
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดน่าน  ภาค ๖

ส่งสอบ ๒,๓๙๖ คน ขาดสอบ ๔๓๙ คน คงสอบ ๑,๙๕๗ คน สอบได้ ๙๔๑ คน สอบตก ๑,๐๑๖ คน (๔๘.๐๘%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๕๖๐/๐๐๐๑
เด็กชายชยากร ดอนกาวิน

๐๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที 107

่

ดอนมูล  

นน ๓๕๖๐/๐๐๐๒
เด็กชายฐิติศักดิ

์

ทาคุณ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที 107

่

ดอนมูล  

นน ๓๕๖๐/๐๐๐๓
เด็กชายธนาธร อนาวงค์

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๕๖๐/๐๐๐๔
เด็กชายภูริณัฐ กิวัฒนา

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๕๖๐/๐๐๐๕
เด็กหญิงภัทรมน ภู่ประเสริฐ

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๕๖๐/๐๐๐๖
เด็กหญิงกษมา การินทร์

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๕๖๐/๐๐๐๗
เด็กหญิงโชติกา ยักครินทร์

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๕๖๐/๐๐๐๘
เด็กหญิงณัฐฌิมา กำปนทอง

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๕๖๐/๐๐๐๙
เด็กหญิงศุภาพัทธ์ สุระ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๕๖๐/๐๐๑๐
เด็กหญิงหลังฝน ต่ายประยูร

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๕๖๐/๐๐๑๑
เด็กหญิงสุภาวินีย์ สุขใจ

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๕๖๐/๐๐๑๒
เด็กหญิงกฤตพร สุขสี

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๕๖๐/๐๐๑๓
เด็กชายไกรสรณ์ กันลา

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๕๖๐/๐๐๑๔
เด็กหญิงธนภรณ์ ไชยตีฆะ

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๕๖๐/๐๐๑๕
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เรืองรุ่ง

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๕๖๐/๐๐๑๖
เด็กหญิงวนัชพร สิงสาร

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๕๖๐/๐๐๑๗
เด็กหญิงชนัญชิดา บุญตัน

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๕๖๐/๐๐๑๘
เด็กหญิงฐิติกานต์ ประมวลการ

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๕๖๐/๐๐๑๙
เด็กหญิงศศิปรางค์ สารก๋อง

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๕๖๐/๐๐๒๐
เด็กหญิงธีรดา เชือหมอ

้

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๕๖๐/๐๐๒๑
เด็กหญิงชัญญานุช อักษรเจริญ

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๕๖๐/๐๐๒๒
เด็กหญิงพิมลพรรณ ยอดสุภา

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๕๖๐/๐๐๒๓
เด็กหญิงวิจิตรา วงค์เพ็ญ

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๕๖๐/๐๐๒๔
เด็กชายนฤเทพ กันไชยคำ

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดน่าน  ๑ / ๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๕๖๐/๐๐๒๕
เด็กชายพุทธราษฎร์ บุญมาธิวัฒน์

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล ไผ่เหลือง  

นน ๓๕๖๐/๐๐๒๖
นายธีระศักดิ

์

จำวะนา ๒/๘/๒๕๒๘ เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๕๖๐/๐๐๒๗
นายนภัทรพงษ์ ถุงบุญ

๑๗/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๕๖๐/๐๐๒๘
นายวิรัตน์ สีหราช

๒๐/๘/๒๕๒๑
เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๕๖๐/๐๐๒๙
นายสุรชัย ไชยสลี ๕/๓/๒๕๒๕ เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๕๖๐/๐๐๓๐
นายสราวุฒิ บุญยเกษตร ๕/๑/๒๕๒๙ เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๕๖๐/๐๐๓๑
นายวิทยา ยะปวง

๑๑/๑๐/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๕๖๐/๐๐๓๒
นายสิทธิพงษ์ มูลคำ

๑๕/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๕๖๐/๐๐๓๓
นางสาวชลธี สว่างกาญจน์

๓๐/๑/๒๕๒๘
เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๕๖๐/๐๐๓๔
นางสาวปรียานุช เพชรสวัสดิ

์

๑/๑๑/๒๕๓๑
เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๕๖๐/๐๐๓๕
นางสิริพร ไชยเสน

๑๖/๖/๒๕๑๖
เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๕๖๐/๐๐๓๖
นางดอกรัก สิทธิ

๑๑/๓/๒๕๑๒
เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๕๖๐/๐๐๓๗
นางดวงดาว ทะวัน

๘/๑๐/๒๕๒๑
เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๕๖๐/๐๐๓๘
นางสาวฐิดายุ สวนสอน ๙/๘/๒๕๒๙ เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๕๖๐/๐๐๓๙
นางอัมพิกา ฟาสาร

๒๐/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๕๖๐/๐๐๔๐
นางอติกานต์ มีชัย

๑๒/๗/๒๕๒๓
เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๕๖๐/๐๐๔๑
นางนงลักษณ์ อุปนันท์ ๗/๒/๒๕๑๕ เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๕๖๐/๐๐๔๒
นางวนิดา ไชยวุฒิ

๑๑/๖/๒๕๑๘
เรือนจำจังหวัดน่าน พญาภู  

นน ๓๕๖๐/๐๐๔๓
นางกัลยาภัสร์ จันทร์ธนโชติกุล

๓๐/๐๕/๒๕๑๑

วัดพญาภู พญาภู  

นน ๓๕๖๐/๐๐๔๔
นายนพพร ทิพวงศ์

๑๓/๙/๒๕๒๕ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน
พญาภู  

นน ๓๕๖๐/๐๐๔๕
สิบเอกนพดล สมทรัพย์

๐๘/๐๒/๒๕๓๓

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๕๖๐/๐๐๔๖
นายพัชรพล หนองภิวงค์

๑๒/๐๕/๒๕๓๔

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๕๖๐/๐๐๔๗
นางสาวนิสารัตน์ อองกุลนะ

๑๔/๐๔/๒๕๓๔

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๕๖๐/๐๐๔๘
นางสาววรางคณา กันตา

๓๐/๑๐/๒๕๓๔

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๕๖๐/๐๐๔๙
นางสาวปยนุช แสนท้าว

๒๗/๐๗/๒๕๔๒
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๕๖๐/๐๐๕๐
นางสาวณัฐนรี สิริปญญาวงศ์

๐๔/๐๑/๒๕๔๒
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๕๖๐/๐๐๕๑
นางสาวนาตยา แซ่โซ้ง

๒๔/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๕๖๐/๐๐๕๒
นายวิสิทธิ

์

พิทักษ์อนันตกุล
๓๑/๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๕๖๐/๐๐๕๓
นางสาวกนกวรรณ แซ่เล้า

๒๘/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๕๖๐/๐๐๕๔
นางสาวธัญญลักษณ์ เกตุมณี

๓๐/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๕๖๐/๐๐๕๕
นายวัยวุฒิ หอคัมภีร์

๑๓/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๕๖๐/๐๐๕๖
นายศุภกิจ กิตตินภาพงษ์

๑๑/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๕๖๐/๐๐๕๗
นางสาวนันทิดา แซ่โซ้ง

๐๗/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๕๖๐/๐๐๕๘
นางสาวทิพปภา ศรีวิชัย

๑๗/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๕๖๐/๐๐๕๙
นางสาวสุรีพร สิริปญญาวงค์

๑๗/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดน่าน  ๒ / ๒๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๕๖๐/๐๐๖๐
นางสาวจิดาภา แซ่ว่าง

๒๓/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๕๖๐/๐๐๖๑
เด็กชายอภิเทพ กีรตินันทกุล ๔/๔./๒๕๔๕

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๕๖๐/๐๐๖๒
เด็กหญิงกมลนัทธ์ บังหาร

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๕๖๐/๐๐๖๓
เด็กหญิงโยษิตา วงค์สุวรรณ

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๕๖๐/๐๐๖๔
เด็กชายพีรวิชญ์ สุภาจีน

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๕๖๐/๐๐๖๕
เด็กชายกันตเมธ ณ ฝน

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๕๖๐/๐๐๖๖
เด็กหญิงตวงพร สุกคง

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๕๖๐/๐๐๖๗
เด็กหญิงพิมพิกา ดอนน้อย

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๕๖๐/๐๐๖๘
เด็กหญิงอรอมล ไชยยา

๓๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนจุมปวนิดาภรณ์ (บ้านภูมินทร์)
มิงเมือง

่

 

นน ๓๕๖๐/๐๐๖๙
เด็กหญิงชุติมา สบานงา

๑๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนจุมปวนิดาภรณ์ (บ้านภูมินทร์)
มิงเมือง

