบุญยืน  

นน ๓๖๕๙/๐๐๗๓
เด็กชายปริญญา ทะนะปา

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร วัดเมืองราม  

นน ๓๖๕๙/๐๐๗๔
เด็กชายณัฐภัทร ขันอุดทา

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม วัดเมืองราม  

นน ๓๖๕๙/๐๐๗๕
เด็กหญิงจริยา อารีย์

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม วัดเมืองราม  

นน ๓๖๕๙/๐๐๗๖
เด็กหญิงณัฐณิชา เปลียนสันเทียะ

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม วัดเมืองราม  

นน ๓๖๕๙/๐๐๗๗
เด็กชายกิตติทัต ฝนอินทร์

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม วัดเมืองราม  

นน ๓๖๕๙/๐๐๗๘
เด็กหญิงธันย์ชนก ไชยแก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม วัดเมืองราม  

นน ๓๖๕๙/๐๐๗๙
เด็กหญิงจันทกานต์ เสมอตน

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม วัดเมืองราม  

นน ๓๖๕๙/๐๐๘๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ผาวังยศ

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านครกคำ วัดเมืองราม  

นน ๓๖๕๙/๐๐๘๑
เด็กชายธนัส หัสสา

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านครกคำ วัดเมืองราม  

นน ๓๖๕๙/๐๐๘๒
เด็กชายรัฐศาสตร์ เหง่าง่า

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านครกคำ วัดเมืองราม  

นน ๓๖๕๙/๐๐๘๓
เด็กหญิงสุชาวดี ปาชนา

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านครกคำ วัดเมืองราม  

นน ๓๖๕๙/๐๐๘๔
เด็กหญิงจารุวรรณ พลทำ

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านครกคำ วัดเมืองราม  

นน ๓๖๕๙/๐๐๘๕
เด็กหญิงจุฑารัตน์ กาน้อย

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านครกคำ วัดเมืองราม  

นน ๓๖๕๙/๐๐๘๖
เด็กหญิงปยานุช ปองแก้ว

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านครกคำ วัดเมืองราม  

นน ๓๖๕๙/๐๐๘๗
เด็กหญิงธนัชพร เสนวงศ์

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านครกคำ วัดเมืองราม  

นน ๓๖๕๙/๐๐๘๘
เด็กหญิงนิภาภรณ์ รสแก้ว

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านครกคำ วัดเมืองราม  

นน ๓๖๕๙/๐๐๘๙
เด็กชายธนกร ถินนาราม

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเหลืองใน วัดเมืองราม  

นน ๓๖๕๙/๐๐๙๐
เด็กหญิงรัตติกาล ไชยยา

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลับมืนพรวน วัดเมืองราม  

นน ๓๖๕๙/๐๐๙๑
นายอนุชา ตนภู

๐๔/๐๗/๒๕๒๖
โรงเรียนพระปริยัติศาสนาภิพัฒน์วัดเมืองราม

วัดเมืองราม  

นน ๓๖๕๙/๐๐๙๒
เด็กชายพงษ์เทพ แสนโซ้ง

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนริมฝงน่านวิทยา วัดเมืองราม  

นน ๓๖๕๙/๐๐๙๓
เด็กชายศุภโชค แสนโซ้ง

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนริมฝงน่านวิทยา วัดเมืองราม  

นน ๓๖๕๙/๐๐๙๔
เด็กหญิงทักษพร ศรีสะอาด

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาน้อย วัดนาราบ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดน่าน  ๓ / ๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๖๕๙/๐๐๙๕
เด็กหญิงทิพย์วรรณ แพงอ่อน

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาน้อย วัดนาราบ  

นน ๓๖๕๙/๐๐๙๖
เด็กหญิงธนัฎฐา วุฒิยา

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาน้อย วัดนาราบ  

นน ๓๖๕๙/๐๐๙๗
เด็กหญิงนภสร ใจฟอง

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนาน้อย วัดนาราบ  

นน ๓๖๕๙/๐๐๙๘
เด็กหญิงปภาดา ทาตัน

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาน้อย วัดนาราบ  

นน ๓๖๕๙/๐๐๙๙
เด็กหญิงปริญญา ไชยชนะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาน้อย วัดนาราบ  

