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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๕๕๙/๐๐๐๑
เด็กชายพงศพัศ กิวัฒนา

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๕๕๙/๐๐๐๒
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร มหายศนันทฺ์

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๕๕๙/๐๐๐๓
เด็กหญิงกฤติยาณี เทพจันตา

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๕๕๙/๐๐๐๔
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ โชติอนันตระกูล

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๕๕๙/๐๐๐๕
เด็กหญิงชาลิสา วรรณโยธา

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๕๕๙/๐๐๐๖
เด็กหญิงจิรภิญญา ล้มยศ

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๕๕๙/๐๐๐๗
เด็กหญิงจิรัชญา สถานแปง

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๕๕๙/๐๐๐๘
เด็กหญิงวิมลรัตน์ ตาลสันต์

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๕๕๙/๐๐๐๙
เด็กชายธนกฤต หลักโพน

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๕๕๙/๐๐๑๐
เด็กหญิงธนิกกาน บุญชูภักดิ

์

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๕๕๙/๐๐๑๑
เด็กชายการัณย์ภัทร อินต๊ะวงค์

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๕๕๙/๐๐๑๒
เด็กหญิงร้อยดาว จักร์น้อย

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๕๕๙/๐๐๑๓
เด็กหญิงธันยพร โสมภีร์

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๕๕๙/๐๐๑๔
เด็กหญิงอัจฉรียา เจดีย์แปง

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๕๕๙/๐๐๑๕
เด็กชายวัชรพงศ์กุล มูลแก้ว

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๕๕๙/๐๐๑๖
เด็กชายวรายุส พระคุณวิสุทธ์

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๕๕๙/๐๐๑๗
เด็กชายทัศไนย สวนใจ

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๕๕๙/๐๐๑๘
เด็กหญิงนลพรรณ มหาวงศนันท์

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๕๕๙/๐๐๑๙
เด็กหญิงชฎิลรพี หมอมูล

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๕๕๙/๐๐๒๐
เด็กหญิงบุษยรังษี กำลังหาญ

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๕๕๙/๐๐๒๑
เด็กชายปรมินทร์ แก่นพิจู

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๕๕๙/๐๐๒๒
เด็กชายชินวัฒน์ ทะปาละ

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๕๕๙/๐๐๒๓
เด็กชายจีระพงษ์ มาจีน

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๕๕๙/๐๐๒๔
เด็กชายเขตน่าน พรมคำ

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดน่าน  ๑ / ๓๓

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๕๕๙/๐๐๒๕
เด็กชายเมฆินทร์ ถือพัฒน์

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๕๕๙/๐๐๒๖
เด็กหญิงทักษิณา อุ่นตุ้ย

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๕๕๙/๐๐๒๗
เด็กหญิงรินรดา กอกคำมูล

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๕๕๙/๐๐๒๘
เด็กหญิงรินรดี กอกคำมูล

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๕๕๙/๐๐๒๙
เด็กหญิงธมลวรรณ สัมพันทะสิทธิ

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๕๕๙/๐๐๓๐
เด็กหญิงศิริมาภรณ์ จันติบ

๊

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๕๕๙/๐๐๓๑
เด็กหญิงรัญชิดา ตรีสงค์

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๕๕๙/๐๐๓๒
เด็กหญิงณัฎฐภัทร์ ธนเรืองสุวรรณ

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๕๕๙/๐๐๓๓
เด็กหญิงกานต์มณี ทิพรัตน์

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๕๕๙/๐๐๓๔
เด็กหญิงญาณิศา สายยนต์

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๕๕๙/๐๐๓๕
เด็กชายธนภัทร นามวงค์

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๕๕๙/๐๐๓๖
เด็กชายธนธรณ์ ทะจักร์

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๕๕๙/๐๐๓๗
เด็กชายนพกร เจริญขึน

้

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๕๕๙/๐๐๓๘
เด็กชายวงศ์ตะวัน แสนศรี

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๕๕๙/๐๐๓๙
เด็กชายอัครชัย แก้วดี

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๕๕๙/๐๐๔๐
เด็กชายธนกฤต อภิวัน

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๕๕๙/๐๐๔๑
เด็กชายอัครเดช พันธวงค์

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๕๕๙/๐๐๔๒
เด็กหญิงชุติมณฑน์ นุยศ

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๕๕๙/๐๐๔๓
เด็กหญิงณัฐณิชา บุญตา

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๕๕๙/๐๐๔๔
เด็กหญิงสลินทิพย์ ศรรบศึก

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๕๕๙/๐๐๔๕
เด็กหญิงวรินทร์ญา พรมพิชัย

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๕๕๙/๐๐๔๖
เด็กหญิงวรัชยา ก๋าแก้ว

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๕๕๙/๐๐๔๗
นายธีรพงษ์ พรมภิชัย

๐๓/๐๓/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๕๕๙/๐๐๔๘
นายนิพัฒน์ สุดสม

๑๐/๐๘/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๕๕๙/๐๐๔๙
นายอมรพงษ์ ชินะ

๑๕/๐๕/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๕๕๙/๐๐๕๐
นายปราโมทย์ สมคำ

๑๒/๐๒/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๕๕๙/๐๐๕๑
นายประสบโชค สารทอง

๐๑/๐๘/๒๕๐๙
เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๕๕๙/๐๐๕๒
นายนพน ปงมะโน

๑๐/๐๙/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๕๕๙/๐๐๕๓
นายกิตติวินท์ สิทธิยศ

๒๒/๐๓/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๕๕๙/๐๐๕๔
นายรัฐเขตร์ ทาการ

๐๘/๐๓/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๕๕๙/๐๐๕๕
นายยุทธนา เมืองซอง

๑๐/๐๕/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๕๕๙/๐๐๕๖
นายอำนาจ คำไชย

๓๐/๐๓/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๕๕๙/๐๐๕๗
นายพงษ์พัฒน์ อินทะรังษี

๐๕/๐๕/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๕๕๙/๐๐๕๘
นายสิทธิพงษ์ เกษมวัฒน์

๑๗/๐๕/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๕๕๙/๐๐๕๙
นายขยัน วังสาร

๑๗/๐๒/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดน่าน  ๒ / ๓๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๕๕๙/๐๐๖๐
นายสันติภาพ ศิริแก้ว

๒๐/๐๒/๒๕๒๐
เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๕๕๙/๐๐๖๑
นายจรูญศักดิ

์

ใจทิพย์
๑๐/๐๘/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๕๕๙/๐๐๖๒
นายพรเจนน์ ทรงสวัสดิวงศ์

์

๑๑/๑๑/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๕๕๙/๐๐๖๓
นายสถิตย์ ธารปติ

๒๐/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๕๕๙/๐๐๖๔
นายวณวุฒิ ทรงศิริวรพัฒน์

๑๔/๐๗/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๕๕๙/๐๐๖๕
นายปริญญา มาโน

๑๒/๐๖/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๕๕๙/๐๐๖๖
นายสมคิด ทัยรวัฒน์

๐๕/๐๘/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๕๕๙/๐๐๖๗
นายพิศูทธิ

์

มูลใจตา
๑๕/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๕๕๙/๐๐๖๘
นายวุฒิชัย วงค์หาร

๐๘/๐๗/๒๕๑๒

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๕๕๙/๐๐๖๙
นายชาตรี เทียมเมธ

๑๙/๐๒/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๕๕๙/๐๐๗๐
นายขจรศักดิ

์

มณีกันธัง
๐๓/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๕๕๙/๐๐๗๑
นายวรเดช เตชนันท์

๐๙/๑๐/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๕๕๙/๐๐๗๒
นายจรัสชัย วิวัฒนาวิไล

๐๒/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๕๕๙/๐๐๗๓
นายเชาว์ ขัดศิริ

๑๐/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๕๕๙/๐๐๗๔
นายสายันต์ อายุยืน

๐๕/๐๓/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๕๕๙/๐๐๗๕
นายชาย นวลแขว่ง

๐๖/๐๖/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๕๕๙/๐๐๗๖
นายสมาน มณีโคตร

๑๐/๐๗/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๕๕๙/๐๐๗๗
นายนิรุตต์ สุนทร

๒๖/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๕๕๙/๐๐๗๘
นายจักรกฤษณ์ ทะนะวัตร

๐๙/๐๓/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๕๕๙/๐๐๗๙
นายสรศักดิ

์

มีบุญ
๑๕/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๕๕๙/๐๐๘๐
นายสมเกียรติ จันทร์อ่อน

๑๔/๐๔/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๕๕๙/๐๐๘๑
นายธีระการ สมควร

๐๘/๐๓/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๕๕๙/๐๐๘๒
นายเฉลิมพล คำแห่

๒๐/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๕๕๙/๐๐๘๓
นายชำเนียง คำเขือน

่

๐๕/๑๒/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๕๕๙/๐๐๘๔
นายกุมภาพันธ์ เกษมพาณิช

๐๗/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๕๕๙/๐๐๘๕
นายถนอม กวานแสง

๒๕/๐๒/๒๕๐๑

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๕๕๙/๐๐๘๖
นายเล่าลีก๋วย แซ่ผ่าน

๑๙/๑๑/๒๕๐๐

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๕๕๙/๐๐๘๗
นายวัชระ ไชยเขียว

๐๖/๐๘/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๕๕๙/๐๐๘๘
นายประเทือง แก้วเกตุ

๒๖/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๕๕๙/๐๐๘๙
นายนัทธพงศ์ คนการณ์

๑๕/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๕๕๙/๐๐๙๐
นายยุทธนา ปรังฤทธิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๕๕๙/๐๐๙๑
นายเจนรศักดิ

์

ดิชวงษ์
๒๕/๐๓/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๕๕๙/๐๐๙๒
นายศุภกร สะหลีอ่อน

๒๐/๐๕/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๕๕๙/๐๐๙๓
นายนิคม ใจน้อย

๐๓/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๕๕๙/๐๐๙๔
นายสมพงษ์ วงทะปา

๒๕/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดน่าน  ๓ / ๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๕๕๙/๐๐๙๕
นางสาวนำผึง

้

ภู่ชัย
๐๕/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๕๕๙/๐๐๙๖
นางสาวเอมมิกา กันสีชา

๒๐/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๕๕๙/๐๐๙๗
นางสาววาสนา กันอินทร์

๒๕/๐๑/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๕๕๙/๐๐๙๘
นางสาวดาริกา ลำนัย

๐๔/๐๗/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๕๕๙/๐๐๙๙
นางสาวนิชาภา สายแวว

๒๙/๐๔/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๕๕๙/๐๑๐๐
นางอรุณ แสงงาม

๑๒/๑๒/๒๕๑๐

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๕๕๙/๐๑๐๑
นางสาวสุพัตรา ต๊ะน้อย

๓๐/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๕๕๙/๐๑๐๒
นางสาวมณีรัตน์ อินปา

๑๔/๐๔/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๕๕๙/๐๑๐๓
นางสาวกนกรดา คำยันต์

๑๗/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๕๕๙/๐๑๐๔
นางสาวธารทิพย์ ปญญา

๒๕/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๕๕๙/๐๑๐๕
นางสาวนฤมล นาคสายยันต์

๑๔/๐๖/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๕๕๙/๐๑๐๖
นางสาวเจอะ แซโซ้ง

๑๒/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๕๕๙/๐๑๐๗
นางสาวหนึงฤทัย

่

นุรส
๐๑/๐๗/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๕๕๙/๐๑๐๘
นางสาวสุพรรณ เมืองไชย

๒๕/๑๒/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๕๕๙/๐๑๐๙
นางพรพนา ปนพุ

๑๙/๐๙/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๕๕๙/๐๑๑๐
นางสาวแอนนา เหล็กชาย

๓๐/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๕๕๙/๐๑๑๑

นางสาวกฤตยา ไชยหาญ
๐๙/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๕๕๙/๐๑๑๒

นางสาวคนึงนิจ พิชวงค์
๑๖/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๕๕๙/๐๑๑๓

นางสาวธนาภรณ์ อินต๊ะ
๒๗/๐๙/๒๕๓๓

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๕๕๙/๐๑๑๔

เด็กหญิงนภา พงศาวิภาวัฒน์
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๕๕๙/๐๑๑๕

เด็กหญิงณิชากานต์ วชิรวงศ์วรกุล
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๕๕๙/๐๑๑๖

เด็กหญิงณัฐธิดา ใจผูก
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๕๕๙/๐๑๑๗

เด็กหญิงเมธาพร แซ่วือ

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๕๕๙/๐๑๑๘

เด็กหญิงวิภาดา บุญดิลก
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๕๕๙/๐๑๑๙

เด็กหญิงกาญจนา ดู่มณี
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๕๕๙/๐๑๒๐
นางสาวนพพร แซ่เฮ้อ

๑๓/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๕๕๙/๐๑๒๑

เด็กหญิงบุษกร แสนโซ้ง
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๕๕๙/๐๑๒๒

เด็กหญิงกัลยารัตน์ กำแพง
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๕๕๙/๐๑๒๓

เด็กหญิงกนกพร แซ่พ่าน
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๕๕๙/๐๑๒๔

เด็กชายพีระพัฒน์ เสมอวัย
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๕๕๙/๐๑๒๕

เด็กหญิงจิราภา ศรีสุวรรณ
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๕๕๙/๐๑๒๖

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ก้อนสมบัติ
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๕๕๙/๐๑๒๗

เด็กชายวัชรพล เมืองคำ
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๕๕๙/๐๑๒๘

เด็กชายชิติพัทธ์ แซ่โซ้ง
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๕๕๙/๐๑๒๙

เด็กหญิงจิรสุดา โชติธนภัทร
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดน่าน  ๔ / ๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๕๕๙/๐๑๓๐
เด็กหญิงชุติมา แซ่ลี

้

๑๒/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๕๕๙/๐๑๓๑

เด็กหญิงรุ่งไพลิน ลอยฟา

๑๘/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๕๕๙/๐๑๓๒

เด็กหญิงศิวิไล ใจปง
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๕๕๙/๐๑๓๓

เด็กชายพุฒิพงษ์ เสมอวัย
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๕๕๙/๐๑๓๔

เด็กชายธีรศักดิ

์

คำหว่าง
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๕๕๙/๐๑๓๕

เด็กหญิงภาวิณี ดอนปาน

๑๔/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๕๕๙/๐๑๓๖

เด็กชายชยานนท์ แซ่เติน

๋

๒๖/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๕๕๙/๐๑๓๗

เด็กหญิงรัตติพร ใจคำ
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๕๕๙/๐๑๓๘

เด็กหญิงพรไพลิน พลไทย
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๕๕๙/๐๑๓๙

เด็กหญิงสุพัตรา ใจคำ
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๕๕๙/๐๑๔๐
เด็กหญิงกันยา แซ่พ่าน

๒๑/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๕๕๙/๐๑๔๑

เด็กชายวรุตม์ สิริชูจิตกุล
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๕๕๙/๐๑๔๒

เด็กหญิงวิวาวรรณ ปนต๊ะ
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๕๕๙/๐๑๔๓

เด็กหญิงกนกพร ปนต๊ะ
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๕๕๙/๐๑๔๔

นายวิชัย แซ่ซ้ง
๐๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๕๕๙/๐๑๔๕

นางสาวกาญจนา แซ่ท่อ
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๕๕๙/๐๑๔๖

นายวรัญู หาญกา
๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๕๕๙/๐๑๔๗

นางสาวศุภานัน กันไชย
๒๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๕๕๙/๐๑๔๘

นางสาวจารุณี แสนซุ้ง
๒๔/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๕๕๙/๐๑๔๙

นายณรงค์ศักดิ

์

แซ่ว่าง
๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๕๕๙/๐๑๕๐
นายอนุสรณ์ มงคลส่ง

๑๓/๐๒/๒๕๔๓
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๕๕๙/๐๑๕๑

นางสาวชุลีมาส ปรัตน์
๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๕๕๙/๐๑๕๒

นายศุภกฤต มะโนราช
๒๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๕๕๙/๐๑๕๓

นางสาววาสนา ทาแปง
๓๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๕๕๙/๐๑๕๔

นางสาวมัณฑิตา ใจเย็น
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๕๕๙/๐๑๕๕

นายอนันต์ แซ่ว่าง

๑๔/๑๒/๒๕๔๑
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๕๕๙/๐๑๕๖

นายนพพล ว่างวงค์เจริญชัย
๐๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๕๕๙/๐๑๕๗

นายอโนทัย เลาอริยวงศ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๕๕๙/๐๑๕๘

นายพงศธร พูลประเสริฐ
๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๕๕๙/๐๑๕๙

นางสาวดวงนภา แซ่เฮ้อ
๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๕๕๙/๐๑๖๐
นายสุทธิพงษ์ นนทมาลย์