่

 

นน ๓๕๖๐/๐๐๗๐
เด็กหญิงพลอยณิชา สุขจริยะวัฒน์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) มิงเมือง

่

 

นน ๓๕๖๐/๐๐๗๑
เด็กหญิงสุวดี สมคำ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) มิงเมือง

่

 

นน ๓๕๖๐/๐๐๗๒
เด็กหญิงกมลทิพย์ ทองปน

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) มิงเมือง

่

 

นน ๓๕๖๐/๐๐๗๓
เด็กชายกลัลยาณี แสงโต

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) มิงเมือง

่

 

นน ๓๕๖๐/๐๐๗๔
เด็กหญิงปภาวี เมฆะแสน

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) มิงเมือง

่

 

นน ๓๕๖๐/๐๐๗๕
เด็กหญิงเปมิชา อินตาเส้า

๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) มิงเมือง

่

 

นน ๓๕๖๐/๐๐๗๖
เด็กหญิงรัญญารัตน์ ธีรัตน์สิริกุล

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) มิงเมือง

่

 

นน ๓๕๖๐/๐๐๗๗
เด็กหญิงมนัญชยา สวนพรม

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) มิงเมือง

่

 

นน ๓๕๖๐/๐๐๗๘
เด็กหญิงคริษฐา สถาอุ่น

๑๓/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) มิงเมือง

่

 

นน ๓๕๖๐/๐๐๗๙
เด็กหญิงพรรณพร ฝนเบ้า

๑๙/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) มิงเมือง

่

 

นน ๓๕๖๐/๐๐๘๐
เด็กหญิงปรายฟา พานธราธิป

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) มิงเมือง

่

 

นน ๓๕๖๐/๐๐๘๑
เด็กหญิงอนัญญา ชันเล็ก

้

๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) มิงเมือง

่

 

นน ๓๕๖๐/๐๐๘๒
เด็กชายธนวิชญ์ อินตัน

๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) มิงเมือง

่

 

นน ๓๕๖๐/๐๐๘๓
เด็กหญิงกมลรัตน์ อนันทยศ

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) มิงเมือง

่

 

นน ๓๕๖๐/๐๐๘๔
เด็กหญิงดวงฤทัย วิเศษแก้ว

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) มิงเมือง

่

 

นน ๓๕๖๐/๐๐๘๕
เด็กหญิงศรันยา แก้วสวัสดิ

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเฟอง มิงเมือง

่

 

นน ๓๕๖๐/๐๐๘๖
เด็กหญิงทิพรดา เฟองจันทร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเฟอง มิงเมือง

่

 

นน ๓๕๖๐/๐๐๘๗
เด็กหญิงนัทชา ทะอินทร์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเฟอง มิงเมือง

่

 

นน ๓๕๖๐/๐๐๘๘
เด็กชายทักษ์ดนัย ดาวเดช

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเฟอง มิงเมือง

่

 

นน ๓๕๖๐/๐๐๘๙
เด็กหญิงสกุลทิพย์ แก้วสวัสดิ

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเฟอง มิงเมือง

่

 

นน ๓๕๖๐/๐๐๙๐
เด็กหญิงรุ่งทิวา ดีกันคำ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเฟอง มิงเมือง

่

 

นน ๓๕๖๐/๐๐๙๑
เด็กหญิงชนิกานต์ คำพิล

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเฟอง มิงเมือง

่

 

นน ๓๕๖๐/๐๐๙๒
เด็กชายอธิวัฒน์ เรืองอินตา

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเฟอง มิงเมือง

่

 

นน ๓๕๖๐/๐๐๙๓
เด็กหญิงฑิติกาญาน์ อินต๊ะ

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเรือง มิงเมือง

่

 

นน ๓๕๖๐/๐๐๙๔
เด็กหญิงชวิศา ครองดี ๖/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเรือง มิงเมือง

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดน่าน  ๓ / ๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๕๖๐/๐๐๙๕
เด็กหญิงช่อระกา ขันไชย

๑๑/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเรือง มิงเมือง

่

 

นน ๓๕๖๐/๐๐๙๖
เด็กหญิงรุจิรา แสนตุ้ย

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตาว มิงเมือง

่

 

นน ๓๕๖๐/๐๐๙๗
เด็กหญิงวรัญญา เขียวจันทร์

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตาว มิงเมือง

่

 

นน ๓๕๖๐/๐๐๙๘
เด็กชายภานุวัฒน์ อินต๊ะ

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตาว มิงเมือง

่

 

นน ๓๕๖๐/๐๐๙๙
เด็กชายธนธรณ์ กันทะจันทร์

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนราชานุบาล มิงเมือง

่

 

นน ๓๕๖๐/๐๑๐๐
เด็กชายทิวากร ไชยวงศ์

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล มิงเมือง

่

 

นน ๓๕๖๐/๐๑๐๑
เด็กชายอธิวัฒน์ ไชยรังษี

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล มิงเมือง

่

 

นน ๓๕๖๐/๐๑๐๒
เด็กชายภูมิกฤษณ์ ชาญโลหะ

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล มิงเมือง

่

 

นน ๓๕๖๐/๐๑๐๓
เด็กชายทัศน์พล ดำเนินผล

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล มิงเมือง

่

 

นน ๓๕๖๐/๐๑๐๔
เด็กชายณัฐภัทร สิทธิสาร

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล มิงเมือง

่

 

นน ๓๕๖๐/๐๑๐๕
เด็กชายณัฐพนธ์ คะใจ

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนราชานุบาล มิงเมือง

่

 

นน ๓๕๖๐/๐๑๐๖
เด็กชายชยพล ศิริรัตน์พิริยะ

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนราชานุบาล มิงเมือง

่

 

นน ๓๕๖๐/๐๑๐๗
เด็กชายโชติภูวัชร์ คำเขียว

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราชานุบาล มิงเมือง

่

 

นน ๓๕๖๐/๐๑๐๘
เด็กชายรัชชานนท์ จิณะหล้า

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล มิงเมือง

่

 

นน ๓๕๖๐/๐๑๐๙
เด็กหญิงรัตน์ตะวัน กันทะวงค์

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล มิงเมือง

่

 

นน ๓๕๖๐/๐๑๑๐
เด็กหญิงธวิลรัตน์ ก๋าแก้ว

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล มิงเมือง

่

 

นน ๓๕๖๐/๐๑๑๑
เด็กหญิงอภิชญา ไชยศิลป

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล มิงเมือง

่

 

นน ๓๕๖๐/๐๑๑๒
เด็กหญิงวิรากร มะโนชัย

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล มิงเมือง

่

 

นน ๓๕๖๐/๐๑๑๓
เด็กหญิงวิภาวี มะโนชัย

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล มิงเมือง

่

 

นน ๓๕๖๐/๐๑๑๔
เด็กหญิงเบญญทิพย์ ซางนา

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล มิงเมือง

่

 

นน ๓๕๖๐/๐๑๑๕
เด็กหญิงชนิกานต์ ใจบุญ

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล มิงเมือง

่

 

นน ๓๕๖๐/๐๑๑๖
เด็กหญิงมาศสุวัณณ์ มูลใจตา

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราชานุบาล มิงเมือง

่

 

นน ๓๕๖๐/๐๑๑๗
เด็กหญิงอภิสร ไทยศิลป

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนราชานุบาล มิงเมือง

่

 

นน ๓๕๖๐/๐๑๑๘
เด็กหญิงปริฉัตร อักษร

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล มิงเมือง

่

 

นน ๓๕๖๐/๐๑๑๙
เด็กหญิงนันทกานต์ คำปน

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนราชานุบาล มิงเมือง

่

 

นน ๓๕๖๐/๐๑๒๐
เด็กหญิงปกาศิริ รวมศิลป

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราชานุบาล มิงเมือง

่

 