นน ๓๖๕๙/๐๑๐๐
เด็กหญิงสุภัสสรา ยะเสน

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาน้อย วัดนาราบ  

นน ๓๖๕๙/๐๑๐๑
เด็กหญิงวิลมล แก้วเปง

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาน้อย วัดนาราบ  

นน ๓๖๕๙/๐๑๐๒
เด็กหญิงสุภธิดา ปราณีทะ

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาน้อย วัดนาราบ  

นน ๓๖๕๙/๐๑๐๓
เด็กหญิงพรหมพร วิริยะ

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาน้อย วัดนาราบ  

นน ๓๖๕๙/๐๑๐๔
เด็กหญิงกนกวรรณ ทิพย์ถา

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนา วัดนาราบ  

นน ๓๖๕๙/๐๑๐๕
เด็กหญิงกมลลักษณ์ สารก๋า

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนา วัดนาราบ  

นน ๓๖๕๙/๐๑๐๖
เด็กหญิงกิตติพร ปารินทร์

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนา วัดนาราบ  

นน ๓๖๕๙/๐๑๐๗
เด็กชายจักรกฤษ์ จาจี

๋

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนา วัดนาราบ  

นน ๓๖๕๙/๐๑๐๘
เด็กหญิงจินดารัตน์ คำติบ

๊

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนา วัดนาราบ  

นน ๓๖๕๙/๐๑๐๙
เด็กหญิงเจนจิรา ปวนยา

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนา วัดนาราบ  

นน ๓๖๕๙/๐๑๑๐
เด็กหญิงชนิดา จารัตน์

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนา วัดนาราบ  

นน ๓๖๕๙/๐๑๑๑

เด็กชายชัยวัฒน์ เปงนันท์
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนา วัดนาราบ  

นน ๓๖๕๙/๐๑๑๒

เด็กชายดนุสรณ์ คำอ้ายล้าน
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนา วัดนาราบ  

นน ๓๖๕๙/๐๑๑๓

เด็กชายธนกฤต วันจะนะ
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนา วัดนาราบ  

นน ๓๖๕๙/๐๑๑๔

เด็กหญิงธนัชพร หงษ์ทอง
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนา วัดนาราบ  

นน ๓๖๕๙/๐๑๑๕

เด็กหญิงนลินา ปยศทิพย์
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนา วัดนาราบ  

นน ๓๖๕๙/๐๑๑๖

เด็กชายนัฐกร แก้วอ้าย
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนา วัดนาราบ  

นน ๓๖๕๙/๐๑๑๗

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

อะทะวงศ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนา วัดนาราบ  

นน ๓๖๕๙/๐๑๑๘

เด็กหญิงเรวดี โนติบ

๊

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนา วัดนาราบ  

นน ๓๖๕๙/๐๑๑๙

นางสาววรรณวนัช การกาวี
๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนา วัดนาราบ  

นน ๓๖๕๙/๐๑๒๐
เด็กหญิงวริศรา เปงนัน

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนา วัดนาราบ  

นน ๓๖๕๙/๐๑๒๑

เด็กหญิงวาทินี โนกัน
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนา วัดนาราบ  

นน ๓๖๕๙/๐๑๒๒

เด็กหญิงวิลาวัลย์ สารตา
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนา วัดนาราบ  

นน ๓๖๕๙/๐๑๒๓

เด็กหญิงสโรชา เงินถา
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนา วัดนาราบ  

นน ๓๖๕๙/๐๑๒๔

เด็กชายอดิศร ปวนยา
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนา วัดนาราบ  

นน ๓๖๕๙/๐๑๒๕

เด็กหญิงอริษา ขันทะ
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนา วัดนาราบ  

นน ๓๖๕๙/๐๑๒๖

เด็กหญิงณัชชา คำดี
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดนาราบ  

นน ๓๖๕๙/๐๑๒๗

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ พรมกามินทร์
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดนาราบ  

นน ๓๖๕๙/๐๑๒๘

เด็กหญิงศิริพรรณ ไชยขนธ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดนาราบ  

นน ๓๖๕๙/๐๑๒๙

เด็กหญิงทิวนันท์ หอมดอก
๒๓/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

วัดราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดน่าน  ๔ / ๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๖๕๙/๐๑๓๐
เด็กหญิงกาญจนา อินทจักร