๐๕/๐๘/๒๕๔๒
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๕๕๙/๐๑๖๑

นายพัฒนพงษ์ แสนต๊ะไชย
๑๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๕๕๙/๐๑๖๒

นายแสนสุข กีรตินันทกุล
๑๔/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๕๕๙/๐๑๖๓

เด็กชายธนกฤต นิลนาม
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๕๕๙/๐๑๖๔

เด็กหญิงพนิตชา นันท์ไชย
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดน่าน  ๕ / ๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๕๕๙/๐๑๖๕

เด็กหญิงพัทธนันท์ พากเพียร
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๕๕๙/๐๑๖๖

เด็กหญิงภัคพสุตม์ อินรัตน์
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๕๕๙/๐๑๖๗

เด็กชายพัฒนศักดิ

์

แก้วนิม

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๕๕๙/๐๑๖๘

เด็กหญิงนันทัชพร ซุยหาญ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๕๕๙/๐๑๖๙

เด็กหญิงสรัลย์พร พรมจันใจ
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๕๕๙/๐๑๗๐
เด็กหญิงกิตติมา ตาคำ

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๕๕๙/๐๑๗๑

เด็กชายธนภัทร หมวดหมู่
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๕๕๙/๐๑๗๒

เด็กชายจีรัฐตินิน ไชยวงศ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๕๕๙/๐๑๗๓

เด็กชายธาดา วิยาภรณ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๕๕๙/๐๑๗๔

เด็กหญิงเบญญาภา ภูสด
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๕๕๙/๐๑๗๕
เด็กหญิงชญาณ์ทิพย์ ปนชู

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๕๕๙/๐๑๗๖

เด็กหญิงศุภพร ปนใจ
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) มิงเมือง

่

 

นน ๓๕๕๙/๐๑๗๗

เด็กหญิงทิพวรรณ สบานงา
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเฟอง มิงเมือง

่

 

นน ๓๕๕๙/๐๑๗๘

เด็กหญิงจิราพร เรืองกิจจา
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเฟอง มิงเมือง

่

 

นน ๓๕๕๙/๐๑๗๙

เด็กหญิงศรุตา ทานิน
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเรือง มิงเมือง

่

 

นน ๓๕๕๙/๐๑๘๐
เด็กชายฐิติกร จินะไชย

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเรือง มิงเมือง

่

 

นน ๓๕๕๙/๐๑๘๑

เด็กหญิงธนัญญา ทานิล
๒๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเรือง มิงเมือง

่

 

นน ๓๕๕๙/๐๑๘๒

นางสาวปยะมาลี อาทะวงศ์
๒๓/๑๐/๒๔๙๕

วัดมิงเมือง

่

มิงเมือง

่

 

นน ๓๕๕๙/๐๑๘๓

จ่าสิบเอกสนธยา ยศหล้า
๑๗/๖/๒๕๒๘

วัดมิงเมือง

่

มิงเมือง

่

 

นน ๓๕๕๙/๐๑๘๔

นางสาวกชพร เขือนธนะ

่

๒๗/๕/๒๕๑๔
วัดมิงเมือง

่

มิงเมือง

่

 

นน ๓๕๕๙/๐๑๘๕

นางสาววริศรา เย็นใจมา
๑๑/๗/๒๕๓๓

วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน มิงเมือง

่

 

นน ๓๕๕๙/๐๑๘๖

เด็กชายกุลธร ตองอ่อน
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนสะไมย์วิทยา สะไมย์  

นน ๓๕๕๙/๐๑๘๗

เด็กหญิงอรัญญา บัวนาค
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนสะไมย์วิทยา สะไมย์  

นน ๓๕๕๙/๐๑๘๘

เด็กหญิงลลนา คำซาว
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนสะไมย์วิทยา สะไมย์  

นน ๓๕๕๙/๐๑๘๙

เด็กหญิงพรนภา สายถุงแก้ว
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนสะไมย์วิทยา สะไมย์  

นน ๓๕๕๙/๐๑๙๐
เด็กหญิงจิรภัทร คณานิน

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนสะไมย์วิทยา สะไมย์  

นน ๓๕๕๙/๐๑๙๑

เด็กหญิงกุลธิดา สิงห์นาซาว
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนสะไมย์วิทยา สะไมย์  

นน ๓๕๕๙/๐๑๙๒

เด็กหญิงณัฐวรรณ พ่วงเจริญ
๒๗/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร สะไมย์  

นน ๓๕๕๙/๐๑๙๓

เด็กหญิงฐิติพร รอดชมพู
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร สะไมย์  

นน ๓๕๕๙/๐๑๙๔

เด็กหญิงกาญจนา กันทะยา
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซาวหลวง สะไมย์  

นน ๓๕๕๙/๐๑๙๕

เด็กหญิงสิริโฉม กาสอน
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซาวหลวง สะไมย์  

นน ๓๕๕๙/๐๑๙๖

เด็กหญิงเมยาวี สายอินแก้ว

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซาวหลวง สะไมย์  

นน ๓๕๕๙/๐๑๙๗

เด็กหญิงภาวินี วงศ์ษาสาย

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซาวหลวง สะไมย์  

นน ๓๕๕๙/๐๑๙๘

เด็กชายเจตนิพัทธ์ สายยาไชย
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซาวหลวง สะไมย์  

นน ๓๕๕๙/๐๑๙๙

เด็กชายรวิวรรณ สุธรรม
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซาวหลวง สะไมย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดน่าน  ๖ / ๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๕๕๙/๐๒๐๐
เด็กหญิงจรัสรัตน์ มงมาตร

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านซาวหลวง สะไมย์  

นน ๓๕๕๙/๐๒๐๑
เด็กหญิงพิมพ์ปภา มาขวา

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านซาวหลวง สะไมย์  

นน ๓๕๕๙/๐๒๐๒
นายกิตติชัย สมธิลา

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ สะไมย์  

นน ๓๕๕๙/๐๒๐๓
เด็กชายกันตพงศ์ เกิดชัยภูมิ

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ สะไมย์  

นน ๓๕๕๙/๐๒๐๔
เด็กชายณรงศ์ฤทธิ

์

กาลา
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ สะไมย์  

นน ๓๕๕๙/๐๒๐๕
เด็กชายนครินทร์ พรมเชษฐา

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ สะไมย์  

นน ๓๕๕๙/๐๒๐๖
เด็กหญิงกาญจนา สายเม้า

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ สะไมย์  

นน ๓๕๕๙/๐๒๐๗
เด็กหญิงอรัญญา อุทธวงค์

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ สะไมย์  

นน ๓๕๕๙/๐๒๐๘
เด็กหญิงขวัญดาว บุญศรี

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ สะไมย์  

นน ๓๕๕๙/๐๒๐๙
เด็กหญิงรัตติยา สวยไธสงค์

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ สะไมย์  

นน ๓๕๕๙/๐๒๑๐
เด็กหญิงปฎิมาภรณ์ สิทธิอักษร

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ สะไมย์  

นน ๓๕๕๙/๐๒๑๑

เด็กชายธนกฤต บุญนำ

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ สะไมย์  

นน ๓๕๕๙/๐๒๑๒

เด็กชายวรากร คำสิงห์
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ สะไมย์  

นน ๓๕๕๙/๐๒๑๓

เด็กชายธาดา อุทธวงค์
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ สะไมย์  

นน ๓๕๕๙/๐๒๑๔

เด็กชายณัฐวุฒิ กันจณา
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ สะไมย์  

นน ๓๕๕๙/๐๒๑๕

เด็กหญิงพรวนัช ดวงทา
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ สะไมย์  

นน ๓๕๕๙/๐๒๑๖

เด็กชายทัตพล ไชยวุฒิ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาซาว สะไมย์  

นน ๓๕๕๙/๐๒๑๗

เด็กชายณัฐพนธ์ แก้วทิพย์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาซาว สะไมย์  

นน ๓๕๕๙/๐๒๑๘

เด็กชายจักรพงษ์ แก้วหล้า
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นน ๓๕๕๙/๐๒๑๙

เด็กหญิงบุตรชญา สุวรรณ

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นน ๓๕๕๙/๐๒๒๐
เด็กหญิงบุษบา ชัยชนะ

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นน ๓๕๕๙/๐๒๒๑

เด็กชายสหัสชัย ชัดดง
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นน ๓๕๕๙/๐๒๒๒

เด็กหญิงชนกานต์ สารใจ
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นน ๓๕๕๙/๐๒๒๓

เด็กชายชานนท์ หนูสุวรรณ
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นน ๓๕๕๙/๐๒๒๔

เด็กหญิงพรพิมล สิงสาร
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นน ๓๕๕๙/๐๒๒๕

เด็กหญิงพรรณอร ไทยนอ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นน ๓๕๕๙/๐๒๒๖

นางสาวเดือน เขือนคำ

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นน ๓๕๕๙/๐๒๒๗

เด็กหญิงชญาวัลย์ จันทอง
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๕๙/๐๒๒๘

เด็กหญิงชนนิกานต์ เมืองไชย
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๕๙/๐๒๒๙

เด็กหญิงธัญสุดา ผมไผ
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๕๙/๐๒๓๐
เด็กหญิงพิณพร ไชยภู

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๕๙/๐๒๓๑

เด็กชายภัทรภณ อินต๊ะ
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๕๙/๐๒๓๒

เด็กชายไกรวุฒิ ก้อนแก้ว
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๕๙/๐๒๓๓

เด็กหญิงภัทรนันท์ งานอ่อน
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๕๙/๐๒๓๔

นายธนาวุฒิ จันจองคำ
๑๘/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดน่าน  ๗ / ๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๕๕๙/๐๒๓๕

เด็กหญิงพรรพษา ศรีแอ
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๕๙/๐๒๓๖

นายสัทพงศ์ สงคราม
๐๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๕๙/๐๒๓๗

นายเนติพงษ์ จันต๊ะขัน
๑๑/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๕๙/๐๒๓๘

นายธงชัย ดีปนใจ
๑๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๕๙/๐๒๓๙

นางสาวศิริพร แรงคง
๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๕๙/๐๒๔๐
นางสาวกนกพร พันเปง

๒๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๕๙/๐๒๔๑

นางสาวกนิดา ถาริยะ
๑๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๕๙/๐๒๔๒

นางสาวกนินี ถาริยะ
๑๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๕๙/๐๒๔๓

นางสาวกัลยรัตน์ จิโน
๐๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๕๙/๐๒๔๔

นายจีระศักดิ

์

อนันต๊ะ
๐๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๕๙/๐๒๔๕

นางสาวฉัตริการ์ มินอิน
๒๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๕๙/๐๒๔๖

นางสาวณัฐณิชา ลีมี
๐๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๕๙/๐๒๔๗

นางสาวธนัชพร ปงยศ
๒๖/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๕๙/๐๒๔๘

นางสาวนารีรัตน์ กรรณิกา
๐๗/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๕๙/๐๒๔๙

นายนิรณัย ไชยสมทิพย์
๐๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๕๙/๐๒๕๐
นายพงศกร โนฟู

๐๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๕๙/๐๒๕๑

นางสาวลลิตา ต๊ะนา
๐๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๕๙/๐๒๕๒

นายเกียรติภูมิ อานันท์
๑๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๕๙/๐๒๕๓

เด็กชายกฤตนัย นควิเศษ
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าล้อ วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๕๙/๐๒๕๔

เด็กชายทรงวุฒิ ใจปง
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าล้อ วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๕๙/๐๒๕๕

เด็กหญิงศศิวิมล ใจจันทร์
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกียน

๋

วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๕๙/๐๒๕๖

เด็กชายสุทธิพันท์ ตาแก้ว

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเกียน

๋

วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๕๙/๐๒๕๗

เด็กหญิงอัญชิสา คงหิรัญเทวกุล
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเกียน

๋

วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๕๙/๐๒๕๘

เด็กชายกฤษณพล ดีอุต

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเกียน

๋

วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๕๙/๐๒๕๙

เด็กหญิงขวัญจิรา เชือกาวี

้

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกียน

๋

วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๕๙/๐๒๖๐
เด็กชายวรพล อินต๊ะวิชา

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกียน

๋

วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๕๙/๐๒๖๑

เด็กชายวุฒิชัย ศรีมูล
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเกียน

๋

วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๕๙/๐๒๖๒

เด็กชายเอือการย์

้

ถุงบุญ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกียน

๋

วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๕๙/๐๒๖๓

เด็กชายธีรภัทร เรืองกิจจา
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเกียน

๋

วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๕๙/๐๒๖๔

เด็กหญิงอัญชลี จิตบุญ
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเกียน

๋

วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๕๙/๐๒๖๕

เด็กชายพีรพัฒน์ ดีอินคำ

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำเกียน

๋

วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๕๙/๐๒๖๖

เด็กหญิงสุธาศินีย์ ศรีถาการ
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาสัก วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๕๙/๐๒๖๗

เด็กชายพีรวัฒน์ ของหอม
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงตึด

๊

วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๕๙/๐๒๖๘

เด็กชายประจักษ์ ยีขาม
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยคำ วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๕๙/๐๒๖๙

เด็กชายธนพนธ์ ชัยยาด
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยคำ วัดพระธาตุแช่แห้ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดน่าน  ๘ / ๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๕๕๙/๐๒๗๐
เด็กหญิงนิจจารีย์ สติภา

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยคำ วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๕๙/๐๒๗๑

เด็กหญิงปนัดดา ลือก้อง
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยคำ วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๕๙/๐๒๗๒

เด็กชายสรวิชญ์ แยนสัน
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยคำ วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๕๙/๐๒๗๓

เด็กหญิงสุธาสินี ยีขาม
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยคำ วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๕๙/๐๒๗๔

เด็กหญิงแอนจิลา แยนสัน
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยคำ วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๕๙/๐๒๗๕

เด็กหญิงชนิกานต์ คำใส
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหาดเค็ด วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๕๙/๐๒๗๖

เด็กหญิงวิชญาดา รุณตัน
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๕๙/๐๒๗๗

นายรัฐนันท์ แซ่ท้าว
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีนครน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๕๙/๐๒๗๘

นายพิทักษ์ชัย ลีประดิษฐ์

้

๐๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีนครน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๕๙/๐๒๗๙

นางสาวนิสาชล สุทธิจันทร์
๑๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีนครน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๕๙/๐๒๘๐
เด็กชายกรทวี นากองแก้ว

๐๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที 107

่

วัดหนองรัง  

นน ๓๕๕๙/๐๒๘๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ผมไผ

๐๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที 107

่

วัดหนองรัง  

นน ๓๕๕๙/๐๒๘๒

เด็กชายณรงค์ นุเทพสุ
๒๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที 107

่

วัดหนองรัง  

นน ๓๕๕๙/๐๒๘๓

เด็กชายณัฐวุฒิ นุเทพสุ
๒๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที 107

่

วัดหนองรัง  

นน ๓๕๕๙/๐๒๘๔

เด็กชายธีรภัทร อินตาคำ
๒๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที 107

่

วัดหนองรัง  

นน ๓๕๕๙/๐๒๘๕

เด็กชายพัชรพล ปตาระคะ
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที 107

่

วัดหนองรัง  

นน ๓๕๕๙/๐๒๘๖

เด็กชายรภัสพงศ์ ธนะวิศาลศักดิ

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที 107

่

วัดหนองรัง  

นน ๓๕๕๙/๐๒๘๗

เด็กหญิงวริศรา กอกวังใน
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที 107

่

วัดหนองรัง  

นน ๓๕๕๙/๐๒๘๘

เด็กชายอนุวัฒน์ ศรีตนทิพย์
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที 107

่

วัดหนองรัง  

นน ๓๕๕๙/๐๒๘๙

เด็กชายโกวิท นุแปงถา

๒๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที 107

่

วัดหนองรัง  

นน ๓๕๕๙/๐๒๙๐
เด็กหญิงธัญชนก เอนกวัฒน์

๑๘/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที 107

่

วัดหนองรัง  

นน ๓๕๕๙/๐๒๙๑

เด็กชายธันวา แย้มนวล
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที 107

่

วัดหนองรัง  

นน ๓๕๕๙/๐๒๙๒

เด็กหญิงกมลพร ทิวาราตรีวิทย์
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๕๕๙/๐๒๙๓

เด็กหญิงขวัญหทัย เคียนคำ

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๕๕๙/๐๒๙๔

เด็กหญิงชิราภรณ์ ดวงทิพย์
๒๙/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๕๕๙/๐๒๙๕

เด็กหญิงญาโณทัย อุดหนุน
๑๓/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๕๕๙/๐๒๙๖