นน ๓๕๖๐/๐๑๒๑
นางสาวกิงกาญจน์

่

ขันรินทร์ ๒/๗/๒๕๐๒ วัดสวนตาล สวนตาล  

นน ๓๕๖๐/๐๑๒๒
เด็กหญิงกาญจนภัทร ดวงมะโน

๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนดอนสะไมย์วิทยา สะไมย์  

นน ๓๕๖๐/๐๑๒๓
เด็กหญิงพิชญาภา อินวุฒิ

๑๒/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนดอนสะไมย์วิทยา สะไมย์  

นน ๓๕๖๐/๐๑๒๔
เด็กชายนภัสกร ดวงมะโน

๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนดอนสะไมย์วิทยา สะไมย์  

นน ๓๕๖๐/๐๑๒๕
เด็กหญิงทิพยากรณ์ คะนานนิน

๑๖/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนดอนสะไมย์วิทยา สะไมย์  

นน ๓๕๖๐/๐๑๒๖
เด็กชายชนพัฒน์ คำสี

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนสะไมย์วิทยา สะไมย์  

นน ๓๕๖๐/๐๑๒๗
เด็กหญิงธันยชนก สายธิวงค์

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนสะไมย์วิทยา สะไมย์  

นน ๓๕๖๐/๐๑๒๘
เด็กหญิงสิรินภา แค่มจันทึก

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซาวหลวง สะไมย์  

นน ๓๕๖๐/๐๑๒๙
เด็กหญิงวรัชญา ยศโม่ง

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซาวหลวง สะไมย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดน่าน  ๔ / ๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๕๖๐/๐๑๓๐
เด็กหญิงสุพัฒตรา เมืองเงิน

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซาวหลวง สะไมย์  

นน ๓๕๖๐/๐๑๓๑
เด็กชายอนุชา สิงห์นาซาว

๑๐/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ สะไมย์  

นน ๓๕๖๐/๐๑๓๒
เด็กชายเตโชชัย คำปาตัน ๒/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ สะไมย์  

นน ๓๕๖๐/๐๑๓๓
เด็กชายธนากร อุทธวงค์

๑๕/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ สะไมย์  

นน ๓๕๖๐/๐๑๓๔
เด็กชายอัจฉริยะ สายอุทธา

๑๑/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ สะไมย์  

นน ๓๕๖๐/๐๑๓๕
เด็กชายวรพงษ์ พรมฟู

๒๗/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ สะไมย์  

นน ๓๕๖๐/๐๑๓๖
เด็กชายณัฐภูมิ กาฬภักดี ๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ สะไมย์  

นน ๓๕๖๐/๐๑๓๗
เด็กหญิงฐิติกานต์ ธิเสนา

๒๗/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ สะไมย์  

นน ๓๕๖๐/๐๑๓๘
เด็กหญิงธนัชพร ทับเชียงทอง

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาซาว สะไมย์  

นน ๓๕๖๐/๐๑๓๙
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา อินวุฒิ

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาซาว สะไมย์  

นน ๓๕๖๐/๐๑๔๐
เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา นันท์ไชย ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาซาว สะไมย์  

นน ๓๕๖๐/๐๑๔๑
เด็กหญิงอริศรา เรือนอุ่น ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาคา สะไมย์  

นน ๓๕๖๐/๐๑๔๒
เด็กหญิงณัฐนิชา ดวงคำ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาคา สะไมย์  

นน ๓๕๖๐/๐๑๔๓
เด็กหญิงปฐทิชา ขอดหล้า

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นน ๓๕๖๐/๐๑๔๔
เด็กชายอภิบาล ปนทะนันท์

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นน ๓๕๖๐/๐๑๔๕
เด็กหญิงพัชรินทร์ เพ็ชรดี

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นน ๓๕๖๐/๐๑๔๖
เด็กหญิงเขมจิรา ยาสมุทร

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นน ๓๕๖๐/๐๑๔๗
เด็กหญิงณัฏฐณิชา วงชารี

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นน ๓๕๖๐/๐๑๔๘
เด็กหญิงวรินยุพา กันจะนา

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นน ๓๕๖๐/๐๑๔๙
เด็กหญิงพรชิตา ชัยยา

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นน ๓๕๖๐/๐๑๕๐
เด็กชายพิสิษฐ์ เขือนศิริ

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นน ๓๕๖๐/๐๑๕๑
เด็กชายอภิวัฒน์ วงษ์หาญ

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นน ๓๕๖๐/๐๑๕๒
เด็กชายธีรภัทร สวนขัน

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นน ๓๕๖๐/๐๑๕๓
เด็กหญิงสลิลทิพย์ เทพเมือง

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นน ๓๕๖๐/๐๑๕๔
เด็กหญิงอรอนงค์ บุญเพ็ชร

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นน ๓๕๖๐/๐๑๕๕
เด็กชายอนุชิต ไชยยนต์

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นน ๓๕๖๐/๐๑๕๖
เด็กหญิงทิพย์นลิน ขาวสะอาด

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นน ๓๕๖๐/๐๑๕๗
เด็กชายณฐนนท์ ชัยชุมภู

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นน ๓๕๖๐/๐๑๕๘
เด็กชายณัฐกิตติ

์

สุรินทร์
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๑๕๙
เด็กชายณัฐวุฒิ ยาริตะ

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๑๖๐
เด็กหญิงกนกวรรณ คำนินทะ

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๑๖๑
เด็กหญิงฉันทิศา ศรีจะตะ

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๑๖๒
เด็กหญิงธนัชชา ธนะวัตร

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๑๖๓
เด็กหญิงธัญชนก คำปา

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๑๖๔
เด็กหญิงพรทิพย์ พิรักษา

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดน่าน  ๕ / ๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๕๖๐/๐๑๖๕
เด็กชายไชยญา ปนคำ

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๑๖๖
เด็กหญิงธันย์ชนก กุลลาว

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๑๖๗
เด็กหญิงวรางคณา แสงชาตรี

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๑๖๘
เด็กชายรุ่งพลอย โตวา

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๑๖๙
นายกิตติศักดิ

์

ไชยมลคล

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๑๗๐
นายธนภัทร อินต๊ะวิชา

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๑๗๑
นายทีปกร ไชยมงคล

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๑๗๒
นางสาวกุลสตรี ศรีสุวรรณ์

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๑๗๓
นางสาวเกตุแก้ว กมลรัตน์

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๑๗๔
นางสาวฐิติรัตน์ ศรีอินแก้ว

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๑๗๕
นางสาวธัญพิชชา อินนัน

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๑๗๖
นางสาวเบญจวรรณ ใจเรือง

๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๑๗๗
นางสาวพัทธนันท์ โพธิพรมศรี

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๑๗๘
นางสาววิมลสิริ อิธิ

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๑๗๙
นางสาวศศิภา อุปละ

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๑๘๐
นางสาวสรารัตน์ ขันทยศ

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๑๘๑
นางสาวสุนิษา ผังดี

๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๑๘๒
นางสาวมลฤดี แซ่โฟง

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๑๘๓
นายเชาว์วัตน์ ปงยศ

๑๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๑๘๔
นายนันทพงค์ ยศอาจ

๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๑๘๕
นางสาวกนกพร จันคำ

๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๑๘๖
นางสาวจิราภรณ์ ไชยเสน

๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๑๘๗
นางสาวนลินนิภา สุทธิ

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๑๘๘
นางสาวเยาวลักษณ์ หน่อแก้ว

๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๑๘๙
นางสาวสาวิตรี ศรีตระกูลไทย

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๑๙๐
นางสาวสุวิชาดา รักศิลป

๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๑๙๑
นางสาวอัจราวรรณ อินแสง

๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๑๙๒
นายฉลองชัย นันติ

๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๑๙๓
นายพัชรพงษ์ ธนะตัน

๋

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๑๙๔
นายภาณุราม สุนาพรม

๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๑๙๕
นายสุทธิภัทร ปนทะนันท์

๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๑๙๖
นายเอกลักษณ์ บุตรคำ

๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๑๙๗
นางสาวนฤมล คำลือ

๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๑๙๘
นางสาวศุภัคจิรา ปนเขียว

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๑๙๙
นางสาวอรจิรา พรมพัง

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดน่าน  ๖ / ๒๘

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๕๖๐/๐๒๐๐
นายชญานิน ต๊ะเฮิง

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๒๐๑
นางสาวยุวดี โมฬชาติ

๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๒๐๒
นางสาววิมลณัฐ จิโน

๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๒๐๓
นายกิตติภูมิ จักริลา

๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๒๐๔
นายวรินทร สิงห์คำ

๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๒๐๕
นายอภิชัย ไชยมงคล

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๒๐๖
นายธนวัฒน์ นามนาเมือง

๑๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๒๐๗
นายนัฐพงษ์ ทองลิลา

๐๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๒๐๘
นายภูวดล คนกลาง

๓๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๒๐๙
นางสาวกรรณิการ์ แสนอินทร์

๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๒๑๐ นางสาวกัญญากาญจน์
มงคล

๑๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๒๑๑
นางสาวเขมวรินทร์ วังนันไชย

๒๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๒๑๒
นางสาวจิรัชยา มาโคช

๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๒๑๓
นางสาวธิติพร กุลลาว

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๒๑๔
นางสาวชญานี คำคุ้ม

๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๒๑๕
นางสาววันวิสาข์ อินยัญยะ

๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๒๑๖
นางสาววาสนา เขียวสอาด

๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๒๑๗
นางสาวศศิประภา เปงจันตา

๐๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๒๑๘
นางสาวศศิปรียา อินต๊ะ

๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๒๑๙
นางสาวสุภนิดา อภัยรุณ

๒๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๒๒๐
นางสาวฐิติกานต์ วัฒนะกาลกุล

๒๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๒๒๑
นางสาวภาวลิน คำคัน

๑๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๒๒๒
นางสาวนันทิยา ขัดเงางาม

๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๒๒๓
นางสาวศิรินยา ดีน้อย

๐๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนน่านนคร วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๒๒๔
เด็กชายจักรี ขนันแข็ง

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเกียน

๋

วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๒๒๕
เด็กหญิงพิมลนาฎ กอเกย

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเกียน

๋

วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๒๒๖
เด็กหญิงวิรากานต์ ดีกัลลา

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเกียน

๋

วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๒๒๗
เด็กหญิงศุภากร คันทะลือ

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำเกียน

๋

วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๒๒๘
เด็กหญิงกรวิภา สายปน

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเกียน

๋

วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๒๒๙
เด็กหญิงกชกร ปะละ

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเกียน

๋

วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๒๓๐
เด็กชายอัฐพงษ์ เทียงเลา

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกียน

๋

วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๒๓๑
เด็กหญิงภาวิณี มาฉิม

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกียน

๋

วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๒๓๒
เด็กหญิงจิรัชญา ใจจันทร์

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกียน

๋

วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๒๓๓
เด็กหญิงรัญชิดา ใจจันทร์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกียน

๋

วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๒๓๔
เด็กหญิงจิราภรณ์ ตระการจันทร์

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกียน

๋

วัดพระธาตุแช่แห้ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดน่าน  ๗ / ๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๕๖๐/๐๒๓๕
เด็กชายธนวัฒน์ บุญมาหล้า

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเกียน

๋

วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๒๓๖
เด็กชายรัชพล จินบู

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกียน

๋

วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๒๓๗
เด็กหญิงญาณิศา สายปน

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเกียน

๋

วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๒๓๘
เด็กหญิงวิภาวี ศรีโหร

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำเกียน

๋

วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๒๓๙
เด็กหญิงพิมพ์ปพร ไชยเขียว

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาสัก วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๒๔๐
เด็กหญิงวชิรภรณ์ คำรินทร์

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาสัก วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๒๔๑
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ใจประสงค์

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝายแก้ว วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๒๔๒
เด็กหญิงพัชราวดี เจดีย์ปน

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วงตึด

๊

วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๒๔๓
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เจริญชัย

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงตึด

๊

วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๒๔๔
เด็กชายธนบดินทร์ บุตรเสน

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองจัง วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๒๔๕
เด็กหญิงปุณณมาส รัตนวงศ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือ วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๒๔๖
เด็กหญิงจิราภรณ์ พรมเสน

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือ วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๒๔๗
เด็กหญิงไปรยา ชาริโท

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดเค็ด วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๒๔๘
เด็กหญิงณัฐณิชา หาดพรม

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดเค็ด วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๒๔๙
เด็กหญิงปยมน ยาวิชัย

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดเค็ด วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๒๕๐
เด็กหญิงธีราภรณ์ เรืองตือ

้

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหาดเค็ด วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๒๕๑
เด็กหญิงอรชร มูลหงษ์

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหาดเค็ด วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๒๕๒
เด็กชายปฏิภาณ ขัติยศ

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหาดเค็ด วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๒๕๓
เด็กหญิงสลิลทิพย์ กุศล

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหาดเค็ด วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๒๕๔
นางสาวมาริสา แสนคำดี

๐๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีนครน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๒๕๕
นางสาวสุณีรัตน์ แซ่เฮ้อ

๐๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีนครน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๒๕๖
เด็กชายฉัตรดนัย ทิเกียง

๋

๕/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

ขึงเจริญ

่

 

นน ๓๕๖๐/๐๒๕๗
เด็กชายชัชรินทร์ สุขทวี

๒๕/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

ขึงเจริญ

่

 

นน ๓๕๖๐/๐๒๕๘
เด็กชายณัฐพล ตาทิพย์

๒๗/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

ขึงเจริญ

่

 

นน ๓๕๖๐/๐๒๕๙
เด็กชายธัญสรณ์ สุนัน

๓๐/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

ขึงเจริญ

่

 

นน ๓๕๖๐/๐๒๖๐
เด็กชายบวรเกียรติ ต้นกุล ๔/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

ขึงเจริญ

่

 

นน ๓๕๖๐/๐๒๖๑
เด็กชายรัฐภูมิ อาวาทย์

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

ขึงเจริญ

่

 

นน ๓๕๖๐/๐๒๖๒
เด็กชายวิทวัส เฉลิมชัยสิริกุล

๒๘/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

ขึงเจริญ

่

 

นน ๓๕๖๐/๐๒๖๓
เด็กชายวีระชัย ไชยยศ

๑๔/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

ขึงเจริญ

่

 

นน ๓๕๖๐/๐๒๖๔
เด็กชายศุภวิชญ์ เกิดชูช่วย

๑๓/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

ขึงเจริญ

่

 

นน ๓๕๖๐/๐๒๖๕
เด็กชายสุวรรณภูมิ งามภูเขียว

๒๒/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

ขึงเจริญ

่

 

นน ๓๕๖๐/๐๒๖๖
เด็กชายอนุวัฒน์ อำนวยคณะ

๑๙/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

ขึงเจริญ

่

 

นน ๓๕๖๐/๐๒๖๗
เด็กหญิงกัญยณัฐ ไชยคำ

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

ขึงเจริญ

่

 

นน ๓๕๖๐/๐๒๖๘
เด็กหญิงชลธิชา สิงห์ทอง

๑๔/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

ขึงเจริญ

่

 

นน ๓๕๖๐/๐๒๖๙
เด็กหญิงฐิติยา จำปาไตร ๖/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

ขึงเจริญ

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดน่าน  ๘ / ๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๕๖๐/๐๒๗๐
เด็กหญิงณัฏฐธิดา ขันทะนะ ๙/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

ขึงเจริญ

่

 

นน ๓๕๖๐/๐๒๗๑
เด็กหญิงธนัญญา ยอดรักษ์

๒๙/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

ขึงเจริญ

่

 

นน ๓๕๖๐/๐๒๗๒
เด็กหญิงธนิตา นะเอ้ย

๑๑/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

ขึงเจริญ

่

 

นน ๓๕๖๐/๐๒๗๓
เด็กหญิงบุศรินทร์ จิตรชืน

่

๒๘/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

ขึงเจริญ

่

 

นน ๓๕๖๐/๐๒๗๔
เด็กหญิงภัทรภร สิทธิโวหาร ๑/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

ขึงเจริญ

่

 

นน ๓๕๖๐/๐๒๗๕
เด็กหญิงมนพัทธ์ เทพสิงห์

๒๙/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

ขึงเจริญ

่

 

นน ๓๕๖๐/๐๒๗๖
เด็กหญิงศศิวิมล อุดอ้าย

๒๕/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

ขึงเจริญ

่

 

นน ๓๕๖๐/๐๒๗๗
เด็กหญิงสิริปรียา อาวาทย์

๑๓/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

ขึงเจริญ

่

 

นน ๓๕๖๐/๐๒๗๘
เด็กหญิงหทัยชนก เขือนศิริ

่

๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

ขึงเจริญ

่

 

นน ๓๕๖๐/๐๒๗๙
เด็กหญิงอชิรญาณ์ ลักษณะ

๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

ขึงเจริญ

่

 

นน ๓๕๖๐/๐๒๘๐
เด็กชายชินวัช สุทธะสุริยะ ๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

ขึงเจริญ

่

 

นน ๓๕๖๐/๐๒๘๑
เด็กหญิงพรนภา สุพรรณ์

๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านขึงงามมงคล

่

ขึงเจริญ

่

 