๑๘/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๖๕๙/๐๑๓๑

เด็กหญิงกาญจนา ท้าวคาม
๐๕/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๖๕๙/๐๑๓๒

เด็กหญิงยุพารัตน์ หอมดอก
๐๖/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๖๕๙/๐๑๓๓

เด็กหญิงสุภาพร อภัยรุณ
๐๖/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๖๕๙/๐๑๓๔

เด็กหญิงสุนิษา หอมดอก
๐๑/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๖๕๙/๐๑๓๕

เด็กหญิงรินรดา เทพปญญา
๐๗/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๖๕๙/๐๑๓๖

เด็กหญิงหทัยชนก มีสา
๑๑/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๖๕๙/๐๑๓๗
เด็กหญิงกันยาลักษณ์

เปาปา
๐๕/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๖๕๙/๐๑๓๘

เด็กชายณัฐพงศ์ สุริยา
๑๑/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๖๕๙/๐๑๓๙

นางสาวประภัสสร แก้วโก
๐๗/๐๘/๒๕๓๒ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๖๕๙/๐๑๔๐
นางอิสริยาภรณ์ ปรังการ

๐๕/๐๘/๒๕๒๙ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๖๕๙/๐๑๔๑

นายวิเชียร ดีจิต
๐๑/๐๔/๒๕๒๑ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๖๕๙/๐๑๔๒

นางจิดาภา วิเศษศักดิ

์

๐๗/๐๘/๒๕๒๑ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๖๕๙/๐๑๔๓

นายวุฒิพงษ์ แดนช่างคำ
๐๘/๐๔/๒๕๓๑ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๖๕๙/๐๑๔๔

นางสาวณีรวัลย์ ไชยวงศ์
๐๑/๑๐/๒๕๒๘ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๖๕๙/๐๑๔๕

นางนันท์ติกัน แซ่ตัน

้

๒๔/๐๔/๒๕๒๑ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๖๕๙/๐๑๔๖

นางสาวนภัสกร ม่วงมา
๐๙/๐๗/๒๕๒๗ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๖๕๙/๐๑๔๗

นางสาวชนัญชิดา อุปจักร์
๐๑/๐๘/๒๕๒๙ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๖๕๙/๐๑๔๘

นางสุวรรณี อุตมะ
๒๓/๐๒/๒๕๒๑ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๖๕๙/๐๑๔๙

นางสาวปนัดดา กันต์กวีกุล
๒๕/๐๘/๒๕๓๐ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๖๕๙/๐๑๕๐
เด็กหญิงแสงระวี ขันไชย

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๖๕๙/๐๑๕๑

เด็กหญิงชนิตา สุทาทัต
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๖๕๙/๐๑๕๒

เด็กหญิงสุชานาถ อินต๊ะนาม
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๖๕๙/๐๑๕๓

นางสาวผกามาศ วิชฉิมพาลี
๑๕/๐๘/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๖๕๙/๐๑๕๔

นายสมศักดิ

์

จิตตรง
๐๕/๐๔/๒๕๑๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๖๕๙/๐๑๕๕

เด็กหญิงชลินทรา คลุ้มครอง
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๖๕๙/๐๑๕๖

เด็กหญิงบุรัสกร ยศวิลาด
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๖๕๙/๐๑๕๗

เด็กหญิงพัชรินดา ครยก
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๖๕๙/๐๑๕๘

เด็กหญิงวิลาวรรณ คำรังษี
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๖๕๙/๐๑๕๙

เด็กหญิงธนัชชา ร่อนทอง
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๖๕๙/๐๑๖๐
เด็กหญิงศรีภัณย์ ยางงาม

๑๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๖๕๙/๐๑๖๑

เด็กชายพุทธิพงษ์ อินทะรังษี
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๖๕๙/๐๑๖๒

เด็กหญิงสุปรียา เทพจันตา
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๖๕๙/๐๑๖๓

เด็กหญิงประดิพัทธ์ คำรังษี
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๖๕๙/๐๑๖๔

เด็กหญิงกนกภรณ์ เขียวปญญา
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) วัดศรีดอนชัย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดน่าน  ๕ / ๙

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๖๕๙/๐๑๖๕

เด็กชายธนวัฒน์ นันตาเสน
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๖๕๙/๐๑๖๖

เด็กชายภานุพงศ์ อินทะรังษี
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๖๕๙/๐๑๖๗