เด็กหญิงณัฐชา ฆ้องชัย
๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๕๕๙/๐๒๙๗
เด็กหญิงปรานปรียา บัติปน

๑๘/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๕๕๙/๐๒๙๘

เด็กหญิงกัลยากร กองมงคล ๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๕๕๙/๐๒๙๙

เด็กหญิงฐิติรัตน์ วันเพ็ญ
๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๕๕๙/๐๓๐๐ เด็กหญิงเบญจลักษณ์
ศรีษะ

๑๗/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๕๕๙/๐๓๐๑
เด็กหญิงปรานปรียา ปนทะลา

๒๗/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๕๕๙/๐๓๐๒
เด็กชายธีรดนย์ แสงดวง

๒๕/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

วัดขึงเจริญ

่

 

นน ๓๕๕๙/๐๓๐๓
เด็กชายนวพล ศรีวิไชย

๑๕/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

วัดขึงเจริญ

่

 

นน ๓๕๕๙/๐๓๐๔
เด็กชายบวรศักดิ

์

กายะชาติ
๑๖/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

วัดขึงเจริญ

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดน่าน  ๙ / ๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๕๕๙/๐๓๐๕
เด็กหญิงอรัชพร กุณา ๖/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

วัดขึงเจริญ

่

 

นน ๓๕๕๙/๐๓๐๖
เด็กหญิงอริสา กุณา ๖/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

วัดขึงเจริญ

่

 

นน ๓๕๕๙/๐๓๐๗
เด็กหญิงอัยลดา ท่อนจันทร์

๒๘/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

วัดขึงเจริญ

่

 

นน ๓๕๕๙/๐๓๐๘
เด็กชายกชเกียรติ

์

คำฟู ๘/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

วัดขึงเจริญ

่

 

นน ๓๕๕๙/๐๓๐๙
เด็กชายณัฐกมล บัวหลวง

๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

วัดขึงเจริญ

่

 

นน ๓๕๕๙/๐๓๑๐
เด็กชายณัฐวุฒิ เมืองชัย

๒๘/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

วัดขึงเจริญ

่

 

นน ๓๕๕๙/๐๓๑๑

เด็กชายธนกฤต นวลคำ
๑๔/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

วัดขึงเจริญ

่

 

นน ๓๕๕๙/๐๓๑๒

เด็กชายธนกร นวลคำ
๑๔/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

วัดขึงเจริญ

่

 

นน ๓๕๕๙/๐๓๑๓

เด็กชายธนโชติ นวลคำ
๑๓/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

วัดขึงเจริญ

่

 

นน ๓๕๕๙/๐๓๑๔

เด็กชายธวัชชัย จันต๊ะดี

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

วัดขึงเจริญ

่

 

นน ๓๕๕๙/๐๓๑๕

เด็กชายพีรวิชญ์ อำมลา
๑๑/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

วัดขึงเจริญ

่

 

นน ๓๕๕๙/๐๓๑๖

เด็กชายพิทวัส จันทรส ๙/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

วัดขึงเจริญ

่

 

นน ๓๕๕๙/๐๓๑๗

เด็กชายภัทรทรัพย์ ชุ่มหล้า
๑๒/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

วัดขึงเจริญ

่

 

นน ๓๕๕๙/๐๓๑๘

เด็กชายภูมิภัทร คงทน
๑๖/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

วัดขึงเจริญ

่

 

นน ๓๕๕๙/๐๓๑๙

เด็กชายภูวิชญ์ ภูรัชญานนท์
๒๖/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

วัดขึงเจริญ

่

 

นน ๓๕๕๙/๐๓๒๐
เด็กชายวรุตม์ สมอินทร์

๑๒/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

วัดขึงเจริญ

่

 

นน ๓๕๕๙/๐๓๒๑

เด็กชายสิงหา ปอสี
๑๒/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

วัดขึงเจริญ

่

 

นน ๓๕๕๙/๐๓๒๒

เด็กชายอลงกรณ์ กันทจัย
๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

วัดขึงเจริญ

่

 

นน ๓๕๕๙/๐๓๒๓

เด็กหญิงกมลวรรณ กาวิชัย ๗/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

วัดขึงเจริญ

่

 

นน ๓๕๕๙/๐๓๒๔

เด็กหญิงกมลวรรณ นะเอ้ย
๒๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

วัดขึงเจริญ

่

 

นน ๓๕๕๙/๐๓๒๕

เด็กหญิงนริศรา ปนทะนะ
๑๔/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

วัดขึงเจริญ

่

 

นน ๓๕๕๙/๐๓๒๖
เด็กหญิงเบญจวรรณ กำหนดศรี

๑๙/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

วัดขึงเจริญ

่

 

นน ๓๕๕๙/๐๓๒๗
เด็กหญิงปรานปรียา ลักขณะ

๑๕/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

วัดขึงเจริญ

่

 

นน ๓๕๕๙/๐๓๒๘

เด็กหญิงปาณิสรา ปญญานะ
๒๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

วัดขึงเจริญ

่

 

นน ๓๕๕๙/๐๓๒๙

เด็กหญิงปาริฉัตร อ้นจร
๒๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

วัดขึงเจริญ

่

 

นน ๓๕๕๙/๐๓๓๐
เด็กหญิงพัชรธิดา นวลคำ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

วัดขึงเจริญ

่

 

นน ๓๕๕๙/๐๓๓๑

เด็กหญิงรุ่งไพลิน สมปานวัง
๒๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

วัดขึงเจริญ

่

 

นน ๓๕๕๙/๐๓๓๒

เด็กหญิงวริษา ปนทะนะ ๘/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

วัดขึงเจริญ

่

 

นน ๓๕๕๙/๐๓๓๓

เด็กหญิงศุภิสรา ตาดี ๗/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

วัดขึงเจริญ

่

 

นน ๓๕๕๙/๐๓๓๔

เด็กหญิงสุพิชชา ตาแปง
๑๔/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

วัดขึงเจริญ

่

 

นน ๓๕๕๙/๐๓๓๕

เด็กหญิงอจิรภาส์ ประมูลสิน ๔/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

วัดขึงเจริญ

่

 

นน ๓๕๕๙/๐๓๓๖

เด็กชายกันตศักดิ

์

รินแก้ว
๑๓/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดนาส้าน  

นน ๓๕๕๙/๐๓๓๗

เด็กชายณัฐทพงศ์ ต่างใจ
๒๓/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดนาส้าน  

นน ๓๕๕๙/๐๓๓๘

เด็กชายธนดล บุรี
๑๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดนาส้าน  

นน ๓๕๕๙/๐๓๓๙

เด็กชายธนภัทร เปงยศ
๒๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดนาส้าน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดน่าน  ๑๐ / ๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๕๕๙/๐๓๔๐
เด็กชายนนทวัตร ศรีวิไชย

๑๗/๒๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดนาส้าน  

นน ๓๕๕๙/๐๓๔๑

เด็กชายนฤชิต ไชยเจริญ
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดนาส้าน  

นน ๓๕๕๙/๐๓๔๒

เด็กชายพันธกานต์ กลินหวล

่

๒๔/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดนาส้าน  

นน ๓๕๕๙/๐๓๔๓

เด็กชายศุภกร คำเกิงลักษณ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดนาส้าน  

นน ๓๕๕๙/๐๓๔๔

เด็กหญิงเกวลิน ฟองเกิด ๔/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดนาส้าน  

นน ๓๕๕๙/๐๓๔๕

เด็กหญิงธนัญญา มาระวัง ๖/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดนาส้าน  

นน ๓๕๕๙/๐๓๔๖

เด็กหญิงธัญรดา จ่าเขียว
๑๙/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดนาส้าน  

นน ๓๕๕๙/๐๓๔๗

เด็กหญิงนิชากร ตุ้ยพรม

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดนาส้าน  

นน ๓๕๕๙/๐๓๔๘

เด็กหญิงพิมพ์วิกา คำหล้า ๒/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดนาส้าน  

นน ๓๕๕๙/๐๓๔๙

เด็กหญิงลักษิกา ถาหล้า
๑๔/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดนาส้าน  

นน ๓๕๕๙/๐๓๕๐
เด็กหญิงวิสา สืบดา

๑๗/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดนาส้าน  

นน ๓๕๕๙/๐๓๕๑

เด็กหญิงสิริกัญญา หาญสินธุ์
๒๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดนาส้าน  

นน ๓๕๕๙/๐๓๕๒

เด็กหญิงอมรรัตน์ ปญญาอุด
๒๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดนาส้าน  

นน ๓๕๕๙/๐๓๕๓

เด็กหญิงอรัญญา สายกองคำ
๒๔/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดนาส้าน  

นน ๓๕๕๙/๐๓๕๔

เด็กชายกฤตเมธ ปองตัน
๒๒/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาลีก วัดนาส้าน  

นน ๓๕๕๙/๐๓๕๕

เด็กชายธนวัฒน์ วงค์กองแก้ว
๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาลีก วัดนาส้าน  

นน ๓๕๕๙/๐๓๕๖

เด็กชายธีรภัทร ปองตัน
๒๙/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาลีก วัดนาส้าน  

นน ๓๕๕๙/๐๓๕๗

เด็กชายวีรกร วงค์ษารันต์
๒๕/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาลีก วัดนาส้าน  

นน ๓๕๕๙/๐๓๕๘

เด็กชายสิทธิชัย วงค์ษารัตน์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสาลีก วัดนาส้าน  

นน ๓๕๕๙/๐๓๕๙

เด็กหญิงกมนธิดา ภิวงค์
๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาลีก วัดนาส้าน  

นน ๓๕๕๙/๐๓๖๐
เด็กหญิงจิรัชยา อินภา

่

๑๓/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสาลีก วัดนาส้าน  

นน ๓๕๕๙/๐๓๖๑

เด็กหญิงธณัญญา ชัยพรมมา
๒๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาลีก วัดนาส้าน  

นน ๓๕๕๙/๐๓๖๒
เด็กหญิงเนตรอัปสร สมใจ

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาลีก วัดนาส้าน  

นน ๓๕๕๙/๐๓๖๓

เด็กหญิงลภัสรดา สุรินตา ๘/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสาลีก วัดนาส้าน  

นน ๓๕๕๙/๐๓๖๔

เด็กหญิงวริศา สระมงคล
๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาลีก วัดนาส้าน  

นน ๓๕๕๙/๐๓๖๕

เด็กชายสิทธินนท์ จันทร์วัง

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจะเข้ภูหอม วัดใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๕๕๙/๐๓๖๖

เด็กหญิงอาริสา วงค์กองแก้ว
๑๕/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจะเข้ภูหอม วัดใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๕๕๙/๐๓๖๗

เด็กหญิงฑิฆัทพร ชามนตร ๗/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่ามงคล วัดใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๕๕๙/๐๓๖๘

เด็กชายศุภชัย พรมใจ
๑๕/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปงสนุก วัดใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๕๕๙/๐๓๖๙

เด็กหญิงนันท์นภัสร์ ขอดเตชะ ๖/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านฝงหมิน

่

วัดใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๕๕๙/๐๓๗๐
นางวาสนา ทองอ่อน ๔/๑/๒๕๒๒ โรงเรียนบ้านแม่สา วัดใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๕๕๙/๐๓๗๑

นายวิศรุต นิลอ้วน
๒๙/๓/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๕๕๙/๐๓๗๒

เด็กหญิงพิยดา อธิยศ
๒๙/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๕๕๙/๐๓๗๓

เด็กหญิงณัฐณิชา ปะนาประโคน
๒๔/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๕๕๙/๐๓๗๔

เด็กหญิงสุธีธิดา ธนะวงค์
๒๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดใหม่เจริญราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดน่าน  ๑๑ / ๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๕๕๙/๐๓๗๕

เด็กหญิงสุวนันท์ ทะนะวงค์
๒๑/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๕๕๙/๐๓๗๖

เด็กชายธิติวุฒิ กิติยะ
๑๖/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๕๕๙/๐๓๗๗

เด็กชายศุภวิชญ์ ตินเมือง

่

๒๒/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่สา วัดใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๕๕๙/๐๓๗๘

เด็กชายสุวรรณภูมิ ธิปญญา
๑๗/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๕๕๙/๐๓๗๙

เด็กหญิงกานต์ธิดา กองคำ
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๕๕๙/๐๓๘๐
เด็กหญิงญาณิศา เหล่าเขตต์กิต

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๕๕๙/๐๓๘๑

เด็กหญิงรัญชิดา ยะแสง
๑๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๕๕๙/๐๓๘๒

เด็กหญิงอธิชฏา ศรีปญญา
๒๓/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๕๕๙/๐๓๘๓

เด็กหญิงอรปรียา ประทุมสวัสดิ

์

๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแม่สา วัดใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๕๕๙/๐๓๘๔ เด็กหญิงประกายทิพย์
ศรีจันทร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสาคร วัดใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๕๕๙/๐๓๘๕

เด็กหญิงศศิประภา รุ่งเจริญ
๑๓/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสาคร วัดใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๕๕๙/๐๓๘๖

เด็กหญิงกฤตธีรา อุตสาห์
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ่ายนาผา วัดใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๕๕๙/๐๓๘๗

เด็กหญิงวิจิตรา ใจพอดี

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ่ายนาผา วัดใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๕๕๙/๐๓๘๘

เด็กหญิงอรยา คำศิลา ๕/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านอ่ายนาผา วัดใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๕๕๙/๐๓๘๙

เด็กชายสรวิศ โพรี
๑๑/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสา วัดใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๕๕๙/๐๓๙๐
เด็กชายขวัญชัย ดีน้อย ๒/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร เมืองราม  

นน ๓๕๕๙/๐๓๙๑

เด็กชายสมพงษ์ จินะใจ
๒๒/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร เมืองราม  

นน ๓๕๕๙/๐๓๙๒

เด็กชายจิรวัฒน์ เขียวนำชุม
๒๕/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร เมืองราม  

นน ๓๕๕๙/๐๓๙๓
เด็กหญิงวลัยลักษณ์ สอนคำมูล

๓๐/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม เมืองราม  

นน ๓๕๕๙/๐๓๙๔

เด็กชายกฤษฎา โชครวย
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม เมืองราม  

นน ๓๕๕๙/๐๓๙๕

เด็กชายวราเมธ กันณะสา
๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม เมืองราม  

นน ๓๕๕๙/๐๓๙๖

เด็กหญิงนันทิดา มูลทา
๒๙/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม เมืองราม  

นน ๓๕๕๙/๐๓๙๗

เด็กหญิงกาญจนา วงศ์พุทธคำ
๑๔/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม เมืองราม  

นน ๓๕๕๙/๐๓๙๘

เด็กหญิงกนกวรรณ ยานะแสง
๑๖/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาเหลืองไชยราม เมืองราม  

นน ๓๕๕๙/๐๓๙๙

เด็กหญิงนาริสา จิตตรง
๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเหลืองไชยราม เมืองราม  

นน ๓๕๕๙/๐๔๐๐
เด็กหญิงจิราภรณ์ ลัมมะวิชัย

๒๗/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนนาเหลืองไชยราม เมืองราม  

นน ๓๕๕๙/๐๔๐๑
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

โพธิโคตร

์

๔/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนนาเหลืองไชยราม เมืองราม  

นน ๓๕๕๙/๐๔๐๒
เด็กชายวีรพล ต๊ะชา

๑๔/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านครกคำ เมืองราม  

นน ๓๕๕๙/๐๔๐๓
เด็กชายสันติภาพ หมืนจิตร

่

๑๕/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านครกคำ เมืองราม  

นน ๓๕๕๙/๐๔๐๔
เด็กชายปวริศ วันใส

๒๐/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านครกคำ เมืองราม  

นน ๓๕๕๙/๐๔๐๕
เด็กชายกิตติพงษ์ กาบัว ๖/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านครกคำ เมืองราม  

นน ๓๕๕๙/๐๔๐๖
เด็กชายคฑาวุธ บุญธรรมมา

๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านครกคำ เมืองราม  

นน ๓๕๕๙/๐๔๐๗
เด็กหญิงณัฐนิชา กาน้อย ๘/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านครกคำ เมืองราม  

นน ๓๕๕๙/๐๔๐๘
เด็กหญิงณัฐจิรา อินด้วง

๑๖/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านครกคำ เมืองราม  

นน ๓๕๕๙/๐๔๐๙
เด็กหญิงพนิดา เสนวงค์

๑๒/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านครกคำ เมืองราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดน่าน  ๑๒ / ๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๕๕๙/๐๔๑๐
เด็กหญิงปริยภร สุมุกดา

๑๓/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนากอก เมืองราม  

นน ๓๕๕๙/๐๔๑๑
เด็กหญิงทิพยาภรณ์ เทพวงค์ ๔/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนากอก เมืองราม  