นน ๓๕๖๐/๐๒๘๒
นายธีรวุฒิ รังสี

๑๒/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ นาส้าน  

นน ๓๕๖๐/๐๒๘๓
นายธีรศักดิ

์

เมียงอิม

่ ่

๒๐/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ นาส้าน  

นน ๓๕๖๐/๐๒๘๔
เด็กหญิงกลมนุช มหามิตร

๑๖/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ นาส้าน  

นน ๓๕๖๐/๐๒๘๕
เด็กหญิงสุพรรณษา จันทะบุดดา

๒๗/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ นาส้าน  

นน ๓๕๖๐/๐๒๘๖
เด็กชายนันทพงค์ จันทรทวง

๒๓/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ นาส้าน  

นน ๓๕๖๐/๐๒๘๗
เด็กชายพุฒิพงษ์ รินถา

๒๖/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ นาส้าน  

นน ๓๕๖๐/๐๒๘๘
เด็กหญิงธัญพิชชา พัฒนา

๒๔/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ นาส้าน  

นน ๓๕๖๐/๐๒๘๙
เด็กหญิงภีรดา กุลวงค์

๒๒/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ นาส้าน  

นน ๓๕๖๐/๐๒๙๐
เด็กหญิงหนึงนภา

่

ยศสา
๒๕/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ นาส้าน  

นน ๓๕๖๐/๐๒๙๑
เด็กชายชญานนท์ จันต๊ะ

๑๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ นาส้าน  

นน ๓๕๖๐/๐๒๙๒
เด็กชายชยุด ทาบุดดา

๑๙/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ นาส้าน  

นน ๓๕๖๐/๐๒๙๓
เด็กชายธีรสิทธ์ ต่างใจ

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ นาส้าน  

นน ๓๕๖๐/๐๒๙๔
เด็กชายบวรเดช วงค์กองแก้ว ๒/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ นาส้าน  

นน ๓๕๖๐/๐๒๙๕
เด็กชายศรัณู นันหลอม

๑๓/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ นาส้าน  

นน ๓๕๖๐/๐๒๙๖
เด็กชายอลงกรณ์ วิละขันคำ

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ นาส้าน  

นน ๓๕๖๐/๐๒๙๗
เด็กหญิงจิราพรรณ ธนะวงค์

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ นาส้าน  

นน ๓๕๖๐/๐๒๙๘
เด็กหญิงจุฑากาญจน์ อินทำ

๑๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ นาส้าน  

นน ๓๕๖๐/๐๒๙๙
เด็กหญิงณัฐชนันท์ เกษหอม ๘/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ นาส้าน  

นน ๓๕๖๐/๐๓๐๐
เด็กหญิงยศพร รินแก้ว

๒๘/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ นาส้าน  

นน ๓๕๖๐/๐๓๐๑
เด็กชายชนสรณ์ คำสุหล้า ๘/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสาลีก นาส้าน  

นน ๓๕๖๐/๐๓๐๒
เด็กชายชินวัต ปนแก้ว

๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสาลีก นาส้าน  

นน ๓๕๖๐/๐๓๐๓
เด็กชายสุภกิณห์ เสมอใจ

๑๐/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสาลีก นาส้าน  

นน ๓๕๖๐/๐๓๐๔
เด็กชายเอกชัย อุทธิยา

๒๑/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสาลีก นาส้าน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดน่าน  ๙ / ๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๕๖๐/๐๓๐๕
เด็กหญิงวลาสินี อยู่โต ๓/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสาลีก นาส้าน  

นน ๓๕๖๐/๐๓๐๖
เด็กหญิงพนิดา เงินทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสาลีก นาส้าน  

นน ๓๕๖๐/๐๓๐๗
เด็กหญิงสุภาภร เรือนคำ

๒๗/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสาลีก นาส้าน  

นน ๓๕๖๐/๐๓๐๘
เด็กหญิงสุรีรัตน์ พรอุดหนุน

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสาลีก นาส้าน  

นน ๓๕๖๐/๐๓๐๙
เด็กหญิงรมิดา ใจคำ ๕/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสาลีก นาส้าน  

นน ๓๕๖๐/๐๓๑๐
เด็กหญิงวนิดา เทศปาน

๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสาลีก นาส้าน  

นน ๓๕๖๐/๐๓๑๑
เด็กชายธนกฤต อุดทา

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชมพู บุญยืน  

นน ๓๕๖๐/๐๓๑๒
เด็กชายเอกราช เสียงดัง

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชมพู บุญยืน  

นน ๓๕๖๐/๐๓๑๓
เด็กหญิงบุษยา อินทะจักร์

๑๓/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านชมพู บุญยืน  

นน ๓๕๖๐/๐๓๑๔
เด็กชายพงศกร จิพายะ

๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านชมพู บุญยืน  

นน ๓๕๖๐/๐๓๑๕
เด็กหญิงธันยา อินสท

๑๘/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านชมพู บุญยืน  

นน ๓๕๖๐/๐๓๑๖
เด็กหญิงศนิดา เสาร์จันทร์

๒๙/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านชมพู บุญยืน  

นน ๓๕๖๐/๐๓๑๗
เด็กชายศุภลักษณ์ บุญบำเรอ ๕/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านชมพู บุญยืน  

นน ๓๕๖๐/๐๓๑๘
เด็กชายบูรพา อุคสาห์

๕/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านชมพู บุญยืน  

นน ๓๕๖๐/๐๓๑๙
เด็กชายทรงพล สีนิล

๑๗/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านชมพู บุญยืน  

นน ๓๕๖๐/๐๓๒๐
เด็กหญิงกชมน อุตสาห์

๑๗/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านชมพู บุญยืน  

นน ๓๕๖๐/๐๓๒๑
เด็กหญิงปาณิศา ปญญาแก้ว

๒๗/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านชมพู บุญยืน  

นน ๓๕๖๐/๐๓๒๒
เด็กชายภัทรพล บุญแนบ

๒๐/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านชมพู บุญยืน  

นน ๓๕๖๐/๐๓๒๓
เด็กชายภัทรดนัย เขียวสา

๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๕๖๐/๐๓๒๔
เด็กหญิงธมลวรรณ ศรีเพ็ง

๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา บุญยืน  

นน ๓๕๖๐/๐๓๒๕
เด็กหญิงเอมมิกา ขัดศิริ

๑๓/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาก้า ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๕๖๐/๐๓๒๖
เด็กหญิงอัศรี สีสนิท

๒๔/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาก้า ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๕๖๐/๐๓๒๗
เด็กชายธนากร ปจดี ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแม่สา ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๕๖๐/๐๓๒๘
เด็กชายวชิรวิทย์ สุวรรณ

๒๗/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่สา ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๕๖๐/๐๓๒๙
เด็กชายนภัสฎา ดีบุญมา

๑๓/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านฮากฮาน ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๕๖๐/๐๓๓๐
เด็กหญิงทิพรดา อินทา

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฮากฮาน ใหม่เจริญราษฎร์  

นน ๓๕๖๐/๐๓๓๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ กิติยะ

๒๕/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร เมืองราม  

นน ๓๕๖๐/๐๓๓๒
เด็กหญิงณัฐวรา จันต๊ะ

๒๐/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร เมืองราม  

นน ๓๕๖๐/๐๓๓๓
เด็กหญิงรัชนิดา อริยะ

๑๙/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านนำปว เมืองราม  

นน ๓๕๖๐/๐๓๓๔
เด็กหญิงเบญจมาส คลิงทอง

้

๑๘/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านนำปว เมืองราม  

นน ๓๕๖๐/๐๓๓๕
เด็กหญิงขวัญจิรา มหาวัน ๖/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านนำปว เมืองราม  

นน ๓๕๖๐/๐๓๓๖
เด็กหญิงเบญญาดา ปนทิพย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม เมืองราม  

นน ๓๕๖๐/๐๓๓๗
เด็กหญิงมานิตา นันต๊ะ

๒๙/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม เมืองราม  

นน ๓๕๖๐/๐๓๓๘
เด็กหญิงอินธิรา สีต๊ะ

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม เมืองราม  

นน ๓๕๖๐/๐๓๓๙
นายอดิศักดิ

์

เตวิชา ๑/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม เมืองราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดน่าน  ๑๐ / ๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๕๖๐/๐๓๔๐
เด็กหญิงปณิดา ปนทะนันท์