เด็กชายทัตพงศ์ แปงคำใส
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๖๕๙/๐๑๖๘

เด็กชายนรินพร อินทะรังษี
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๖๕๙/๐๑๖๙

เด็กหญิงภัทรศิริ กลินเชตุ

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๖๕๙/๐๑๗๐
เด็กชายชนะชล อ่อนสลุง

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๖๕๙/๐๑๗๑

เด็กหญิงชมพูนุท อินทะรังษี

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๖๕๙/๐๑๗๒

เด็กชายจีรทีปต์ เวชสูงเนิน

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๖๕๙/๐๑๗๓

เด็กหญิงวันวิสา อินทะรังษี
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๖๕๙/๐๑๗๔

เด็กหญิงธันยชนก แช่มเอียม

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๖๕๙/๐๑๗๕

เด็กหญิงกิติยารัตน์ ปากเกล็ด
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง วัดนิโครธาราม  

นน ๓๖๕๙/๐๑๗๖

เด็กชายรุ่งเรือง ไชยมิง

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง วัดนิโครธาราม  

นน ๓๖๕๙/๐๑๗๗

เด็กชายวิศรุต ใหม่ยะ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง วัดนิโครธาราม  

นน ๓๖๕๙/๐๑๗๘

เด็กชายเกียรติก้อง แปงใจ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง วัดนิโครธาราม  

นน ๓๖๕๙/๐๑๗๙

เด็กชายวิทยา ปญญาโรจนกุล
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง วัดนิโครธาราม  

นน ๓๖๕๙/๐๑๘๐
เด็กชายกฤตภาส ยานะ

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน วัดนิโครธาราม  

นน ๓๖๕๙/๐๑๘๑

เด็กหญิงศิริฎาภรณ์ คำเขียว
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน วัดนิโครธาราม  

นน ๓๖๕๙/๐๑๘๒

เด็กหญิงวรรณวิสา กลางเนิน
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน วัดนิโครธาราม  

นน ๓๖๕๙/๐๑๘๓

เด็กชายพิพัฒน์ ลือยศ

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ วัดนำไคร้  

นน ๓๖๕๙/๐๑๘๔

นางสาวจิรนันท์ กองกุณะ
๑๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ วัดนำไคร้  

นน ๓๖๕๙/๐๑๘๕

นางสาวณิราวรรณ ชาวยอง
๑๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ วัดนำไคร้  

นน ๓๖๕๙/๐๑๘๖

นางสาวน้องทราย บุญอินทร์
๐๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ วัดนำไคร้  

นน ๓๖๕๙/๐๑๘๗

นางสาวมินตรา ไชยหาญ
๒๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ วัดนำไคร้  

นน ๓๖๕๙/๐๑๘๘

นางสาวเข็มมิกา ปญญาวงค์
๑๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ วัดนำไคร้  

นน ๓๖๕๙/๐๑๘๙

นางสาวจิรภัทร ธนูวงศ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ วัดนำไคร้  

นน ๓๖๕๙/๐๑๙๐
นางสาวเนวดี วุฒิไชย

๑๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ วัดนำไคร้  

นน ๓๖๕๙/๐๑๙๑

นางสาวบุญทริกา วงค์อุด
๑๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ วัดนำไคร้  

นน ๓๖๕๙/๐๑๙๒

นางสาวภาวิณี สุยะเสียน
๑๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ วัดนำไคร้  

นน ๓๖๕๙/๐๑๙๓

เด็กชายสุวิจักขณ์ ยะปญญา
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำคา วัดนำคา  

นน ๓๖๕๙/๐๑๙๔

เด็กหญิงนวพร ไชยนต์
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงกลาง'ประชาพัฒนา' วัดศรีบุญเรือง  

นน ๓๖๕๙/๐๑๙๕

เด็กหญิงกนกพร ขันทะสีมา
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงกลาง'ประชาพัฒนา' วัดศรีบุญเรือง  

นน ๓๖๕๙/๐๑๙๖

เด็กหญิงบุษบา อินธิราช
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงกลาง'ประชาพัฒนา' วัดศรีบุญเรือง  

นน ๓๖๕๙/๐๑๙๗

เด็กชายภาสกร ระลึก
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงกลาง'ประชาพัฒนา' วัดศรีบุญเรือง  