นน ๓๕๕๙/๐๔๑๒

เด็กหญิงคณิตา ฤทธิวิไล

์

๒๗/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนากอก เมืองราม  

นน ๓๕๕๙/๐๔๑๓

เด็กหญิงคนึงนิจ ฤทธิวิไล

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนากอก เมืองราม  

นน ๓๕๕๙/๐๔๑๔

เด็กชายภูริขญ์ ของเมืองพรวน ๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนากอก เมืองราม  

นน ๓๕๕๙/๐๔๑๕

เด็กชายรัชชานนท์ ภูคำอ้าย ๔/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนากอก เมืองราม  

นน ๓๕๕๙/๐๔๑๖

เด็กชายโชติกา ปญญาจักร์
๒๒/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเคียน เมืองราม  

นน ๓๕๕๙/๐๔๑๗

เด็กหญิงรพีพร ธิอวน
๓๐/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเคียน เมืองราม  

นน ๓๕๕๙/๐๔๑๘

เด็กชายเจตดำรง เสนวงค์ ๘/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาเคียน เมืองราม  

นน ๓๕๕๙/๐๔๑๙

เด็กหญิงวีรินทร์ แก้วทอง
๒๖/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเหลืองใน เมืองราม  

นน ๓๕๕๙/๐๔๒๐
เด็กหญิงปยะวรรณ ใหม่น้อย

๒๗/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาเหลืองใน เมืองราม  

นน ๓๕๕๙/๐๔๒๑

เด็กชายบัญชา แสนซุ้ง
๑๕/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนริมฝงน่านวิทยา เมืองราม  

นน ๓๕๕๙/๐๔๒๒

เด็กชายธนพล ทิวทัศน์วิไล ๓/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนริมฝงน่านวิทยา เมืองราม  

นน ๓๕๕๙/๐๔๒๓

เด็กชายเจริญ แสนโซ้ง

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนริมฝงน่านวิทยา เมืองราม  

นน ๓๕๕๙/๐๔๒๔

เด็กหญิงวัลลี แก้วกัน
๒๑/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนริมฝงน่านวิทยา เมืองราม  

นน ๓๕๕๙/๐๔๒๕

เด็กหญิงกนกพร วุฒิน้อย
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๔๒๖

เด็กชายกมัยเทพ ทองใบ
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๔๒๗

เด็กหญิงกันยารัตน์ กาโน
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๔๒๘

เด็กหญิงคันธารัตน์ พรมรักษา
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๔๒๙

เด็กชายคามิน ต๊ะใจ
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๔๓๐
เด็กหญิงณัฐธยาน์ กองแก้ว

๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๔๓๑

เด็กชายณัฐพล แก้วธรรม
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๔๓๒

เด็กชายทศพล สมพงษ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๔๓๓

เด็กหญิงทัตพิชา ตาบุญ
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๔๓๔

เด็กหญิงทิพวรรณ ปญญาถุง
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๔๓๕

เด็กชายนัฐชาธินาจ พรมภิระ
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๔๓๖

เด็กหญิงนุชรินทร์ กองสอน
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๔๓๗

เด็กหญิงบุญธิดา พรมภิระ
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๔๓๘

เด็กหญิงเบญจมาศ แสงพลบ
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๔๓๙

เด็กหญิงปณิดา ถาพรม

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๔๔๐
เด็กหญิงประดิภา ปวนปน

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๔๔๑

เด็กชายพงศธร โนต๊ะยศ
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๔๔๒

เด็กชายพชรพล ฝาชัยภูมิ

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๔๔๓

เด็กหญิงพัชรินทร์ ตุ้ยน้อย
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๔๔๔

เด็กชายพิริยากร ธิจันทร์
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย นาราบ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดน่าน  ๑๓ / ๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๕๕๙/๐๔๔๕

เด็กหญิงภัทรวดี ปนนิตย์
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๔๔๖

เด็กชายภูพิภัทร อ้อยงาม
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๔๔๗

นายยงยุทธ์ ฉิมพลี
๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๔๔๘

เด็กชายรัชภุมิ ชัยสา
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๔๔๙

เด็กหญิงรัตนภรณ์ มูลแก้ว

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๔๕๐
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ มานาแวน

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๔๕๑

เด็กชายวัชรพล เดียงสระน้อย

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๔๕๒

เด็กชายวัชรพล พิมพา
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๔๕๓

เด็กหญิงวัชราภรณ์ กฐินทอง
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๔๕๔

เด็กชายสืบพงศ์ ยะเสน
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๔๕๕

เด็กหญิงอาคิรา กองสอน
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๔๕๖

นางสาวนฤมล วรรณสอน
๐๕/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๔๕๗

นางสาวลลิตา กาโน
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๔๕๘

นางสาวนภัสวรรณ ขันต๊ะ
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๔๕๙

เด็กชายวงศ์วรัณ แก้วภิรมย์
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๔๖๐
เด็กชายไววิทย์ เชเฟอร์

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๔๖๑

เด็กหญิงณิศวรา ดวงสอน
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๔๖๒

เด็กชายธนกร คำนวณ
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๔๖๓

เด็กหญิงกัลยาภัทธิ

์

อ้นน้อย
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๔๖๔

เด็กหญิงชลลดา ภิรมย์

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๔๖๕

เด็กชายรัชชานนท์ โนทะ
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๔๖๖

เด็กหญิงภูริชญา ตาดี

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๔๖๗

เด็กหญิงกานต์ทิตา อินคำ

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๔๖๘

เด็กชายเกือตระกูล

้

สายนาค
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๔๖๙

เด็กหญิงชนะศักดิ

์

ปญญารัตนโยธิน
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๔๗๐
เด็กชายชวาลวุฒิ อินถา

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๔๗๑

เด็กชายณัฐกุล กุณะพรม
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๔๗๒

เด็กหญิงรุ่งอรุณ ช่างเหล็ก
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๔๗๓

นางสาววัสสุดา เต็มดวง
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๔๗๔

เด็กชายพชร ชืนขจร

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๔๗๕

เด็กชายสกรรจ์ ธนรัตน์ศิริกุล
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๔๗๖

นายกิตติโชค จันทา
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาไค้ นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๔๗๗

นายณัฐวัตร ปาริน
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาไค้ นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๔๗๘

เด็กหญิงณิตา ถ้วยงาม
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาไค้ นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๔๗๙

นายธนโชติ ทะนันไชย
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาไค้ นาราบ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดน่าน  ๑๔ / ๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๕๕๙/๐๔๘๐
นายธนพนธ์ อินธิ

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาไค้ นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๔๘๑

เด็กหญิงวราภรณ์ มาลิด

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาไค้ นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๔๘๒

นางสาวศุภากร แก้วอาจ
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาไค้ นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๔๘๓

เด็กหญิงศุวิมล แก้วเกตุ
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาไค้ นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๔๘๔

นายสิทธิชัย เปงนันท์
๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาไค้ นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๔๘๕

เด็กหญิงอนัญญา ธะนะใจ
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาไค้ นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๔๘๖

เด็กหญิงกัญฑมาศ ภิญโญ
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาไค้ นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๔๘๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก้วเทพ

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาไค้ นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๔๘๘
เด็กหญิงอัจฉริญาพร ตุ้ยน้อย

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาไค้ นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๔๘๙

เด็กหญิงกานต์สุดา จิตตา
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๔๙๐
เด็กหญิงจินดารัตน์ ธนเนตร

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๔๙๑

เด็กชายทวีวัฒน์ สีกัน

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๔๙๒

เด็กชายทินภัทร เกียรตินิยมดี

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๔๙๓

เด็กชายธีรภัทร ปาติบ

๊

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนา นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๔๙๔

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ตาละ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๔๙๕

เด็กหญิงภัทราวดี นิตย์อำนวยผล

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๔๙๖

เด็กหญิงวนิดา วันจะนะ
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๔๙๗

เด็กหญิงวิภาดา ปญญษทิพย์
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๔๙๘

เด็กหญิงสุพรรณี ฟองสีถุง
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๔๙๙

เด็กหญิงอาภัสรา ปวนยา
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๕๐๐
เด็กหญิงสุนารี ขันทะ

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนา นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๕๐๑
เด็กหญิงดารินทร์ ปาจา

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนา นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๕๐๒
เด็กหญิงมานิตา มะราช

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนา นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๕๐๓
เด็กหญิงชวินนา จันทา

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนา นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๕๐๔
เด็กชายธิติวุฒิ จาจี

๋

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนา นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๕๐๕
เด็กชายภาณุพงศ์ เจริญสุข

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนา นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๕๐๖
เด็กชายกิดาการ ศรีรัตน์

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ้ง นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๕๐๗
เด็กชายธีรภัทร สิทธิโน

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ้ง นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๕๐๘
เด็กหญิงสุทธิดา ใจแปง

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ้ง นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๕๐๙
เด็กหญิงนาราภัทร นุมา

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลา นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๕๑๐
เด็กหญิงภัททิยา รินปาน

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลา นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๕๑๑

เด็กชายวรปรัชญ์ วารินทร์
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลา นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๕๑๒

เด็กชายวรพงษ์ นิลนารถ
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลา นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๕๑๓

เด็กหญิงวันทนา มานาง
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศาลา นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๕๑๔

เด็กหญิงสุวรรณา โจดรัมย์
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศาลา นาราบ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดน่าน  ๑๕ / ๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๕๕๙/๐๕๑๕

เด็กหญิงสุวรรณี โจดรัมย์
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศาลา นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๕๑๖

เด็กหญิงอรวรา ภักดี

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลา นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๕๑๗
เด็กหญิงกัญญาพัชร ธิจันทร์

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันทะ นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๕๑๘

เด็กชายกิตติภูมิ พรมมานอก
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันทะ นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๕๑๙

เด็กหญิงจันทกานต์ ปอมนาแดง
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันทะ นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๕๒๐
เด็กหญิงเจริญศรี ต๊ะน้อย

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันทะ นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๕๒๑

เด็กหญิงชนิตรา ปญญาทิพย์
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันทะ นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๕๒๒

เด็กชายชัยวัฒน์ กุณะวัน

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันทะ นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๕๒๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เตยะ
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันทะ นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๕๒๔

เด็กหญิงณัฐธิดา เตยะ
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันทะ นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๕๒๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ใหม่เทวิน
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันทะ นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๕๒๖

เด็กหญิงธัญญาเรศ โม๊ะสันทะ
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันทะ นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๕๒๗

เด็กหญิงนิตยกานต์ ล้อมนำ
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันทะ นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๕๒๘

เด็กหญิงปณิตา กันทะเนตร
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันทะ นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๕๒๙

เด็กชายภูริภัทร์ จันทภูมิ
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันทะ นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๕๓๐
เด็กหญิงรัชนียา สะอาดเอียม

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันทะ นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๕๓๑

เด็กหญิงรุ่งนภา ปราณีทะ
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันทะ นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๕๓๒

เด็กชายศราวุธ วรรณใจ
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันทะ นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๕๓๓

เด็กหญิงสุภัสสรา จิโน
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันทะ นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๕๓๔

เด็กหญิงอรวรรณ คำบุญ
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันทะ นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๕๓๕

เด็กหญิงอริยา ปราณีทะ
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันทะ นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๕๓๖

เด็กหญิงอริศรา เปงนันท์
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันทะ นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๕๓๗

เด็กหญิงเก็จมณี ปนทะจันทร์
๐๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที 125

่

นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๕๓๘

เด็กหญิงณัชนันทน์ ธัญญเจริญ
๑๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที 125

่

นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๕๓๙

เด็กหญิงนาฏยา มงแก้ว
๐๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที 125

่

นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๕๔๐
เด็กชายศุภวิชญ์ จิระถา

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๕๔๑

เด็กชายพงษ์พิทักษ์ ขัดแก้ว
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๕๔๒

เด็กชายจิรเดช จันทร์นำสระ
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๕๔๓

เด็กหญิงวรัญญา สุทธะ
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๕๔๔

เด็กหญิงขวัญนภา สายตา
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๕๔๕
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ คล้ายแก้ว

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๕๔๖

เด็กหญิงวิริยาภรณ์ บุษราคัม
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๕๔๗

เด็กหญิงสุธีภรณ์ ดวงทิพย์
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๕๔๘

เด็กหญิงนภาภัทร เทพามาตย์
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๕๔๙

เด็กหญิงจันทการต์ สุทธะ
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ นาราบ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดน่าน  ๑๖ / ๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๕๕๙/๐๕๕๐
นางสาวธันย์ชนก กันอินทร์

๒๖/๑๑/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดนาราบวิทยา นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๕๕๑
ว่าทีร้อยตรีหญิงประภัสสร

่

กาวีนุ
๒๗/๐๘/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดนาราบวิทยา นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๕๕๒

นายณัฐพล วงศ์ทะเนตร
๑๘/๐๑/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดนาราบวิทยา นาราบ  

นน ๓๕๕๙/๐๕๕๓

เด็กหญิงวรรณภา ปลอบโยน
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๕๙/๐๕๕๔

เด็กหญิงธนิตา ประสงค์ศิลป
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๕๙/๐๕๕๕

เด็กหญิงอารีย์รัตน์ แก้วมณี
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๕๙/๐๕๕๖

นางทับทิม ใบยา
๐๓/๐๕/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๕๙/๐๕๕๗

นางสาวอรพรรณ กันศร
๐๓/๐๗/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๕๙/๐๕๕๘

เด็กหญิงวิชญาพร โสดานาฎ
๑๔/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๕๙/๐๕๕๙

เด็กหญิงมณีรัตน์ หอมดอก
๑๓/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๕๙/๐๕๖๐
เด็กหญิงวทันยา ท้าวคาม

๐๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๕๙/๐๕๖๑

นายภูวนาถ ถิรพิบูล
๒๘/๑๐/๒๕๔๑ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๕๙/๐๕๖๒

นางสาวขนิษฐา อุ่นถิน

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๑ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๕๙/๐๕๖๓

เด็กชายธีรสิทธิ

์

กาบแก้ว

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๕๙/๐๕๖๔
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ทองขาว

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๕๙/๐๕๖๕

เด็กหญิงณิชากร เปาปา
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๕๙/๐๕๖๖

เด็กหญิงสุพิชชา ตันกาบ
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๕๙/๐๕๖๗
เด็กหญิงวรางค์คณา คติปญญา

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๕๙/๐๕๖๘

เด็กชายนรเศรษฐ์ ตันกาบ
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๕๙/๐๕๖๙

เด็กหญิงชลิดา สมศักดิ

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๕๙/๐๕๗๐
เด็กหญิงวรรณกานต์ วิเสษวัชร์

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๕๙/๐๕๗๑

เด็กชายณัฐนันท์ โสมทับ
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๕๙/๐๕๗๒

เด็กหญิงจันทวรรณ เปาปา
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๕๙/๐๕๗๓

เด็กหญิงวรรณรัตน์ ทองอ่อน
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๕๙/๐๕๗๔

เด็กหญิงณัฐฏฐนิชา เปาปา
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๕๙/๐๕๗๕

เด็กหญิงปริศนา เนืองวงษา

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๕๙/๐๕๗๖

เด็กหญิงรัฐวรา นาระทะ
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๕๙/๐๕๗๗

เด็กหญิงธมนวรรณ เปาปา
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๕๙/๐๕๗๘

เด็กหญิงภาณุมาศ คุ้มวงศ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๕๙/๐๕๗๙

เด็กหญิงอัญชลี แซ่ท้าว
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๕๙/๐๕๘๐
เด็กหญิงสุวนันท์ แซ่ท้าว

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๕๙/๐๕๘๑

เด็กชายนันทวัฒชัย จันทะสุรินทร์
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๕๙/๐๕๘๒

นางสาวจุรีรัตน์ ตันกาบ
๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๕๙/๐๕๘๓

เด็กชายสุภัทร สัมโพธิวงศ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๕๙/๐๕๘๔

เด็กหญิงกัญญ์วรา เปาปา
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดน่าน  ๑๗ / ๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๕๕๙/๐๕๘๕

เด็กหญิงจตุพร อินทรังษี
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๕๙/๐๕๘๖

เด็กชายพินิษฐ์ชัย จันต๊ะวังค์

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๕๙/๐๕๘๗

เด็กหญิงมณีพร โสไชย
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๕๙/๐๕๘๘

นางสาวรสริน กิติยศ
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๕๙/๐๕๘๙

เด็กหญิงสุภนิดา สุโรพัน์
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๕๙/๐๕๙๐
เด็กหญิงวีร์สุดา กาติบ

๊

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๕๙/๐๕๙๑

เด็กหญิงจุฬารัตน์ ทะกา
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๕๙/๐๕๙๒