๕/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม เมืองราม  

นน ๓๕๖๐/๐๓๔๑
เด็กชายอนุชิต มุดแก้ว

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม เมืองราม  

นน ๓๕๖๐/๐๓๔๒
เด็กชายกฤษณพัฒน์ นาคศรี

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม เมืองราม  

นน ๓๕๖๐/๐๓๔๓
เด็กหญิงชาลินี มินออน

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม เมืองราม  

นน ๓๕๖๐/๐๓๔๔
เด็กหญิงอมรรัตน์ ดวงแก้ว

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม เมืองราม  

นน ๓๕๖๐/๐๓๔๕
เด็กหญิงเกตวรา เกียงภา

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม เมืองราม  

นน ๓๕๖๐/๐๓๔๖
เด็กหญิงอารีรัตน์ อินกุณา

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม เมืองราม  

นน ๓๕๖๐/๐๓๔๗
เด็กหญิงณัฐณิชา ทิศพรม

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม เมืองราม  

นน ๓๕๖๐/๐๓๔๘
เด็กหญิงโยธยา บุดดา

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม เมืองราม  

นน ๓๕๖๐/๐๓๔๙
เด็กหญิงภัทราวดี อิทธิยศ

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม เมืองราม  

นน ๓๕๖๐/๐๓๕๐
เด็กหญิงมนชนก ต๊ะหล้า

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม เมืองราม  

นน ๓๕๖๐/๐๓๕๑
เด็กหญิงไหมฟา ชนะภัย

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม เมืองราม  

นน ๓๕๖๐/๐๓๕๒
เด็กหญิงณัฐวรา วัดแดง

๑๒/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนตาลชุมศึกษาลัย เมืองราม  

นน ๓๕๖๐/๐๓๕๓
เด็กหญิงเบญญาภา เรืองน้อย

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตาลชุมศึกษาลัย เมืองราม  

นน ๓๕๖๐/๐๓๕๔
เด็กหญิงกัลยาวดี ปญญะ

๒๑/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนตาลชุมศึกษาลัย เมืองราม  

นน ๓๕๖๐/๐๓๕๕
เด็กหญิงสุนันทา มาชำ

๖/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนนาเหลืองไชยราม เมืองราม  

นน ๓๕๖๐/๐๓๕๖
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ตรีเดช
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเหลืองไชยราม เมืองราม  

นน ๓๕๖๐/๐๓๕๗
เด็กหญิงทิพปภา พุฒิมา ๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนากอก เมืองราม  

นน ๓๕๖๐/๐๓๕๘
เด็กหญิงอภิญญา คำแปง

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเหลืองใน เมืองราม  

นน ๓๕๖๐/๐๓๕๙
เด็กหญิงจุฑามาศ อุดทา

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเหลืองใน เมืองราม  

นน ๓๕๖๐/๐๓๖๐
เด็กหญิงชัญญานุช ไชยสมทิพย์

๒๖/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาเหลืองใน เมืองราม  

นน ๓๕๖๐/๐๓๖๑
เด็กหญิงกนกวรรณ ยานะแสง

๑๖/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาเหลืองใน เมืองราม  

นน ๓๕๖๐/๐๓๖๒
เด็กหญิงวีรินทร์ แก้วทอง

๒๖/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาเหลืองใน เมืองราม  

นน ๓๕๖๐/๐๓๖๓
เด็กหญิงศศินิภา จ้อยยิม

้

๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาเหลืองใน เมืองราม  

นน ๓๕๖๐/๐๓๖๔
เด็กชายณัชพล อภิวัน

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลับมืนพรวน เมืองราม  

นน ๓๕๖๐/๐๓๖๕
เด็กหญิงปยธิดา จันทร์สูง

๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหลับมืนพรวน เมืองราม  

นน ๓๕๖๐/๐๓๖๖
เด็กหญิงพฤดี นันตาฟอง

๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหลับมืนพรวน เมืองราม  

นน ๓๕๖๐/๐๓๖๗
เด็กหญิงพิยดา ยะกิจ

๑๖/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหลับมืนพรวน เมืองราม  

นน ๓๕๖๐/๐๓๖๘
เด็กชายวัฒนา นะจันต๊ะ

๒๖/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหลับมืนพรวน เมืองราม  

นน ๓๕๖๐/๐๓๖๙
เด็กชายณัฐชัย ชัยชนะ

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลับมืนพรวน เมืองราม  

นน ๓๕๖๐/๐๓๗๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

แซ่ท้าว
๒๒/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนริมฝงน่านวิทยา เมืองราม  

นน ๓๕๖๐/๐๓๗๑
เด็กหญิงศศิธร ไชยศิลป

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๕๖๐/๐๓๗๒
เด็กหญิงปทมาภรณ์ คุณกานต์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๕๖๐/๐๓๗๓
เด็กหญิงปณิตา ไชยโย

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๕๖๐/๐๓๗๔
เด็กชายเกรียงไกร วราคมเดชา

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดน่าน  ๑๑ / ๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๕๖๐/๐๓๗๕
เด็กชายกิตติพันธ์ พันชน

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๕๖๐/๐๓๗๖
เด็กหญิงจุฑารัตน์ แสนทรงสิริ

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๕๖๐/๐๓๗๗
เด็กหญิงณภัทร นนทชัย

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๕๖๐/๐๓๗๘
เด็กหญิงวันวิสา สมมุติ

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๕๖๐/๐๓๗๙
เด็กชายมนัญชัย ขันทะสีมา

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๕๖๐/๐๓๘๐
เด็กหญิงอวยพร นันศิริ

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๕๖๐/๐๓๘๑
เด็กชายวสุกฤษฎิ

์

จิตบริรักษ์กุล
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๕๖๐/๐๓๘๒
เด็กหญิงสุพิชชา ลำใน

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๕๖๐/๐๓๘๓
เด็กหญิงสิริกัญญา อินทะรังษี

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๕๖๐/๐๓๘๔
เด็กหญิงนภัสสร อินทรส

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๕๖๐/๐๓๘๕
เด็กหญิงปณิตา ไชยศิลป

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๕๖๐/๐๓๘๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ เมฆแสน

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๕๖๐/๐๓๘๗
เด็กหญิงจิตราภรณ์ สุวรรณดี

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๕๖๐/๐๓๘๘
เด็กหญิงศศิศรา อรินทร์

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๕๖๐/๐๓๘๙
เด็กหญิงธาราทิพย์ จารุศิลากุล

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๕๖๐/๐๓๙๐
เด็กหญิงบงกชกร กองโชค

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๕๖๐/๐๓๙๑
เด็กหญิงณฐมนวรรณ สอนตระกูล

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๕๖๐/๐๓๙๒
เด็กหญิงเกศสุดา แสงรัตน์

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๕๖๐/๐๓๙๓
เด็กหญิงทักษยา พันชน

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๕๖๐/๐๓๙๔
เด็กหญิงจุฑามาศ ธรรมสละ

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๕๖๐/๐๓๙๕
เด็กหญิงณิชารีย์ อินต๊ะกัน

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๕๖๐/๐๓๙๖
เด็กหญิงกัญญาพัชท์ ช่างเหล็ก

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๕๖๐/๐๓๙๗
เด็กหญิงเกตุกมล อนุจร

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๕๖๐/๐๓๙๘
เด็กหญิงสุประวีณ์ ท้วมคล้าย

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๕๖๐/๐๓๙๙
เด็กหญิงพิริญาภรณ์ สุขพูล

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๕๖๐/๐๔๐๐
เด็กหญิงอภิชญา ปาคำ

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๕๖๐/๐๔๐๑
เด็กหญิงฐิติรัตน์ มูลคำ

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๕๖๐/๐๔๐๒
เด็กหญิงศรุตา นำจันทร์

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๕๖๐/๐๔๐๓
เด็กหญิงทอรัก ธนูสาร

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๕๖๐/๐๔๐๔
เด็กหญิงธมลวรรณ เตชนันท์

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๕๖๐/๐๔๐๕
เด็กหญิงนันทิชา นันทศีล

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๕๖๐/๐๔๐๖
เด็กหญิงพัทธนันท์ มิสละ

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๕๖๐/๐๔๐๗
เด็กหญิงประภัสสร แฮ้วมา

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๕๖๐/๐๔๐๘
เด็กหญิงอารียา พิสุทธิธนาสาร

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๕๖๐/๐๔๐๙
เด็กหญิงปวีณา จิตอารี

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดน่าน  ๑๒ / ๒๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๕๖๐/๐๔๑๐
เด็กหญิงปยะฉัตร ปนชู

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๕๖๐/๐๔๑๑
เด็กหญิงณัชชา มีบุญ

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๕๖๐/๐๔๑๒
เด็กหญิงณัฐณิชา นวลตัว

๊

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปว หนาด  

นน ๓๕๖๐/๐๔๑๓
นางอรไท พิพิธพัฒนไพสิฐ

๑๖/๐๙/๒๕๑๔

วัดหนาด หนาด  

นน ๓๕๖๐/๐๔๑๔
เด็กชายนันทวัฒน์ นาเข้าต้ม

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย นาราบ  

นน ๓๕๖๐/๐๔๑๕
เด็กชายศักดิชัย

์

ปญญาดี
๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย นาราบ  

นน ๓๕๖๐/๐๔๑๖
เด็กชายอัครพล กระแสสืบ

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย นาราบ  

นน ๓๕๖๐/๐๔๑๗
เด็กชายอรรถพันธ์ ใจดี

๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย นาราบ  

นน ๓๕๖๐/๐๔๑๘
นายสุทิวัส ใจคำ

๒๐/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย นาราบ  

นน ๓๕๖๐/๐๔๑๙
เด็กชายคฤหาสน์ ยศบุญเรืง

๑๓/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๕๖๐/๐๔๒๐
เด็กชายไชยภัทร กองสอน