นน ๓๖๕๙/๐๑๙๘

เด็กหญิงฐิวาพร เปยงใจ
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงกลาง'ประชาพัฒนา' วัดศรีบุญเรือง  

นน ๓๖๕๙/๐๑๙๙

เด็กหญิงวริศรา มูลถี
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงกลาง'ประชาพัฒนา' วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดน่าน  ๖ / ๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๖๕๙/๐๒๐๐
เด็กหญิงอินทิรา อินสองใจ

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงกลาง'ประชาพัฒนา' วัดศรีบุญเรือง  

นน ๓๖๕๙/๐๒๐๑
เด็กชายอดิศร เปยงใจ

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ วัดศรีบุญเรือง  

นน ๓๖๕๙/๐๒๐๒
นายวรภพ รินฤทธิ

์

๐๓/๐๖/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดศรีบุญเรือง  

นน ๓๖๕๙/๐๒๐๓
นางนงค์นุช แคแดง

๑๓/๐๕/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดศรีบุญเรือง  

นน ๓๖๕๙/๐๒๐๔
เด็กหญิงขัตติยาภรณ์ อินสองใจ

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดศรีบุญเรือง  

นน ๓๖๕๙/๐๒๐๕
เด็กหญิงตะวัน เชือเทศ

้

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดศรีบุญเรือง  

นน ๓๖๕๙/๐๒๐๖
เด็กหญิงณภัทร เชือเทศ

้

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดศรีบุญเรือง  

นน ๓๖๕๙/๐๒๐๗
เด็กชายเจษฏา ดวงแก้ว

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านก้อ วัดก้อ  

นน ๓๖๕๙/๐๒๐๘
เด็กชายธิติวุฒิ คำอินสม

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแคว้ง วัดแคว้ง  

นน ๓๖๕๙/๐๒๐๙
เด็กหญิงชัญญา แคว้งใจ

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแคว้ง วัดแคว้ง  

นน ๓๖๕๙/๐๒๑๐
เด็กหญิงรุ่งไพลิน สุทธิสัย

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแคว้ง วัดแคว้ง  

นน ๓๖๕๙/๐๒๑๑

เด็กหญิงนุชนพิน อินขาว
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จริม วัดนาคา  

นน ๓๖๕๙/๐๒๑๒

นางสาวอรวรรณ คำมงคล
๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่จริม วัดนาคา  

นน ๓๖๕๙/๐๒๑๓

เด็กชายธีรพงศ์ ต๊ะยศ
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จริม วัดนาคา  

นน ๓๖๕๙/๐๒๑๔

เด็กชายธนธรรณ์ ปดสาระ
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จริม วัดนาคา  

นน ๓๖๕๙/๐๒๑๕

เด็กชายธีระพัฒน์ แก้วใส
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จริม วัดนาคา  

นน ๓๖๕๙/๐๒๑๖

เด็กหญิงพรทิพา วิชัยคำ
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยบง วัดนาเซีย  

นน ๓๖๕๙/๐๒๑๗

นางสาวหนึงหทัย

่

วิชาธิ
๓๐/๐๕/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านห้วยบง วัดนาเซีย  

นน ๓๖๕๙/๐๒๑๘

นายปกรณ์ ปนทะมา
๑๐/๐๒/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านห้วยบง วัดนาเซีย  

นน ๓๖๕๙/๐๒๑๙

เด็กชายดลชัย สุทธเขต
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาสัก วัดนำปาย  

นน ๓๖๕๙/๐๒๒๐
เด็กชายอรรถวิท โพธินอก

์

๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาสัก วัดนำปาย  

นน ๓๖๕๙/๐๒๒๑

เด็กหญิงวรินรัตน์ นันภิวงค์
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาสัก วัดนำปาย  

นน ๓๖๕๙/๐๒๒๒

เด็กหญิงณัฐธิดา แก้วใส
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาสัก วัดนำปาย  

นน ๓๖๕๙/๐๒๒๓

เด็กหญิงชนิดา
วัฒนาตระกูลวงศ์

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาสัก วัดนำปาย  

นน ๓๖๕๙/๐๒๒๔

เด็กหญิงธมลวรรณ ทองจันทร์
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาสัก วัดนำปาย  