นายนราพิทักษ์ เหล็กชาย
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๕๙/๐๕๙๓

เด็กหญิงอรอนงค์ ส่องสี
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๕๙/๐๕๙๔

เด็กชายทชานพ พรมตา
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๕๙/๐๕๙๕

นางสาวเปรมกมล ใจยา
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๕๙/๐๕๙๖

เด็กชายสรรชัย แก่นใจ
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๕๙/๐๕๙๗

นายสรชัช จันต๊ะวังศ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๕๙/๐๕๙๘

นายธิติวุฒิ สุทธหลวง
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๕๙/๐๕๙๙

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์ขาว

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๕๙/๐๖๐๐
เด็กหญิงกาญจนา ขันทะสีมา

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๕๙/๐๖๐๑
เด็กหญิงพัชรวดี คันทะเนตร

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๕๙/๐๖๐๒
เด็กหญิงภัทรวดี พรมตา

๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๕๙/๐๖๐๓
เด็กหญิงศรีสุดา ย่านสากล

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๕๙/๐๖๐๔
เด็กหญิงชนัญยา ท้วมบ้านไพร

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๕๙/๐๖๐๕
เด็กหญิงสุชาดา กวีศุภเกียรติ

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๕๙/๐๖๐๖
เด็กหญิงเกศราภรณ์ แปงคำใส

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๕๙/๐๖๐๗
เด็กชายพงศธร จันทรางกูล

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๕๙/๐๖๐๘
เด็กชายสินธะกานต์ พะยอม

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๕๙/๐๖๐๙
เด็กชายสิริพงษ์ แสนกัน

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๕๙/๐๖๑๐
เด็กหญิงกัณฐิกา คำฟู

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๕๙/๐๖๑๑

เด็กหญิงจารุนันท์ อินทะรังสี
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๕๙/๐๖๑๒

เด็กหญิงปนัดดา คำรังษี
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๕๙/๐๖๑๓

เด็กหญิงณัฐนันท์ ผลดวงแก้ว
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๕๙/๐๖๑๔

เด็กหญิงณัฐริกา อินชูใจ
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๕๙/๐๖๑๕

นางสาวปาริชาติ พิกัน
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๕๙/๐๖๑๖

เด็กหญิงปยรัตน์ ตันกาบ
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๕๙/๐๖๑๗
เด็กหญิงพิมพ์ประภา มงคลชัย

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๕๙/๐๖๑๘

เด็กชายพีรวัส ธิมาธาน
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๕๙/๐๖๑๙
เด็กหญิงกาญจนสุดา ตามัย

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดน่าน  ๑๘ / ๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๕๕๙/๐๖๒๐
เด็กชายจตุพงษ์ เปาปา

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๕๙/๐๖๒๑

เด็กหญิงอัญชลี แซ่โซ้ง
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๕๙/๐๖๒๒

เด็กหญิงอภิชญา อินทะรังษี ๒/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๕๕๙/๐๖๒๓

เด็กหญิงสิรภัทร อินทะรังษี ๒/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๕๕๙/๐๖๒๔

เด็กหญิงพัชรพร เทพจันตา
๒๗/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๕๕๙/๐๖๒๕

เด็กหญิงพิมพ์พิกา คำรังษี
๑๗/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๕๕๙/๐๖๒๖

เด็กหญิงชโลธร คลุ้มครอง ๒/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๕๕๙/๐๖๒๗

เด็กชายปอกรณ์ คำรังษี
๒๔/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๕๕๙/๐๖๒๘

เด็กหญิงจิรดา จิตรชนะ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๕๕๙/๐๖๒๙

เด็กชายอธิราช คำคง ๓/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๕๕๙/๐๖๓๐
เด็กชายรุ่งโรจน์ ดวงสุวรรณ์

๓๑/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๕๕๙/๐๖๓๑

เด็กหญิงอชิรญา แก้ววิไล
๑๕/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๕๕๙/๐๖๓๒

เด็กหญิงวิมลสิริ อินทะรังษี ๖/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๕๕๙/๐๖๓๓

เด็กชายพีรพัฒน์ เขียวปด ๖/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๕๕๙/๐๖๓๔

เด็กหญิงอนิลฑิตา ทองสุข
๑๓/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๕๕๙/๐๖๓๕

เด็กชายวรพัทธิ

์

เหมาะหมาย
๑๓/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๕๕๙/๐๖๓๖

เด็กหญิงภัทรวดี อินทะรังษี
๒๓/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๕๕๙/๐๖๓๗

เด็กหญิงชาลิสา คำรังษี
๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๕๕๙/๐๖๓๘

เด็กชายวรเมธ คำรังษี
๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๕๕๙/๐๖๓๙

เด็กหญิงจรรยาพร อินราช
๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๕๕๙/๐๖๔๐
เด็กชายธีรเดช ขันตา

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๕๕๙/๐๖๔๑

เด็กหญิงอังคณา ลีธีระ
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๕๕๙/๐๖๔๒

เด็กหญิงอรัญญา เปาปา

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๕๕๙/๐๖๔๓

เด็กชายสุทธิภัทร ร่อนทอง
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๕๕๙/๐๖๔๔

เด็กชายอารักษ์ เปาปา
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๕๕๙/๐๖๔๕

เด็กหญิงจินตนา เปาปา
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๕๕๙/๐๖๔๖

เด็กหญิงนภิศา เปาปา
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๕๕๙/๐๖๔๗

เด็กชายชานน เปาปา
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๕๕๙/๐๖๔๘

เด็กหญิงสุพิชญา จันทอง
๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๕๕๙/๐๖๔๙

เด็กหญิงพัชรินทร์ เปาปา
๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๕๕๙/๐๖๕๐
เด็กชายธนาชัย แซ่ฉัว

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๕๕๙/๐๖๕๑

เด็กหญิงชญานิษฐ์ อินทะรังษี
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๕๕๙/๐๖๕๒

เด็กชายรัชชานนต์ แพงมี
๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๕๕๙/๐๖๕๓

เด็กหญิงนิศาชล อินทะรังษี
๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๕๕๙/๐๖๕๔

เด็กหญิงวิมลสิริ วงวาท
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) วัดศรีดอนชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดน่าน  ๑๙ / ๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๕๕๙/๐๖๕๕

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ คำรังษี
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๕๕๙/๐๖๕๖

เด็กชายจิรพัส เปาปา
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๕๕๙/๐๖๕๗

เด็กชายคมสัน ศรีคำ
๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๕๕๙/๐๖๕๘

เด็กชายธนดล คำรังษี
๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๕๕๙/๐๖๕๙

เด็กหญิงนฤภร ไชยปาละ
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๕๕๙/๐๖๖๐
เด็กชายเศรษฐพงษ์ แทนรินทร์

๒๕/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๕๕๙/๐๖๖๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

อินทะรังษี
๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๕๕๙/๐๖๖๒

เด็กหญิงกมลวรรณ อินทะรังษี

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๕๕๙/๐๖๖๓

เด็กชายธนวัฒน์ เปาปา

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๕๕๙/๐๖๖๔

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ คำรังษี
๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๕๕๙/๐๖๖๕

เด็กชายเฉลิมชัย ใจปง
๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๕๕๙/๐๖๖๖

เด็กหญิงวชิราภรณ์ หาญยุทธ
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๕๕๙/๐๖๖๗

เด็กชายทศพร กล่อมสกุล

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๕๕๙/๐๖๖๘

เด็กหญิงณัฏฐณิชา เปาปา
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๕๕๙/๐๖๖๙

เด็กหญิงเปรมปรียา เปาปา
๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๕๕๙/๐๖๗๐
เด็กชายพงศ์กร อินทะรังษี

๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) วัดศรีดอนชัย  

นน ๓๕๕๙/๐๖๗๑

เด็กชายปยะพงษ์ คำปน
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนานิคม นิโครธาราม  

นน ๓๕๕๙/๐๖๗๒

เด็กหญิงนันทิกานต์ คำแสน

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนานิคม นิโครธาราม  

นน ๓๕๕๙/๐๖๗๓

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ใจใหว
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนานิคมวิทยา นิโครธาราม  

นน ๓๕๕๙/๐๖๗๔

เด็กชายชาญชัย เย็นใจ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง วัดนิโครธาราม  

นน ๓๕๕๙/๐๖๗๕

เด็กชายสิทธิกร ก้อนใหม่

๑๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง วัดนิโครธาราม  

นน ๓๕๕๙/๐๖๗๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก จันทรานนท์
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง วัดนิโครธาราม  

นน ๓๕๕๙/๐๖๗๗

เด็กชายภัทรกร แสนบัวบาน

๒๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง วัดนิโครธาราม  

นน ๓๕๕๙/๐๖๗๘

เด็กหญิงธัญชนก ทะจีน
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง วัดนิโครธาราม  

นน ๓๕๕๙/๐๖๗๙

เด็กหญิงปาลิตา นาคอ้าย
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง วัดนิโครธาราม  

นน ๓๕๕๙/๐๖๘๐
เด็กชายศุภศักดิ

์

สุทะ
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง วัดนิโครธาราม  

นน ๓๕๕๙/๐๖๘๑

เด็กหญิงบุญญิสา อินต๊ะนัย
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง วัดนิโครธาราม  

นน ๓๕๕๙/๐๖๘๒

เด็กหญิงผกามาศ โลราช
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง วัดนิโครธาราม  

นน ๓๕๕๙/๐๖๘๓

เด็กชายศุภวัฒน์ สุภา
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง วัดนิโครธาราม  

นน ๓๕๕๙/๐๖๘๔

เด็กชายชยากร วิชา
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง วัดนิโครธาราม  

นน ๓๕๕๙/๐๖๘๕

เด็กหญิงกุลปริยา อยู่เพชร

๑๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง วัดนิโครธาราม  

นน ๓๕๕๙/๐๖๘๖

เด็กหญิงแพรวา นันต๊ะเสน
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง วัดนิโครธาราม  

นน ๓๕๕๙/๐๖๘๗

เด็กชายณัฐพงษ์ อารีรักษ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง วัดนิโครธาราม  

นน ๓๕๕๙/๐๖๘๘

เด็กหญิงหยาดทิพย์ ชาวน่าน
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง วัดนิโครธาราม  

นน ๓๕๕๙/๐๖๘๙

นายชินกร อินกอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน วัดนิโครธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดน่าน  ๒๐ / ๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๕๕๙/๐๖๙๐
เด็กชายปภังกร ธรรมราช

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรคามราษฎร์บำรุง วัดนิโครธาราม  

นน ๓๕๕๙/๐๖๙๑

เด็กชายชินวัฒน์ ศรีผาวงศ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าคำ(ไตรราษฎร์บำรุง)
วัดนิโครธาราม  

นน ๓๕๕๙/๐๖๙๒

เด็กหญิงอังศนา วงค์ม่าน
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าคำ(ไตรราษฎร์บำรุง)
วัดนิโครธาราม  

นน ๓๕๕๙/๐๖๙๓

เด็กหญิงณัฐธิดา สุทธไชย
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าคำ(ไตรราษฎร์บำรุง)
วัดนิโครธาราม  

นน ๓๕๕๙/๐๖๙๔

เด็กหญิงพุทธินันท์ สุทธไชย
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าคำ(ไตรราษฎร์บำรุง)
วัดนิโครธาราม  

นน ๓๕๕๙/๐๖๙๕

เด็กชายณัฐนนท์ ขัติยศ
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าคำ(ไตรราษฎร์บำรุง)
วัดนิโครธาราม  

นน ๓๕๕๙/๐๖๙๖

นายพรชัย เทพเสน

๑๕/๑๑/๒๕๒๕ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม
วัดนิโครธาราม  

นน ๓๕๕๙/๐๖๙๗

นายชูศักดิ

์

แข็งแรง
๑๗/๕/๒๕๔๒

โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นำไคร้  

นน ๓๕๕๙/๐๖๙๘

นางสาวกมลยุพา ไชยปรุง
๑๕/๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นำไคร้  

นน ๓๕๕๙/๐๖๙๙

นางสาวปาณิศา พันธ์ชน

๑๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นำไคร้  

นน ๓๕๕๙/๐๗๐๐
นางสาวพันนิตา พันแก้ว

๒๓/๘/๒๕๔๒
โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นำไคร้  

นน ๓๕๕๙/๐๗๐๑
นางสาวเมวดี คงมงคล

๑๔/๗/๒๕๔๒
โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นำไคร้  

นน ๓๕๕๙/๐๗๐๒
เด็กหญิงอริสรา กัลยาบำเรอ

๒๐/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นำไคร้  

นน ๓๕๕๙/๐๗๐๓
เด็กหญิงสุรีภรณ์ ครองยุติ

๑๖/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นำไคร้  

นน ๓๕๕๙/๐๗๐๔
เด็กหญิงสุพัตรา ทิหล้า

๒๒/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นำไคร้  

นน ๓๕๕๙/๐๗๐๕
เด็กชายภราดร วงค์หมืนเนตร

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นำไคร้  

นน ๓๕๕๙/๐๗๐๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ นันศิริ

๑๐/๓/๒๕๔๔
โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นำไคร้  

นน ๓๕๕๙/๐๗๐๗
เด็กหญิงณิชกานต์ ขัติวงค์ ๘/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นำไคร้  

นน ๓๕๕๙/๐๗๐๘
เด็กหญิงอรวรรณ มะโนวงศ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นำไคร้  

นน ๓๕๕๙/๐๗๐๙
นายศตวรรษ จันดา ๕/๓/๒๕๔๓ โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นำไคร้  

นน ๓๕๕๙/๐๗๑๐
นายฤทธิเดช บัญญัติ

๒๒/๙/๒๕๔๒
โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นำไคร้  

นน ๓๕๕๙/๐๗๑๑

นายศุภกร รักสัตย์
๒๓/๓/๒๕๔๓

โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นำไคร้  

นน ๓๕๕๙/๐๗๑๒

นายจักรพันธ์ ปรังการ
๓๐/๗/๒๕๔๑

โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นำไคร้  

นน ๓๕๕๙/๐๗๑๓

นายศิริศักดิ

์

ศิริรัตน์
๒๔/๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นำไคร้  

นน ๓๕๕๙/๐๗๑๔

นายอภิสร คำยันต์
๑๔/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๕๕๙/๐๗๑๕

นางสาวกนกพร อุทุมพร
๐๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๕๕๙/๐๗๑๖

นางสาวกนกพรรณ อุทุมพร
๐๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๕๕๙/๐๗๑๗

นางสาวกมลรัตน์ คำมงคล
๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๕๕๙/๐๗๑๘

นางสาวพนัชกร นิลคง
๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๕๕๙/๐๗๑๙

นางสาวธวัลยา ประอาจ
๐๒/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๕๕๙/๐๗๒๐
นางสาวกรวินท์ สงวนฤทธิ

์

๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๕๕๙/๐๗๒๑

เด็กชายสหรัถ วงษา
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๕๕๙/๐๗๒๒

นางสาวพิชชาพร ตันกาบ
๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๕๕๙/๐๗๒๓

เด็กหญิงณัฐธิดา รินฤทธิ

์

๗/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๕๕๙/๐๗๒๔

นางสาววรรณิศา เพตะกร
๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดน่าน  ๒๑ / ๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๕๕๙/๐๗๒๕

นางสาวเกษราภรณ์ เจริญพายัพ
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๕๕๙/๐๗๒๖

นางสาวศิริกุล กาญจนเวโรจน์
๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๕๕๙/๐๗๒๗

เด็กหญิงเสาวรีย์ แซ่โซ้ง
๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๕๕๙/๐๗๒๘

เด็กชายปยวัฒน์ วังแสง

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๕๕๙/๐๗๒๙

เด็กหญิงณัฐพร รุ่งเรือง
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๕๕๙/๐๗๓๐
เด็กหญิงนิศากร แปงอุด

๙/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๕๕๙/๐๗๓๑

เด็กชายพีรพล ยะปน
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๕๕๙/๐๗๓๒

เด็กชายจิรวัฒน์ สอนสุภาพ

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๕๕๙/๐๗๓๓

เด็กชายกีรติ คันถี
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๕๕๙/๐๗๓๔

เด็กชายศิริพงษ์ ไชยนาหนุน
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๕๕๙/๐๗๓๕

เด็กชายพลภัทร อาจหาญ
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๕๕๙/๐๗๓๖

เด็กชายพีรณัฐ วังแสง
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๕๕๙/๐๗๓๗

เด็กหญิงจิราภา เพตะกร

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๕๕๙/๐๗๓๘

เด็กหญิงวารินทร์ รินฤทธิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๕๕๙/๐๗๓๙