๑๔/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๕๖๐/๐๔๒๑
เด็กชายแสงเพรช ศรีพรม

๒๕/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๕๖๐/๐๔๒๒
เด็กชายอนันต์ กันอิน ๑/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๕๖๐/๐๔๒๓
เด็กหญิงพรรษมน ยาพรม ๗/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๕๖๐/๐๔๒๔
เด็กหญิงสุภนิดา ทิพย์ปาละ ๑/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๕๖๐/๐๔๒๕
เด็กหญิงอนุสรา ภูบาลี

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๕๖๐/๐๔๒๖
เด็กหญิงนาฎยา มงแก้ว

๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนนาน้อย นาราบ  

นน ๓๕๖๐/๐๔๒๗
เด็กชายธนากร ขันเปย

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาไคร้ นาราบ  

นน ๓๕๖๐/๐๔๒๘
เด็กชายนำพล ปาสม

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาไคร้ นาราบ  

นน ๓๕๖๐/๐๔๒๙
เด็กหญิงศิริลักษญ์ หมู่มูลตุ่น

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาไคร้ นาราบ  

นน ๓๕๖๐/๐๔๓๐
เด็กหญิงจีรนันท์ รุ่งเรือง

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา นาราบ  

นน ๓๕๖๐/๐๔๓๑
เด็กชายณัฐนันท์ อุดสอน

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา นาราบ  

นน ๓๕๖๐/๐๔๓๒
เด็กชายณัฐวุฒิ โตเมือง

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา นาราบ  

นน ๓๕๖๐/๐๔๓๓
เด็กชายธนาเดช แก้วปน

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา นาราบ  

นน ๓๕๖๐/๐๔๓๔
เด็กหญิงธนาภรณ์ เลือนราม

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา นาราบ  

นน ๓๕๖๐/๐๔๓๕
เด็กชายธัชพล คำนวณ

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา นาราบ  

นน ๓๕๖๐/๐๔๓๖
เด็กชายศุภณัฐ ปนมิตร

๑๙/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านศาลา นาราบ  

นน ๓๕๖๐/๐๔๓๗
เด็กหญิงหยาดพิรุญ ขาวอ้น

๑๔/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านศาลา นาราบ  

นน ๓๕๖๐/๐๔๓๘
เด็กหญิงชวิศา เรืองรินทร์

๑๓/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านศาลา นาราบ  

นน ๓๕๖๐/๐๔๓๙
เด็กหญิงชาลิสา เรืองรินทร์

๑๓/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านศาลา นาราบ  

นน ๓๕๖๐/๐๔๔๐
เด็กหญิงณัฎฐธิดา โคตรพรหม

๑๘/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านศาลา นาราบ  

นน ๓๕๖๐/๐๔๔๑
เด็กหญิงสุชานาถ สลีอ่อน

๒๔/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านศาลา นาราบ  

นน ๓๕๖๐/๐๔๔๒
เด็กหญิงกนกลดา พรหมวงศนันท์

๑๒/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านศาลา นาราบ  

นน ๓๕๖๐/๐๔๔๓
นางสาวณิชาภัทร สัจจา

๐๘/๐๓/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดนาราบวิทยา นาราบ  

นน ๓๕๖๐/๐๔๔๔
นางสาวดวงพร ก๋องมี

๑๑/๐๗/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดนาราบวิทยา นาราบ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดน่าน  ๑๓ / ๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๕๖๐/๐๔๔๕
นายสุริโย ก๋องดี

๑๓/๐๑/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดนาราบวิทยา นาราบ  

นน ๓๕๖๐/๐๔๔๖
นางสาวสุทธิกานต์ เฟองแก้ว ๖/๓/๒๕๓๓ โรงเรียนบ้านนำรีพัฒนา ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๖๐/๐๔๔๗
นางสมร สุทธหลวง

๒๙/๖/๒๕๒๑
โรงเรียนบ้านนำรีพัฒนา ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๖๐/๐๔๔๘
เด็กหญิงอภิชญา กุลวาไชย

๒๐/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๖๐/๐๔๔๙
เด็กหญิงรัมภา หอมดอก

๒๐/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๖๐/๐๔๕๐
เด็กหญิงกนกพร หอมดอก

๒๘/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๖๐/๐๔๕๑
เด็กหญิงวนัสนันท์ หอมดอก

๒๖/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๖๐/๐๔๕๒
เด็กหญิงหทัยภัทร ภิวงค์ ๗/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๖๐/๐๔๕๓
เด็กหญิงวิจิตรา รกไพร ๔/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๖๐/๐๔๕๔
เด็กหญิงเสาวนีย์ สุต๋า ๘/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๖๐/๐๔๕๕
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เกษตรสังข์

๑๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๖๐/๐๔๕๖
ว่าทีร้อยตรีพงศ์ศักดิ

่ ์

อินปา ๑/๑/๒๕๒๗

โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๖๐/๐๔๕๗
นายวิทูล อุดอ้าย

๒๓/๙/๒๕๒๕
โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๖๐/๐๔๕๘
นางสาวเฉลิมขวัญ ผัสดี

๕/๑๒/๒๕๒๙
โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๖๐/๐๔๕๙
นางสาวชนิตา ศรีเรือง

๒๑/๒/๒๕๒๙
โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๖๐/๐๔๖๐
เด็กหญิงปนัดดา ยะทะยศ

๒๙/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๖๐/๐๔๖๑
เด็กชายพงษ์เจริญ เปาปา ๕/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๖๐/๐๔๖๒
เด็กหญิงลัคณา ชนาปญญาวัฒน์ ๒๖/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๖๐/๐๔๖๓
เด็กชายกฤษดา

กาญจนเรืองวัฒน์
๔/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๖๐/๐๔๖๔
เด็กชายทักษ์ดนัย พรมตา

๑๖/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๖๐/๐๔๖๕
เด็กหญิงพัชราภา กลำคลองตัน

๒๓/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๖๐/๐๔๖๖
เด็กหญิงณิชาภัทร กิจลือเลิศ

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๖๐/๐๔๖๗ เด็กหญิงญาดาลักษณ์
ศรเตโช

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๖๐/๐๔๖๘
เด็กหญิงณิชา กิตติชนะกุล

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๖๐/๐๔๖๙
เด็กหญิงมนต์นภา ลาคางาม

๔/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๖๐/๐๔๗๐
เด็กหญิงกานต์ธิดา แซ่ม้า

๒๗/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๖๐/๐๔๗๑
เด็กหญิงจารุวรรณ สายพันธ์

๒๓/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๖๐/๐๔๗๒
เด็กหญิงชัญญา แปงคำใส

๒๖/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๖๐/๐๔๗๓
เด็กหญิงธมนวรรณ เทพจันตา ๕/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๖๐/๐๔๗๔
เด็กหญิงศุภาภร แปงคำใส

๒๙/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๖๐/๐๔๗๕
เด็กหญิงทิพกร กลัดคำ

๑๓/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๖๐/๐๔๗๖
เด็กชายภาณุพงศ์ สิทธิยศ ๗/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๖๐/๐๔๗๗
เด็กหญิงวรางรัตน์ จิตอารี

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๖๐/๐๔๗๘
เด็กหญิงรินรดา ศาลาคาม

๒๕/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๖๐/๐๔๗๙
เด็กหญิงสุภัสสร พัธนะชาญชัยกุล ๖/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดน่าน  ๑๔ / ๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๕๖๐/๐๔๘๐
เด็กหญิงนุชนาฏ กีรติธนาวัฒน์ ๙/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๖๐/๐๔๘๑
เด็กหญิงขวัญฤทัย

อาชาบุญญาวิศิษฏ์ ๒๙/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๖๐/๐๔๘๒
เด็กชายปรเมศวร์ ขันไชย ๔/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๖๐/๐๔๘๓
เด็กหญิงจินต์จุฑา สาลี ๑/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๖๐/๐๔๘๔
เด็กหญิงจิรัฐติกาล เขียวมูล

๒๕/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๖๐/๐๔๘๕
เด็กหญิงทักษพร เมืองเล็น

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๖๐/๐๔๘๖
เด็กหญิงจิรัชญา วันชนะ