นน ๓๖๕๙/๐๒๒๕

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ ธรรมรักษา
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาสัก วัดนำปาย  

นน ๓๖๕๙/๐๒๒๖

เด็กหญิงชนิภรณ์ สอนนนฐี
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาสัก วัดนำปาย  

นน ๓๖๕๙/๐๒๒๗

เด็กหญิงปริษา เรียวแรง

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรหม วัดพรหม  

นน ๓๖๕๙/๐๒๒๘

เด็กชายนลธวัช ไชยจู
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพรหม วัดพรหม  

นน ๓๖๕๙/๐๒๒๙
เด็กหญิงศรัณลักษณ์ จันทร์สำราญ

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหมืนพิทยาคม

่

วัดคำเรือง  

นน ๓๖๕๙/๐๒๓๐
เด็กชายกิตติชัย ปนนิตย์

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง วัดนาทะนุง  

นน ๓๖๕๙/๐๒๓๑

เด็กชายณัชทวัตร บุญขุนทด
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง วัดนาทะนุง  

นน ๓๖๕๙/๐๒๓๒

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ สารเถือนแก้ว

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง วัดนาทะนุง  

นน ๓๖๕๙/๐๒๓๓

เด็กชายธนพัต รินห้วยเสียม
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง วัดนาทะนุง  

นน ๓๖๕๙/๐๒๓๔

เด็กหญิงบัณฑิตา ดีอุ่น

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง วัดนาทะนุง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดน่าน  ๗ / ๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๖๕๙/๐๒๓๕

เด็กชายพิสิษฐ์ ปาวิชัย
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง วัดนาทะนุง  

นน ๓๖๕๙/๐๒๓๖
เด็กหญิงภิคชญาภัคน์

เหมาะสม
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง วัดนาทะนุง  

นน ๓๖๕๙/๐๒๓๗

เด็กหญิงวัชรี แก้วเทพ
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง วัดนาทะนุง  

นน ๓๖๕๙/๐๒๓๘

เด็กหญิงพิมพกานต์ ธนะปด
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหมืนพิทยาคม

่

วัดนาหวาย  

นน ๓๖๕๙/๐๒๓๙

เด็กชายพัทธดนย์ เรืองรินทร์
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหมืนพิทยาคม

่

วัดนาหวาย  

นน ๓๖๕๙/๐๒๔๐
เด็กหญิงรุจิรัตน์ เวชมะโน

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหมืนพิทยาคม

่

วัดนาหวาย  

นน ๓๖๕๙/๐๒๔๑

เด็กหญิงชวิวรรณ มังวงษ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหมืนพิทยาคม

่

วัดบ่อแก้ว  

นน ๓๖๕๙/๐๒๔๒

เด็กหญิงรัญชิดา อุ่นหน่อ
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหมืนพิทยาคม

่

วัดบ่อแก้ว  

นน ๓๖๕๙/๐๒๔๓

เด็กหญิงวิชญาพร ปริษการ
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหมืนพิทยาคม

่

วัดบ่อแก้ว  

นน ๓๖๕๙/๐๒๔๔

เด็กหญิงสกุลทิพย์ เทพสุทา
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหมืนพิทยาคม

่

วัดบ่อแก้ว  

นน ๓๖๕๙/๐๒๔๕ เด็กหญิงพรรณกาญจน์
เขือนสิริ

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหมืนพิทยาคม

่

วัดบ่อแก้ว  

นน ๓๖๕๙/๐๒๔๖

เด็กหญิงพิยะดา นุชประไพ
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ วัดดอนมงคล  

นน ๓๖๕๙/๐๒๔๗

เด็กชายญาณวัฒน์ หิมมะวัน
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดด วัดดอนมงคล  

นน ๓๖๕๙/๐๒๔๘

เด็กชายธราเทพ อ๊อดพันธ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดด วัดดอนมงคล  

นน ๓๖๕๙/๐๒๔๙

เด็กหญิงประภัสสร พรรณการ
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดด วัดดอนมงคล  

นน ๓๖๕๙/๐๒๕๐
เด็กหญิงสุภัสสรา จารุวรพงษ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดด วัดดอนมงคล  

นน ๓๖๕๙/๐๒๕๑

นายจำลอง หลวงขาว
๒๕/๐๕/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านปาแดด วัดดอนมงคล  