เด็กหญิงธัญญารัตน์ สุต๋า
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๕๕๙/๐๗๔๐
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ บุญเกิด

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๕๕๙/๐๗๔๑

เด็กหญิงสุภาวดี เพตะกร
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๕๕๙/๐๗๔๒
เด็กหญิงกัลยาลักษณ์ สุต๋า

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๕๕๙/๐๗๔๓

เด็กหญิงพัชรินทร์ วงษา
๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๕๕๙/๐๗๔๔

เด็กหญิงนฤภร เพตกร
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๕๕๙/๐๗๔๕

เด็กชายอิศเรศ วรรณพรม
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ฉิมพลีวนาราม  

นน ๓๕๕๙/๐๗๔๖

นางสาวจารุวรรณ สุต๋า
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ฉิมพลีวนาราม  

นน ๓๕๕๙/๐๗๔๗

นางสาวพัชราภรณ์ สุต๋า
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ฉิมพลีวนาราม  

นน ๓๕๕๙/๐๗๔๘

นางสาวปรารถนา ขอดเตชะ

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ฉิมพลีวนาราม  

นน ๓๕๕๙/๐๗๔๙

นายณัฐพล สลีอ่อน

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ฉิมพลีวนาราม  

นน ๓๕๕๙/๐๗๕๐
นายธีปภณ รวดเร็ว

๐๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ฉิมพลีวนาราม  

นน ๓๕๕๙/๐๗๕๑

เด็กชายภูมินทร์ บุญวัน
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ฉิมพลีวนาราม  

นน ๓๕๕๙/๐๗๕๒

เด็กชายอนุชา สิงห์ธนะ
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ฉิมพลีวนาราม  

นน ๓๕๕๙/๐๗๕๓

เด็กหญิงอรอมล มาลารัตน์
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ฉิมพลีวนาราม  

นน ๓๕๕๙/๐๗๕๔

เด็กชายอาทิตย์ พิมเสน
๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ฉิมพลีวนาราม  

นน ๓๕๕๙/๐๗๕๕

เด็กหญิงขวัญชีวา พงศ์ภักไพศาล
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ฉิมพลีวนาราม  

นน ๓๕๕๙/๐๗๕๖

เด็กหญิงพิมพา ศิริคาม
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ฉิมพลีวนาราม  

นน ๓๕๕๙/๐๗๕๗

เด็กชายทิวัตถ์ ศิริคาม
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ฉิมพลีวนาราม  

นน ๓๕๕๙/๐๗๕๘

เด็กชายศิลปชัย อินมีกุล

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ฉิมพลีวนาราม  

นน ๓๕๕๙/๐๗๕๙

เด็กหญิงสงกรานต์ ศิริคาม
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ฉิมพลีวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดน่าน  ๒๒ / ๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๕๕๙/๐๗๖๐
เด็กชายสมศักดิ

์

ศิริคาม
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ฉิมพลีวนาราม  

นน ๓๕๕๙/๐๗๖๑

เด็กหญิงพุทธรักษา บุรุษชาติ
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ฉิมพลีวนาราม  

นน ๓๕๕๙/๐๗๖๒

เด็กชายวทัญู บุญวัน
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ฉิมพลีวนาราม  

นน ๓๕๕๙/๐๗๖๓

เด็กชายวิชัย เพตะกร
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ฉิมพลีวนาราม  

นน ๓๕๕๙/๐๗๖๔

เด็กชายณัฐภัทร ยะปญญา
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ฉิมพลีวนาราม  

นน ๓๕๕๙/๐๗๖๕

นางสาวเขมิกา บุญวัน
๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ฉิมพลีวนาราม  

นน ๓๕๕๙/๐๗๖๖

เด็กหญิงกัญญาภัค วิทยาเลิศ

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ฉิมพลีวนาราม  

นน ๓๕๕๙/๐๗๖๗

เด็กหญิงเจตปรียา ปนชุน

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ฉิมพลีวนาราม  

นน ๓๕๕๙/๐๗๖๘

เด็กหญิงบัณฑิตา ขอดเตชะ

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ฉิมพลีวนาราม  

นน ๓๕๕๙/๐๗๖๙

เด็กหญิงขวัญจิรา คำดี
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ฉิมพลีวนาราม  

นน ๓๕๕๙/๐๗๗๐
เด็กชายกิตติชัย อินทำ

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ฉิมพลีวนาราม  

นน ๓๕๕๙/๐๗๗๑

เด็กหญิงทิพย์วรา กาบนันทา
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ฉิมพลีวนาราม  

นน ๓๕๕๙/๐๗๗๒

เด็กหญิงพิมผการ์ รินฤทธิ

์

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ฉิมพลีวนาราม  

นน ๓๕๕๙/๐๗๗๓

เด็กชายนันทชัย อินทำ
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ฉิมพลีวนาราม  

นน ๓๕๕๙/๐๗๗๔

เด็กหญิงนัจนันท์ จักอะโน
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ฉิมพลีวนาราม  

นน ๓๕๕๙/๐๗๗๕

เด็กชายพจน์ทนา ศิริคาม
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ฉิมพลีวนาราม  

นน ๓๕๕๙/๐๗๗๖

เด็กหญิงปยธิดา จักอะโน
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ฉิมพลีวนาราม  

นน ๓๕๕๙/๐๗๗๗

เด็กหญิงดรุณี บุญวัน
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ฉิมพลีวนาราม  

นน ๓๕๕๙/๐๗๗๘

เด็กหญิงดาริกา กอกัน
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ฉิมพลีวนาราม  

นน ๓๕๕๙/๐๗๗๙

เด็กชายทัศน์พล เย็นใจ
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ฉิมพลีวนาราม  

นน ๓๕๕๙/๐๗๘๐
เด็กชายณัฐดนัย กองแสง

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ฉิมพลีวนาราม  

นน ๓๕๕๙/๐๗๘๑

เด็กหญิงพรพิมล จักอะโน
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ฉิมพลีวนาราม  

นน ๓๕๕๙/๐๗๘๒

เด็กหญิงบุญสิตา กุณรินทร์
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ฉิมพลีวนาราม  

นน ๓๕๕๙/๐๗๘๓

เด็กหญิงกาญจนา สุทำแปง
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ฉิมพลีวนาราม  

นน ๓๕๕๙/๐๗๘๔

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ กาบนันทา

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ฉิมพลีวนาราม  

นน ๓๕๕๙/๐๗๘๕

เด็กหญิงณัฐชาวดี วงษ์กันทะ
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ฉิมพลีวนาราม  

นน ๓๕๕๙/๐๗๘๖

เด็กหญิงวรรวิภา จักอะโน

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ฉิมพลีวนาราม  

นน ๓๕๕๙/๐๗๘๗

เด็กชายนันธนวัฒน์ กองแสง
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ฉิมพลีวนาราม  

นน ๓๕๕๙/๐๗๘๘

เด็กชายภูมิเดช มาลารัตน์
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ฉิมพลีวนาราม  

นน ๓๕๕๙/๐๗๘๙

เด็กหญิงพรรณิกา ฑีฆาวงค์
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาราบรรพต ดอนแก้ว  

นน ๓๕๕๙/๐๗๙๐
เด็กหญิงจิตตินี อุทุมพร

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธาราบรรพต ดอนแก้ว  

นน ๓๕๕๙/๐๗๙๑

เด็กชายภานุวัฒน์ วงษา
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธาราบรรพต ดอนแก้ว  

นน ๓๕๕๙/๐๗๙๒

เด็กชายสถาพงศ์ วงษา
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธาราบรรพต ดอนแก้ว  

นน ๓๕๕๙/๐๗๙๓
เด็กหญิงพลอยไพลิน วังแสง

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธาราบรรพต ดอนแก้ว  

นน ๓๕๕๙/๐๗๙๔

เด็กชายสราวุธ ปาลี

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธาราบรรพต ดอนแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดน่าน  ๒๓ / ๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๕๕๙/๐๗๙๕

เด็กหญิงวิลาวัลย์ ทันยะ
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธาราบรรพต ดอนแก้ว  

นน ๓๕๕๙/๐๗๙๖

นางสาวจุทาพร ชัยนิชู
๒๘/๐๔/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ดอนแก้ว  

นน ๓๕๕๙/๐๗๙๗

เด็กชายอัครพนธ์ งามฉวี
๑๗/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ดอนแก้ว  

นน ๓๕๕๙/๐๗๙๘

เด็กชายพิพิฐพนธ์ บุญครอง
๒๐/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ดอนแก้ว  

นน ๓๕๕๙/๐๗๙๙

เด็กหญิงสุนิศา ตรีมูล
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ดอนแก้ว  

นน ๓๕๕๙/๐๘๐๐
เด็กชายชัยวัฒน์ เหล่าเขตรกิจ

๑๕/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ดอนแก้ว  

นน ๓๕๕๙/๐๘๐๑
เด็กชายธนภัทร เจริญพายัพ

๒๙/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ดอนแก้ว  

นน ๓๕๕๙/๐๘๐๒
เด็กชายจิรายุ เพตะกร

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ดอนแก้ว  

นน ๓๕๕๙/๐๘๐๓
เด็กชายวีระวัฒน์ ขอดเตชะ

๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ดอนแก้ว  

นน ๓๕๕๙/๐๘๐๔
เด็กหญิงนงนภัส ตันกาบ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ดอนแก้ว  

นน ๓๕๕๙/๐๘๐๕
เด็กหญิงจิราภา ตันกาบ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ดอนแก้ว  

นน ๓๕๕๙/๐๘๐๖
เด็กหญิงกานต์ธิดา ไชยนิชู

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ดอนแก้ว  

นน ๓๕๕๙/๐๘๐๗
เด็กหญิงกฤติยา พรมรังกา

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ดอนแก้ว  

นน ๓๕๕๙/๐๘๐๘
เด็กหญิงเบญจวรรณ อุทุมพร

๔/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ดอนแก้ว  

นน ๓๕๕๙/๐๘๐๙
เด็กหญิงสุวิชญา มาลา

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ดอนแก้ว  

นน ๓๕๕๙/๐๘๑๐
เด็กหญิงกันย์สินี วงษา

๑๓/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ดอนแก้ว  

นน ๓๕๕๙/๐๘๑๑

เด็กหญิงปยะดา แปงอุด
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ดอนแก้ว  

นน ๓๕๕๙/๐๘๑๒

เด็กชายณัฐนนท์ เพตะกร
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ดอนแก้ว  

นน ๓๕๕๙/๐๘๑๓

เด็กชายชนัญู ยะปญญา
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ดอนแก้ว  

นน ๓๕๕๙/๐๘๑๔

เด็กชายรัฐศาสตร์ ขันทะสีมา
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ดอนแก้ว  

นน ๓๕๕๙/๐๘๑๕

เด็กหญิงจิตราภรณ์ นิติวิทยากุล
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงกลาง'ประชาพัฒนา' ดอนแท่น  

นน ๓๕๕๙/๐๘๑๖

เด็กชายกิตติพงษ์ นัยนะแพทย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำคา นำคา  

นน ๓๕๕๙/๐๘๑๗

เด็กชายพีระพงษ์ ยะปญญา
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำคา นำคา  

นน ๓๕๕๙/๐๘๑๘

เด็กชายณัฐชัย เวทำ
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำคา นำคา  

นน ๓๕๕๙/๐๘๑๙

เด็กหญิงพิมมณฑา ยะปญญา
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคา นำคา  

นน ๓๕๕๙/๐๘๒๐
เด็กหญิงนฤชา ศรียา

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำคา นำคา  

นน ๓๕๕๙/๐๘๒๑

เด็กชายศิวกร แสงสุข
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงกลาง'ประชาพัฒนา' ศรีบุญเรือง  

นน ๓๕๕๙/๐๘๒๒
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ขันทะสีมา

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงกลาง'ประชาพัฒนา' ศรีบุญเรือง  

นน ๓๕๕๙/๐๘๒๓

เด็กหญิงวริศรา หน่อท้าว
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแท่น ศรีบุญเรือง  

นน ๓๕๕๙/๐๘๒๔

เด็กหญิงศิครินทร์ ศรีเทพธำรงค์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแท่น ศรีบุญเรือง  

นน ๓๕๕๙/๐๘๒๕

เด็กหญิงปยะทิพย์ ธิติมูล
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแท่น ศรีบุญเรือง  

นน ๓๕๕๙/๐๘๒๖

เด็กหญิงพิมพ์วิภา อินทภู
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแท่น ศรีบุญเรือง  

นน ๓๕๕๙/๐๘๒๗

เด็กหญิงณีรนุช อินสองใจ
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ ศรีบุญเรือง  

นน ๓๕๕๙/๐๘๒๘

เด็กหญิงอภิชญา ยะแสง
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ ศรีบุญเรือง  

นน ๓๕๕๙/๐๘๒๙

เด็กหญิงนวรัตน์ ขันทะสีมา
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ ศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดน่าน  ๒๔ / ๓๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๕๕๙/๐๘๓๐
เด็กชายเก่งกล้า รางแดง

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ ศรีบุญเรือง  

นน ๓๕๕๙/๐๘๓๑

เด็กชายปุณณภพ วงษา
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา ศรีบุญเรือง  

นน ๓๕๕๙/๐๘๓๒

เด็กชายเศรษฐพงศ์
รังสินานันท์เจริญ ๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา ศรีบุญเรือง  

นน ๓๕๕๙/๐๘๓๓

เด็กชายจารุพงศ์ นิลคง
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา ศรีบุญเรือง  

นน ๓๕๕๙/๐๘๓๔

เด็กชายเดชาธร ละม่อม
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา ศรีบุญเรือง  

นน ๓๕๕๙/๐๘๓๕

เด็กชายทินกร อินทำ
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา ศรีบุญเรือง  

นน ๓๕๕๙/๐๘๓๖

เด็กหญิงนันท์นภัส งิวผา

้

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา ศรีบุญเรือง  

นน ๓๕๕๙/๐๘๓๗

เด็กหญิงเบญญาภา ใจปง
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา ศรีบุญเรือง  

นน ๓๕๕๙/๐๘๓๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ สลีอ่อน
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา ศรีบุญเรือง  

นน ๓๕๕๙/๐๘๓๙

เด็กหญิงยุพารัตน์ เขียนนา
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา ศรีบุญเรือง  

นน ๓๕๕๙/๐๘๔๐
เด็กหญิงขวัญชนก ช่างบุ

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา ศรีบุญเรือง  

นน ๓๕๕๙/๐๘๔๑

เด็กหญิงมณีวรรณ เขียนนา
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา ศรีบุญเรือง  

นน ๓๕๕๙/๐๘๔๒

เด็กหญิงณัฐณิชา นิลคง
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา ศรีบุญเรือง  

นน ๓๕๕๙/๐๘๔๓

เด็กหญิงธนัชพร นิลคง
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา ศรีบุญเรือง  

นน ๓๕๕๙/๐๘๔๔

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ก้อวงค์

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านก้อ ก้อ  

นน ๓๕๕๙/๐๘๔๕

เด็กชายพีรภัทร ก้อสละ
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านก้อ ก้อ  

นน ๓๕๕๙/๐๘๔๖

เด็กชายชัยวัฒน์ กันคำ
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านก้อ ก้อ  

นน ๓๕๕๙/๐๘๔๗

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ดวงแก้ว
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก้อ ก้อ  

นน ๓๕๕๙/๐๘๔๘

เด็กชายสรพล คำมงคล
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก้อ ก้อ  

นน ๓๕๕๙/๐๘๔๙

เด็กหญิงพัฒนวดี กันชนะ
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก้อ ก้อ  

นน ๓๕๕๙/๐๘๕๐
เด็กหญิงสิรินญา คำมงคล

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก้อ ก้อ  

นน ๓๕๕๙/๐๘๕๑

เด็กหญิงพัฒนาวดี วงค์คำมา
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก้อ ก้อ  

นน ๓๕๕๙/๐๘๕๒

เด็กหญิงศุทธนุช ก้อสละ
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก้อ ก้อ  

นน ๓๕๕๙/๐๘๕๓

เด็กหญิงภัทรจาริน แคว้งใจ
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแคว้ง แคว้ง  

นน ๓๕๕๙/๐๘๕๔
เด็กหญิงกมลลักษณ์ มณียศ

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแคว้ง แคว้ง  

นน ๓๕๕๙/๐๘๕๕

เด็กชายภูริณัฐ ล้อมพรม
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแคว้ง แคว้ง  

นน ๓๕๕๙/๐๘๕๖

เด็กชายกันตภณ ธนูสาร
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแคว้ง แคว้ง  

นน ๓๕๕๙/๐๘๕๗

เด็กชายอนพัทย์ พรมคำอ้าย
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแคว้ง แคว้ง  

นน ๓๕๕๙/๐๘๕๘

เด็กชายอนุภัทร แคว้งใจ
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแคว้ง แคว้ง  

นน ๓๕๕๙/๐๘๕๙

เด็กชายอดุลวิทย์ อินตุ้ย
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคว้ง แคว้ง  

นน ๓๕๕๙/๐๘๖๐
เด็กหญิงอุมากร หมืนกล้า

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคว้ง แคว้ง  

นน ๓๕๕๙/๐๘๖๑

เด็กหญิงณัฐกฤตา วงค์คำมา
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแคว้ง แคว้ง  

นน ๓๕๕๙/๐๘๖๒

เด็กหญิงปริชญา นันสิทธิ

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแคว้ง แคว้ง  

นน ๓๕๕๙/๐๘๖๓

เด็กชายณัฐพนธ์ กุณวัน
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแคว้ง แคว้ง  

นน ๓๕๕๙/๐๘๖๔

นางสาวกฤษฎาพร กันใจมา
๒๓/๐๘/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านแคว้ง แคว้ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดน่าน  ๒๕ / ๓๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๕๕๙/๐๘๖๕

นายเอกชัย ปจดี
๐๙/๐๗/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านแคว้ง แคว้ง  

นน ๓๕๕๙/๐๘๖๖

เด็กชายราเชนทร์ อุตรชน

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตอง ตอง  

นน ๓๕๕๙/๐๘๖๗

เด็กชายนันทวัฒน์ จิตวิชา

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตอง ตอง  

นน ๓๕๕๙/๐๘๖๘

เด็กชายณัฐวุฒิ วงค์พุฒคำ
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตอง ตอง  

นน ๓๕๕๙/๐๘๖๙

เด็กหญิงสุพรรษา จันทร์ใย
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตอง ตอง  

นน ๓๕๕๙/๐๘๗๐
เด็กชายพีรชัช ใจวิชา

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตอง ตอง  

นน ๓๕๕๙/๐๘๗๑

เด็กชายชญานิน สอาดแพน
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตอง ตอง  

นน ๓๕๕๙/๐๘๗๒

เด็กชายพลกฤต เมืองหล้า
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตอง ตอง  

นน ๓๕๕๙/๐๘๗๓

เด็กชายนนทการณ์ บุวรรณ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตอง ตอง  

นน ๓๕๕๙/๐๘๗๔

เด็กหญิงอรทัย ใจวิชา
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตอง ตอง  

นน ๓๕๕๙/๐๘๗๕

เด็กชายอนิรุทธ์ เมืองหล้า
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตอง ตอง  

นน ๓๕๕๙/๐๘๗๖

เด็กชายฉัตรการ มีนารัมย์
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตอง ตอง  

นน ๓๕๕๙/๐๘๗๗

เด็กชายภานุวิญ์ ณะรินทร์
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตอง ตอง  

นน ๓๕๕๙/๐๘๗๘

เด็กชายหรรษวัต แสนปญญา

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตอง ตอง  

นน ๓๕๕๙/๐๘๗๙

เด็กหญิงวริศรา คำแปลง
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตอง ตอง  

นน ๓๕๕๙/๐๘๘๐
เด็กหญิงปริยากร หอมจันทร์

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตอง ตอง  

นน ๓๕๕๙/๐๘๘๑

เด็กชายเกริกพล การัตน์
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๘๘๒ เด็กหญิงสุนันทกาญณ์
อินตาวิน

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๘๘๓

เด็กหญิงกวิสรา มาละ
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๘๘๔

เด็กหญิงณัฐกานต์ พรมเกษา
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๘๘๕

เด็กหญิงธัญพิชชา นันต๊ะปน
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๘๘๖

เด็กหญิงอรปรียา สอนนนฐี
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๘๘๗

เด็กหญิงสุชารี คำหอม
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๘๘๘

เด็กหญิงนิชธาวัลย์ อินต๊ภา
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๘๘๙

เด็กชายปณชัย อุตยะราช
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๘๙๐
เด็กชายอนุวรรตน์ ใจจริม

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๘๙๑

เด็กชายนพรัตน์ โสมงคล
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๘๙๒

เด็กชายศรันยู พานสอน
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๘๙๓

เด็กชายณรงค์ บุตรดี
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๘๙๔

เด็กชายวรากร ประแจ้
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๘๙๕

เด็กชายชินภัทร กุลเทพรม
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๘๙๖

เด็กหญิงอภิสรา พรมอิทธิ
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๘๙๗

เด็กหญิงสิริมล สีสอน
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๘๙๘

เด็กหญิงวิชญาดา พรมเกษา
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๘๙๙

เด็กหญิงชิดชนก จันทนา
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา นาคา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดน่าน  ๒๖ / ๓๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๕๕๙/๐๙๐๐
นางสาวแสงเดือน บุญอินทร์

๑๘/๐๖/๒๕๓๔

โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๙๐๑
นางสาวลัฆวี

วัฒนาตระกูลวงค์ ๐๑/๐๑/๒๕๓๓

โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๙๐๒
เด็กชายฐาปกรณ์ เหลาวงศ์

๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๙๐๓
เด็กชายวัชรพงษ์ พรมเกษา

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๙๐๔
นายจิราวัฒน์ จันอิน

๒๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๙๐๕
นายอติวิชญ์ ใจจริม

๑๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๙๐๖
นายธนกร คำอินสม

๑๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๙๐๗
นายนนท์ธนิต มัยราช

๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๙๐๘
นางสาวกวินธิดา ฝนอินตา

๒๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๙๐๙
นางสาวเกศกนก พรมไชยวงศ์

๒๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๙๑๐
นางสาวจิตรทิวา พรมเกษา

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๙๑๑

นางสาวฐิตาพร วิชัยคำ
๑๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๙๑๒

นางสาวนฤมล พรมไชยวงศ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๙๑๓
นางสาวภัทรวรินทร์ ถาวนา

๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๙๑๔

นางสาวสุธาสินี อินตุ้ย
๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๙๑๕

นางสาวบุษบา ถาวนา
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๙๑๖

นางสาวกมลนัทธ์ สอนนนฐี
๒๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๙๑๗

นางสาวกรณ์นิภา นิสัยคาน
๒๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๙๑๘

นางสาวฟารุ่ง นุดวงแก้ว

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๙๑๙

นางสาวรุจิรางค์ ก้อเฝอ
๑๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๙๒๐
นางสาวลัดดาวัลย์ ตันไข

๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๙๒๑
นางสาวประเสริฐศรี อินต๊ะภา

๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๙๒๒

นายกฤติกา ยานา
๒๙/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๙๒๓

นายบันญา แซ่จ๊ะ
๐๑/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๙๒๔

นางสาวอมลรัตน์ วงค์หลอบ

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๙๒๕

นายธนภัทธ์ ทะนะ
๑๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๙๒๖

นายธวัชชัย พรมดวงดี

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๙๒๗

นายณัฐดนัย วงค์คำมา
๐๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๙๒๘

นางสาวกชกร สอนนนฐี
๐๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๙๒๙

นางสาวปรียาพร โนราช
๒๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๙๓๐
นางสาวพีระพรรณ หิรัญวิทย์

๐๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๙๓๑

นางสาวปทมวรรณ กันชนะ

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๙๓๒

นางสาวพัชรี ประทอง
๑๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๙๓๓

นางสาวพิมพ์ลภัส เอียมกำเนิด

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๙๓๔

นางสาวพร พระคุณวิสุทธิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดน่าน  ๒๗ / ๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๕๕๙/๐๙๓๕

นางสาวปนัฏฎา บุญอินทร์
๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๙๓๖

นายวิทย์ทกรณ์ ทะเทพ
๐๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๙๓๗

นายณัฐพงศ์ คนงาม
๐๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๙๓๘

นายชนกานต์ แก้วใส
๒๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๙๓๙

นางสาวบุณณดา วงค์หลอบ
๓๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๙๔๐
นางสาวณัฐวรรณ นุราช

๒๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๙๔๑

นางสาวนฎกร อินตุ้ย
๑๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๙๔๒

นางสาวนำฝน เขือนเขตร

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๙๔๓

นางสาวสุพิชญา มหามิตร
๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๙๔๔

นางสาวอาทิตยา คำจันต๊ะ
๓๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๙๔๕

นางสาวเนตรทิพย์ วงษ์จันทร์
๐๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๙๔๖

นางสาวเบญจภรณ์ อินต๊ะปน
๐๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๙๔๗

นางสาวปยะธิดา ชนะสุนทร
๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๙๔๘

นางสาวพิมพ์สุภา วงค์เรียบ
๐๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๙๔๙

นางสาวภิญญารัตน์ แก้วไสย
๐๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๙๕๐
นางสาวสิทธินันท์ หน่อท้าว

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๙๕๑

นายไชยวัฒน์ สุทธิไส
๐๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๙๕๒

นายพูลลาภ อุตมูล
๑๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๙๕๓

นายภูมิภิรมย์ วงค์เรียบ
๑๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๙๕๔

เด็กชายพิชัยยุทธ สุถา
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๙๕๕

เด็กชายภคิน ถาวนา
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๙๕๖

เด็กชายภัทรดนัย ทนันไชย
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๙๕๗

เด็กหญิงกชวรรณ วันตุ้ม
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๙๕๘

เด็กหญิงนฤมล คำมงคล
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๙๕๙

เด็กหญิงบูรณิยา พรมสีดา
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๙๖๐
เด็กหญิงปณิตา กายา

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๙๖๑

เด็กหญิงพรชิตา คำมงคล
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๙๖๒

เด็กหญิงพรหมพร พรมจันที
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๙๖๓

เด็กหญิงยุพิน แซ่โซ้ง
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๙๖๔

เด็กหญิงสิรินยากร ศรีเปย
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๙๖๕

เด็กชายสิรวิชญ์ คำหล่อ
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๙๖๖

เด็กหญิงทิพรัตน์ แคว้งใจ
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๙๖๗

เด็กหญิงนพรัตน์ นุดนุ่ม
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๙๖๘

เด็กหญิงสิรินาวิน วงค์พุทธคำ
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๙๖๙

เด็กหญิงสุภานัน แก้วไสย

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดน่าน  ๒๘ / ๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๕๕๙/๐๙๗๐
เด็กชายปณชัย พงศ์จิระปญญา

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๙๗๑

นางสาวสิราวรรณ สุรินทร์
๑๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๙๗๒

เด็กหญิงเกวลิน จ๋อมจันทร์
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๙๗๓

เด็กหญิงจิราพร แก้วใส
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๙๗๔

เด็กหญิงทีปภา แก้วใส
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๙๗๕

เด็กหญิงกมลพร จันทิมา
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๙๗๖

นางสาวสุดารัต เรือนขันทร์
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๕๙/๐๙๗๗

นางปุณญาพร ปนสอน
๐๒/๑๐/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านห้วยบง นาเซีย  

นน ๓๕๕๙/๐๙๗๘

เด็กชายภวินท์ ตามล
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยบง นาเซีย  

นน ๓๕๕๙/๐๙๗๙

เด็กชายพงศกร ใจจริม
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยบง นาเซีย  

นน ๓๕๕๙/๐๙๘๐
เด็กหญิงเบญจมาส คำแปงตัน

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยบง นาเซีย  

นน ๓๕๕๙/๐๙๘๑

เด็กชายไกรวิชญ์ แสนปูน
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำปาย นำปาย  

นน ๓๕๕๙/๐๙๘๒

เด็กชายเขมนัท์ อุ่นถิน

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาสัก นำปาย  

นน ๓๕๕๙/๐๙๘๓

เด็กชายกฤษฎา สอนนนฐี
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาสัก นำปาย  

นน ๓๕๕๙/๐๙๘๔

เด็กหญิงกมลพร เมืองคำ
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาสัก นำปาย  

นน ๓๕๕๙/๐๙๘๕

เด็กหญิงสุรีพร อนุชิตวรการ
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพรหม พรหม  

นน ๓๕๕๙/๐๙๘๖

เด็กชายอุดม แซ่ลี

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพรหม พรหม  

นน ๓๕๕๙/๐๙๘๗

เด็กหญิงพิมพิดา แซ่โซ้ง
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพรหม พรหม  

นน ๓๕๕๙/๐๙๘๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ สุธร
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพรหม พรหม  

นน ๓๕๕๙/๐๙๘๙

เด็กชายวิศวะ อินทา

่

๒๐/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านฟา ฟาสวรรค์  

นน ๓๕๕๙/๐๙๙๐
เด็กหญิงณัฐณิชา มังวงค์

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยนาย ดอนมูล  

นน ๓๕๕๙/๐๙๙๑

เด็กชายกิตตินันท์ มหายศนันท์
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง นาทะนุง  

นน ๓๕๕๙/๐๙๙๒

เด็กหญิงณัฐธภรณ์ อินรส
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง นาทะนุง  

นน ๓๕๕๙/๐๙๙๓

เด็กชายณัฐนนท์ สารเถือนแก้ว

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง นาทะนุง  

นน ๓๕๕๙/๐๙๙๔

เด็กหญิงปริศนา ตา ยอด

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง นาทะนุง  

นน ๓๕๕๙/๐๙๙๕

เด็กชายยศภัทร ศุภศิริ
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง นาทะนุง  

นน ๓๕๕๙/๐๙๙๖

เด็กหญิงอริศรา ติยะวงค์
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง นาทะนุง  

นน ๓๕๕๙/๐๙๙๗

เด็กชายเจตนิพัทธ์ ขันเชียง
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหมืนพิทยาคม

่

นาหวาย  

นน ๓๕๕๙/๐๙๙๘

เด็กหญิงนุชรินทร์ มีคำ
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหมืนพิทยาคม

่

นาหวาย  

นน ๓๕๕๙/๐๙๙๙

เด็กหญิงเบญญาภา กันทะมัง
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหมืนพิทยาคม

่

นาหวาย  

นน ๓๕๕๙/๑๐๐๐
เด็กหญิงชาคริยา แข็งแรง

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหมืนพิทยาคม

่

นาหวาย  

นน ๓๕๕๙/๑๐๐๑
เด็กหญิงมัทนา คันทะมัง

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาง นาหวาย  

นน ๓๕๕๙/๑๐๐๒
เด็กหญิงวรางคณา จันทภูมิ

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาง นาหวาย  

นน ๓๕๕๙/๑๐๐๓
เด็กหญิงสุรารักษ์ สุนทรเมือง

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาง นาหวาย  

นน ๓๕๕๙/๑๐๐๔
เด็กชายกฤษนัย สอนยศ

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาง นาหวาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดน่าน  ๒๙ / ๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๕๕๙/๑๐๐๕
เด็กชายเกียรติชัย จันทร์อินทร์

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาง นาหวาย  

นน ๓๕๕๙/๑๐๐๖
เด็กชายชิษณุพงศ์ บุญอินทร์

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาง นาหวาย  

นน ๓๕๕๙/๑๐๐๗
เด็กชายณัฐวุฒิ สอนยศ

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาง นาหวาย  

นน ๓๕๕๙/๑๐๐๘
เด็กชายพีรดนย์ ตรงประเสริฐศิริ

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาง นาหวาย  

นน ๓๕๕๙/๑๐๐๙
เด็กชายรรารมย์ เก่งธัญการ

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาง นาหวาย  

นน ๓๕๕๙/๑๐๑๐
เด็กชายสิทธิศิลป ใหม่ชุ่ม

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาง นาหวาย  

นน ๓๕๕๙/๑๐๑๑

เด็กชายอดิศักดิ

์

ธรเจริญทรัพทย์
๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาง นาหวาย  

นน ๓๕๕๙/๑๐๑๒

เด็กหญิงกวินทิพย์ งึมนันใจ

้

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาง นาหวาย  

นน ๓๕๕๙/๑๐๑๓

เด็กหญิงนิรัตติกาล นันต๊ะ
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาง นาหวาย  

นน ๓๕๕๙/๑๐๑๔
เด็กหญิงปราณปรียา ซ้อนสมบัติ

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาง นาหวาย  

นน ๓๕๕๙/๑๐๑๕

เด็กหญิงพรชนก จักทร
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาง นาหวาย  

นน ๓๕๕๙/๑๐๑๖

เด็กหญิงวริศรา วิชัยโน
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาง นาหวาย  

นน ๓๕๕๙/๑๐๑๗

เด็กหญิงสิริรัตน์ อินนันใจ
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาง นาหวาย  

นน ๓๕๕๙/๑๐๑๘

เด็กชายธนพล ขันตัน
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาง นาหวาย  

นน ๓๕๕๙/๑๐๑๙

เด็กชายเสมอกัลป จิตสิริกูร
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาง นาหวาย  