นน ๓๖๕๙/๐๒๕๒

เด็กชายศรัณย์ บังเมฆ
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงคำ วัดดอนมงคล  

นน ๓๖๕๙/๐๒๕๓

เด็กหญิงชุตินันท์ บังเมฆ
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงคำ วัดดอนมงคล  

นน ๓๖๕๙/๐๒๕๔

เด็กหญิงแสงอรุณ บุญเอนก
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงคำ วัดดอนมงคล  

นน ๓๖๕๙/๐๒๕๕

เด็กหญิงอ้อมทิพย์ ปญทองมา

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงคำ วัดดอนมงคล  

นน ๓๖๕๙/๐๒๕๖

เด็กหญิงปวีณ์นุช มูลฐี

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงคำ วัดดอนมงคล  

นน ๓๖๕๙/๐๒๕๗

เด็กหญิงชนกานต์ สิทธิชัย
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงคำ วัดดอนมงคล  

นน ๓๖๕๙/๐๒๕๘

เด็กหญิงชนาภัทร บังเมฆ
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงคำ วัดดอนมงคล  

นน ๓๖๕๙/๐๒๕๙

นายพิษณุ มะโนชัย

๑๓/๑๒/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านโปงคำ วัดดอนมงคล  

นน ๓๖๕๙/๐๒๖๐
นางจันทร์เพ็ญ จิตอารี

๐๔/๐๔/๒๕๐๓
โรงเรียนบ้านโปงคำ วัดดอนมงคล  

นน ๓๖๕๙/๐๒๖๑

นางสาวเดือนฉาย จันนะ
๐๔/๐๑/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านสบยาง วัดดอนมงคล  

นน ๓๖๕๙/๐๒๖๒

นางสรัญญา กุดนาน้อย
๐๔/๑๒/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านสบยาง วัดดอนมงคล  

นน ๓๖๕๙/๐๒๖๓

นางพรทิพย์ คุณารูป
๐๖/๐๙/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านสบยาง วัดดอนมงคล  

นน ๓๖๕๙/๐๒๖๔

เด็กหญิงอภาวดี สอนสมฤทธิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปาแลวหลวงวิทยา วัดดอนมงคล  

นน ๓๖๕๙/๐๒๖๕

เด็กหญิงอรปรียา ขัติยศ

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปาแลวหลวงวิทยา วัดดอนมงคล  

นน ๓๖๕๙/๐๒๖๖

เด็กหญิงเปมนีย์ สุทธะ
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปาแลวหลวงวิทยา วัดดอนมงคล  

นน ๓๖๕๙/๐๒๖๗

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ คำฟอง
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปาแลวหลวงวิทยา วัดดอนมงคล  

นน ๓๖๕๙/๐๒๖๘

เด็กชายเจตนิพัทธ์ ดาวทอง
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปาแลวหลวงวิทยา วัดดอนมงคล  

นน ๓๖๕๙/๐๒๖๙

นางสาวชิวมัน ฮอง
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผาหลัก วัดผาหลัก  
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ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๖๕๙/๐๒๗๐
นายปวริศ จิณะ

๑๔/๐๒/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านปางกอม

วัดพระธาตุคีรีศรีชนแดน

 

นน ๓๖๕๙/๐๒๗๑

นางสาวจุฬาลักษณ์ คำแสน
๒๕/๐๕/๒๕๑๓

โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

วัดสองแคว  

นน ๓๖๕๙/๐๒๗๒

นางสาวชมพูเนกข์ ทองสุข
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

วัดสองแคว  

นน ๓๖๕๙/๐๒๗๓

นายนรพนธ์ พรมตอง
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

วัดสองแคว  

นน ๓๖๕๙/๐๒๗๔

นางสาวเพชรดา เสารางทอย
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

วัดสองแคว  

นน ๓๖๕๙/๐๒๗๕

เด็กหญิงเรนุกา ปทุมไพโรจน์
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

วัดสองแคว  

นน ๓๖๕๙/๐๒๗๖

นางสาวอริสรา ปญจมพาณิชย์
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

วัดสองแคว  

นน ๓๖๕๙/๐๒๗๗

เด็กหญิงสุภชา บุญเชือม

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

วัดสองแคว  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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