นน ๓๕๕๙/๑๐๒๐
เด็กชายณัฐพงค์ ศิริภูวนันท์

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาง นาหวาย  

นน ๓๕๕๙/๑๐๒๑

เด็กหญิงรุจิฬาภรณ์ โลราช
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงใน นาหวาย  

นน ๓๕๕๙/๑๐๒๒

เด็กหญิงณัฐณิชา ฤทัยสวรรค์
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว บ่อแก้ว  

นน ๓๕๕๙/๑๐๒๓

เด็กชายชวิศ ไชยราช
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว บ่อแก้ว  

นน ๓๕๕๙/๑๐๒๔

เด็กชายพัชรดนัย รวมศิลป

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว บ่อแก้ว  

นน ๓๕๕๙/๑๐๒๕

เด็กชายกิตติธัช อยู่เย็น
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว บ่อแก้ว  

นน ๓๕๕๙/๑๐๒๖

เด็กหญิงวัชชิรภรณ์ ขามจัตุรัส
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว บ่อแก้ว  

นน ๓๕๕๙/๑๐๒๗

เด็กหญิงอัญมณี น้อยอินต๊ะ
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว บ่อแก้ว  

นน ๓๕๕๙/๑๐๒๘

เด็กหญิงนภัสรา พลพันธ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว บ่อแก้ว  

นน ๓๕๕๙/๑๐๒๙

เด็กชายศตายุทธ กางบิด
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว บ่อแก้ว  

นน ๓๕๕๙/๑๐๓๐
เด็กชายธนวัฒน์ เมืองด่าน

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว บ่อแก้ว  

นน ๓๕๕๙/๑๐๓๑

เด็กชายนธวรรษน์ คำอ้ายด้วง
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว บ่อแก้ว  

นน ๓๕๕๙/๑๐๓๒

เด็กหญิงวิชญาดา คำมูล
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว บ่อแก้ว  

นน ๓๕๕๙/๑๐๓๓

เด็กหญิงศิวารยา งึมนันใจ

้

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว บ่อแก้ว  

นน ๓๕๕๙/๑๐๓๔

เด็กหญิงนิชานันท์ นวลแก้ว
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหมืนพิทยาคม

่

บ่อแก้ว  

นน ๓๕๕๙/๑๐๓๕

เด็กหญิงปพิชญา กากอง
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหมืนพิทยาคม

่

บ่อแก้ว  

นน ๓๕๕๙/๑๐๓๖

นางสาวมินตรา กองพิศ
๐๔/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนนาหมืนพิทยาคม

่

บ่อแก้ว  

นน ๓๕๕๙/๑๐๓๗

เด็กหญิงภัทรวดี สุทธิพรม
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองลี ปาซาง  

นน ๓๕๕๙/๑๐๓๘

นายณัฐกิตติ

์

อิสูง
๓๐/๑๒/๒๕๒๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองลี ปาซาง  

นน ๓๕๕๙/๑๐๓๙

นายวรชน มจินานนท์
๒๔/๐๗/๒๕๒๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองลี ปาซาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดน่าน  ๓๐ / ๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๕๕๙/๑๐๔๐
เด็กชายณฐกร แก้ววิเศษ

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาบอน พงษ์  

นน ๓๕๕๙/๑๐๔๑

เด็กหญิงวิลาสินี ทะมา
๓๐/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ วัดดอนมงคล  

นน ๓๕๕๙/๑๐๔๒

เด็กหญิงธันยธร คำตัน

๋

๒๖/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ วัดดอนมงคล  

นน ๓๕๕๙/๑๐๔๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ สุยะหน่อ ๒/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ วัดดอนมงคล  

นน ๓๕๕๙/๑๐๔๔

นายฤทธิ

์

บุญเหล็ก ๑/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ วัดดอนมงคล  

นน ๓๕๕๙/๑๐๔๕

เด็กชายกิตตินันท์ ยานันท์
๑๓/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดด วัดดอนมงคล  

นน ๓๕๕๙/๑๐๔๖

เด็กชายธีรภัทร์ กันเสน
๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดด วัดดอนมงคล  

นน ๓๕๕๙/๑๐๔๗

เด็กชายภูตินันท์ พังยะ
๒๕/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดด วัดดอนมงคล  

นน ๓๕๕๙/๑๐๔๘

เด็กชายธนัตชนน สายยศ
๒๘/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดด วัดดอนมงคล  

นน ๓๕๕๙/๑๐๔๙

เด็กชายปรัชญา ก๋านนท์
๒๕/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดด วัดดอนมงคล  

นน ๓๕๕๙/๑๐๕๐
เด็กชายพิทักษ์ เพ็ชรสว่าง

๑๑/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาแดด วัดดอนมงคล  

นน ๓๕๕๙/๑๐๕๑

เด็กชายพิพัฒน์ เพ็ชรสว่าง
๑๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดด วัดดอนมงคล  

นน ๓๕๕๙/๑๐๕๒

เด็กชายพีรทัต อินต๊ะเพชร ๕/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปาแดด วัดดอนมงคล  

นน ๓๕๕๙/๑๐๕๓

เด็กชายพีรวัส อินต๊ะเพชร ๕/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปาแดด วัดดอนมงคล  

นน ๓๕๕๙/๑๐๕๔

เด็กชายภูริณัฐ โคฤทธิ

์

๒/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปาแดด วัดดอนมงคล  

นน ๓๕๕๙/๑๐๕๕

เด็กชายรัฐภูมิ อินนา ๘/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปาแดด วัดดอนมงคล  

นน ๓๕๕๙/๑๐๕๖

เด็กหญิงปณิตา ก๋านนท์ ๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปาแดด วัดดอนมงคล  

นน ๓๕๕๙/๑๐๕๗

เด็กหญิงอภิสรา ต๊ะอิน
๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดด วัดดอนมงคล  

นน ๓๕๕๙/๑๐๕๘

นางสาวเมธิณี สวนวงษ์

๒๙/๑๒/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านปาแดด วัดดอนมงคล  

นน ๓๕๕๙/๑๐๕๙

เด็กชายมติมนต์ ธิบดี ๔/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปาแดด วัดดอนมงคล  

นน ๓๕๕๙/๑๐๖๐
เด็กชายอธิป ธิบดี ๔/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปาแดด วัดดอนมงคล  

นน ๓๕๕๙/๑๐๖๑

เด็กชายสหรัฐ วันจงคำ
๒๘/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงคำ วัดดอนมงคล  

นน ๓๕๕๙/๑๐๖๒

เด็กชายเสฎฐวุฒิ บังเมฆ
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงคำ วัดดอนมงคล  

นน ๓๕๕๙/๑๐๖๓

เด็กชายภัทราวุธ บังเมฆ
๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงคำ วัดดอนมงคล  

นน ๓๕๕๙/๑๐๖๔

เด็กชายศุภณัฐ ภาพโพธิ

์

๔/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโปงคำ วัดดอนมงคล  

นน ๓๕๕๙/๑๐๖๕

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

คำยาน
๒๘/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงคำ วัดดอนมงคล  

นน ๓๕๕๙/๑๐๖๖

เด็กชายปวีณ์กร ปองกันทา
๒๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงคำ วัดดอนมงคล  

นน ๓๕๕๙/๑๐๖๗

เด็กชายธนดล อิทธิรักษ์
๒๑/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงคำ วัดดอนมงคล  

นน ๓๕๕๙/๑๐๖๘

เด็กชายสนธิชัย จันอ้น
๒๖/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงคำ วัดดอนมงคล  

นน ๓๕๕๙/๑๐๖๙

เด็กชายณภัทร พังยะ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงคำ วัดดอนมงคล  

นน ๓๕๕๙/๑๐๗๐
เด็กชายธนกร แก้วใหม่

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงคำ วัดดอนมงคล  

นน ๓๕๕๙/๑๐๗๑

เด็กหญิงธนัญญา ธัญญะ ๒/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโปงคำ วัดดอนมงคล  

นน ๓๕๕๙/๑๐๗๒

เด็กหญิงอนัญญา โขงทอง
๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงคำ วัดดอนมงคล  

นน ๓๕๕๙/๑๐๗๓

นางมันทนา สุริยะพรหม
๑๓/๔/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านโปงคำ วัดดอนมงคล  

นน ๓๕๕๙/๑๐๗๔

เด็กชายสิทธิพงษ์ อินแย้ม ๓/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสบยาง วัดดอนมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดน่าน  ๓๑ / ๓๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๕๕๙/๑๐๗๕

เด็กชายกิตติพัฒน์ คำนาน
๒๖/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสบยาง วัดดอนมงคล  

นน ๓๕๕๙/๑๐๗๖

เด็กชายณัฐวุฒิ เสนนันตา
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสบยาง วัดดอนมงคล  

นน ๓๕๕๙/๑๐๗๗

เด็กชายนรวีร์ คำนาน
๑๙/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสบยาง วัดดอนมงคล  

นน ๓๕๕๙/๑๐๗๘

เด็กหญิงพิจักขณา งามทรง
๒๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสบยาง วัดดอนมงคล  

นน ๓๕๕๙/๑๐๗๙

เด็กหญิงชนาพร ยอดออน ๔/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสบยาง วัดดอนมงคล  

นน ๓๕๕๙/๑๐๘๐
นางฑีระพร เชือกรุง

้

๘/๕/๒๕๐๑ โรงเรียนบ้านสบยาง วัดดอนมงคล  

นน ๓๕๕๙/๑๐๘๑

นางสาวกุลธิดา บุญผล

๒๒/๑๑/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านสบยาง วัดดอนมงคล  

นน ๓๕๕๙/๑๐๘๒

เด็กหญิงณัฎฐนิชา บริรักษ์ ๗/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว วัดดอนมงคล  

นน ๓๕๕๙/๑๐๘๓

เด็กหญิงธันยพร พรมคำอ้าย
๑๒/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว วัดดอนมงคล  

นน ๓๕๕๙/๑๐๘๔

เด็กชายธนกร ไชยกาอินทร์
๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว วัดดอนมงคล  

นน ๓๕๕๙/๑๐๘๕

เด็กชายพลพล แปงไชย
๑๒/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว วัดดอนมงคล  

นน ๓๕๕๙/๑๐๘๖

เด็กหญิงวนิศรา อินมะโน

่

๙/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว วัดดอนมงคล  

นน ๓๕๕๙/๑๐๘๗

เด็กหญิงจุฑามาศ คำฟอง
๒๗/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว วัดดอนมงคล  

นน ๓๕๕๙/๑๐๘๘

เด็กชายศุภกฤต ขอดแก้ว ๑/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว วัดดอนมงคล  

นน ๓๕๕๙/๑๐๘๙

เด็กหญิงรักษิณา ยะหลวง

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว วัดดอนมงคล  

นน ๓๕๕๙/๑๐๙๐
เด็กหญิงวรินทร์ธร เบ้าพรหม ๔/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว วัดดอนมงคล  

นน ๓๕๕๙/๑๐๙๑

เด็กชายวาทิน สิงห์แก้ว ๘/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว วัดดอนมงคล  

นน ๓๕๕๙/๑๐๙๒

เด็กชายจิณณวัตร โนธะนะ ๕/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว วัดดอนมงคล  

นน ๓๕๕๙/๑๐๙๓

เด็กชายกรวิชญ์ วงษ์สุเพ็ง
๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปาแลวหลวงวิทยา วัดดอนมงคล  

นน ๓๕๕๙/๑๐๙๔

เด็กชายธวัชชัย ไชยพงษ์
๑๙/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาแลวหลวงวิทยา วัดดอนมงคล  

นน ๓๕๕๙/๑๐๙๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ วงษ์หาญ
๒๙/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปาแลวหลวงวิทยา วัดดอนมงคล  

นน ๓๕๕๙/๑๐๙๖

เด็กชายณัฐนนท์ คำเขิน
๒๙/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปาแลวหลวงวิทยา วัดดอนมงคล  

นน ๓๕๕๙/๑๐๙๗

เด็กชายกฤติกา อ่อนนา ๘/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนปาแลวหลวงวิทยา วัดดอนมงคล  

นน ๓๕๕๙/๑๐๙๘

เด็กชายนทีกร สอนสมฤทธิ

์

๒๑/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนปาแลวหลวงวิทยา วัดดอนมงคล  

นน ๓๕๕๙/๑๐๙๙

เด็กหญิงวาสนา มูลอามาตย์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปาแลวหลวงวิทยา วัดดอนมงคล  

นน ๓๕๕๙/๑๑๐๐
เด็กหญิงกชกร ทรงศักดิ

์

๒๙/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนปาแลวหลวงวิทยา วัดดอนมงคล  

นน ๓๕๕๙/๑๑๐๑

นางสาวศิริรำไพร ภาพติบ

๊

๕/๑๒/๒๕๓๔ โรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุขวิทยา วัดดอนมงคล  

นน ๓๕๕๙/๑๑๐๒

นายไกรฤกษ์ นาคะเต ๔/๒/๒๕๑๘ โรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุขวิทยา วัดดอนมงคล  

นน ๓๕๕๙/๑๑๐๓

นางสาวจิตรา แซ่ผ่าน
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านผาหลัก ผาหลัก  

นน ๓๕๕๙/๑๑๐๔

นางสาวฐิติวรดา ใจจง
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผาหลัก ผาหลัก  

นน ๓๕๕๙/๑๑๐๕

นางสาวปวีณา รักษา

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผาหลัก ผาหลัก  

นน ๓๕๕๙/๑๑๐๖

นางสาวอภิสรา ชาวริม
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผาหลัก ผาหลัก  

นน ๓๕๕๙/๑๑๐๗

นางสาวอารียา รักษา
๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผาหลัก ผาหลัก  

นน ๓๕๕๙/๑๑๐๘
เด็กหญิงชัชนานันทร์ เทพกอม

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางกอม
พระธาตุคีรีศรีชนแดน

 

นน ๓๕๕๙/๑๑๐๙

เด็กหญิงพัตนิดา สุพรรณ
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางกอม
พระธาตุคีรีศรีชนแดน
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๕๕๙/๑๑๑๐

เด็กชายชัยชนะ เทพกอม
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางกอม
พระธาตุคีรีศรีชนแดน

 

นน ๓๕๕๙/๑๑๑๑

นางสาววิลาวัลย์ เสารางทอย
๐๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

สองแคว  

นน ๓๕๕๙/๑๑๑๒

นางสาวสมพิชดา เทพกอม
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

สองแคว  

นน ๓๕๕๙/๑๑๑๓

เด็กหญิงธวัลรัตน์ ศิริมงคล
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

สองแคว  

นน ๓๕๕๙/๑๑๑๔

เด็กหญิงชยานิศ แช่ชิน

้

๒๖/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

สองแคว  

นน ๓๕๕๙/๑๑๑๕

เด็กชายเกียรติภูมิ สีขาว
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

สองแคว  

นน ๓๕๕๙/๑๑๑๖

เด็กหญิงอภิชญา มะลิลา
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

สองแคว  

นน ๓๕๕๙/๑๑๑๗

เด็กหญิงอภิชญา ปุกคาม
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

สองแคว  

นน ๓๕๕๙/๑๑๑๘

นางสาวทับทิม ธรรมจักร
๒๖/๐๕/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านสองแคว สองแคว  

นน ๓๕๕๙/๑๑๑๙

เด็กชายพีรณัฐ ระลึก
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสองแคว สองแคว  

นน ๓๕๕๙/๑๑๒๐

เด็กชายภัสกร ศรีอุดร
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสองแคว สองแคว  

นน ๓๕๕๙/๑๑๒๑

เด็กหญิงสุชาวดี จันแก้ว
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสองแคว สองแคว  

นน ๓๕๕๙/๑๑๒๒

เด็กชายอดิเทพ เมฆแสน
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสองแคว สองแคว  

นน ๓๕๕๙/๑๑๒๓

เด็กหญิงชมพูนุท หาญกันฑ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสองแคว สองแคว  

นน ๓๕๕๙/๑๑๒๔

เด็กหญิงกิตติวรา คำโน
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสองแคว สองแคว  

นน ๓๕๕๙/๑๑๒๕

เด็กหญิงณัฐนันท์ ระลึก
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสองแคว สองแคว  

นน ๓๕๕๙/๑๑๒๖

เด็กหญิงมาติกา จายสาย

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสองแคว สองแคว  

นน ๓๕๕๙/๑๑๒๗

เด็กหญิงศศิภา ทองสุข
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสองแคว สองแคว  

นน ๓๕๕๙/๑๑๒๘

เด็กหญิงศิรินันท์ จันทร์เครือ
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสองแคว สองแคว  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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