๑๗/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๖๐/๐๔๘๗
เด็กหญิงอนิสา คะเณรุพันธ์

๑๘/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๖๐/๐๔๘๘
เด็กหญิงณัฐิกา หอมดอก ๔/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๖๐/๐๔๘๙
เด็กหญิงเบญจนัตน์ วงศ์วาท

๒๙/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๖๐/๐๔๙๐
เด็กหญิงภานรินทร์ เดชเมือง

๒๖/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๖๐/๐๔๙๑
เด็กหญิงนวลพรรณ คำรังษี ๘/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๖๐/๐๔๙๒
เด็กหญิงธันยชนก อินทะรังษี

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๖๐/๐๔๙๓
เด็กหญิงสุภาภรณ์ กลินหอม

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๖๐/๐๔๙๔
เด็กหญิงสุริษา ใจปง

๓/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๖๐/๐๔๙๕
เด็กหญิงนภสร ต๊ะแก้ว

๓๐/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๖๐/๐๔๙๖
เด็กหญิงนัทธมน หอมดอก

๑๘/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๖๐/๐๔๙๗
เด็กชายชาตโยดม ดำเล็ก

๒๕/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๖๐/๐๔๙๘
เด็กหญิงสุธัญญา ไชยและ

๒๕/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๖๐/๐๔๙๙
เด็กหญิงปวีณ์นุช สาลี

๘/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๖๐/๐๕๐๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ วัดคำ ๓/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๖๐/๐๕๐๑
นางสาวเจนจิรา สุทธหลวง

๐๔/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๖๐/๐๕๐๒
เด็กชายกฤชนพล สุกใส

๒๒/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๖๐/๐๕๐๓
เด็กชายณัฐวุฒิ ภิญโญคำ

๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๖๐/๐๕๐๔
เด็กชายปณิกรณ์ เปาปา ๙/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนทุ่งช้าง ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๖๐/๐๕๐๕
เด็กชายกรกฎ นาเพ็ญ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำลาด ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๕๖๐/๐๕๐๖
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

อินทะรังษี ๔/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) ศรีดอนชัย  

นน ๓๕๖๐/๐๕๐๗
เด็กหญิงธีรนาฏ นันที

๒๒/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) ศรีดอนชัย  

นน ๓๕๖๐/๐๕๐๘
เด็กหญิงธัญพิชชา ก่อเกิด ๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) ศรีดอนชัย  

นน ๓๕๖๐/๐๕๐๙
เด็กหญิงพัชริสา แว่นศิลา ๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) ศรีดอนชัย  

นน ๓๕๖๐/๐๕๑๐
เด็กหญิงสุพิชชา แปงคำใส

๑๔/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) ศรีดอนชัย  

นน ๓๕๖๐/๐๕๑๑
เด็กชายพีรธัช สงสะนะ

๒๕/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) ศรีดอนชัย  

นน ๓๕๖๐/๐๕๑๒
เด็กหญิงปยวัฒน์ พรมสวัสดิ

์

๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) ศรีดอนชัย  

นน ๓๕๖๐/๐๕๑๓
เด็กชายศราวุต เทพจันตา

๒๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) ศรีดอนชัย  

นน ๓๕๖๐/๐๕๑๔
เด็กชายกฤษฏา ร่อนทอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) ศรีดอนชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดน่าน  ๑๕ / ๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๕๖๐/๐๕๑๕
เด็กชายณภัสดล อินทะรังษี

๒๗/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) ศรีดอนชัย  

นน ๓๕๖๐/๐๕๑๖
เด็กชายอภิชาต เปาปา

๒๗/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) ศรีดอนชัย  

นน ๓๕๖๐/๐๕๑๗
นางบัวรมย์ นาชัยเวียง ๙/๓/๒๕๒๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) ศรีดอนชัย  

นน ๓๕๖๐/๐๕๑๘
นางสาวสุภาณี มะจินะ

๑๖/๓/๒๕๓๒
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) ศรีดอนชัย  

นน ๓๕๖๐/๐๕๑๙
เด็กหญิงเอมอร ธรรมราช

๑๗/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง นิโครธาราม  

นน ๓๕๖๐/๐๕๒๐
เด็กชายนพวิชัย ไชยมิง

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง นิโครธาราม  

นน ๓๕๖๐/๐๕๒๑
เด็กชายณัฐวัฒน์ นาคะพันธุ์

๒๗/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง นิโครธาราม  

นน ๓๕๖๐/๐๕๒๒
เด็กชายกรวิชญ์ คำวัง

๒๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง นิโครธาราม  

นน ๓๕๖๐/๐๕๒๓
เด็กชายศุภวิชญ์ คำเขียว

๑๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง นิโครธาราม  

นน ๓๕๖๐/๐๕๒๔
เด็กหญิงอนัญญาพร อินนะลา

๒๔/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง นิโครธาราม  

นน ๓๕๖๐/๐๕๒๕
นายวีรเดช เมืองมีศรี

๒๗/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน นิโครธาราม  

นน ๓๕๖๐/๐๕๒๖
เด็กชายรัฐสิทธิ

์

อินตา
๑๘/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน นิโครธาราม  

นน ๓๕๖๐/๐๕๒๗
เด็กหญิงปยนุช พรมเกษ

๑๙/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน นิโครธาราม  

นน ๓๕๖๐/๐๕๒๘
เด็กชายศราวุธ กงแก้ว

๒๕/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน นิโครธาราม  

นน ๓๕๖๐/๐๕๒๙
เด็กชายศุภณัฐ อินปา ๙/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน นิโครธาราม  

นน ๓๕๖๐/๐๕๓๐
เด็กหญิงกันต์พิชชา กาวิรส

๑๙/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

นิโครธาราม  

นน ๓๕๖๐/๐๕๓๑
เด็กชายภูริภัทร บุญยุภู

๒๖/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

นิโครธาราม  

นน ๓๕๖๐/๐๕๓๒
เด็กชายวุฒิพงษ์ ถุงเสน

๒๗/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

นิโครธาราม  

นน ๓๕๖๐/๐๕๓๓
เด็กชายวีรชิต คำชัง

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

นิโครธาราม  

นน ๓๕๖๐/๐๕๓๔
เด็กชายวิศรุต สมยศ

๐๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

นิโครธาราม  

นน ๓๕๖๐/๐๕๓๕
เด็กหญิงแก้วตา เชียงหนุ้น

๒๑/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

นิโครธาราม  

นน ๓๕๖๐/๐๕๓๖
เด็กชายภูรินท์ เชียงหนุ้น

๑๙/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

นิโครธาราม  

นน ๓๕๖๐/๐๕๓๗
เด็กหญิงนราทิพย์ ธนะขว้าง

๒๕/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

นิโครธาราม  

นน ๓๕๖๐/๐๕๓๘
เด็กหญิงชัชชรินทรา สมเงิน

๑๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

นิโครธาราม  

นน ๓๕๖๐/๐๕๓๙
เด็กหญิงเบญญาภา ทีรักษ์

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

นิโครธาราม  

นน ๓๕๖๐/๐๕๔๐
เด็กชายจักรภัทร อินแก้ว

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

นิโครธาราม  

นน ๓๕๖๐/๐๕๔๑
เด็กหญิงลดามณี ฉิมพลี

๐๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

นิโครธาราม  

นน ๓๕๖๐/๐๕๔๒
เด็กชายณัฐวุฒิ รัตนวรากร

๒๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

นิโครธาราม  

นน ๓๕๖๐/๐๕๔๓
เด็กชายพลภูมิ ชมไชยรัตน์

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

นิโครธาราม  

นน ๓๕๖๐/๐๕๔๔
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ มุขเพ็ชร

๑๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

นิโครธาราม  

นน ๓๕๖๐/๐๕๔๕
เด็กชายภัทรชนน หิรัญญานุวัตร

๐๓/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าคำ(ไตรราษฎร์บำรุง)

นิโครธาราม  

นน ๓๕๖๐/๐๕๔๖
เด็กชายปฏิเวธ ศิริแก้ว

๑๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าคำ(ไตรราษฎร์บำรุง)

นิโครธาราม  

นน ๓๕๖๐/๐๕๔๗
เด็กชายชิดชัย อินชัย

๓๐/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าคำ(ไตรราษฎร์บำรุง)

นิโครธาราม  

นน ๓๕๖๐/๐๕๔๘
เด็กชายศิวดล จิณะ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าคำ(ไตรราษฎร์บำรุง)

นิโครธาราม  

นน ๓๕๖๐/๐๕๔๙
เด็กชายภูริภัฐ คำทอน

๑๐/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าคำ(ไตรราษฎร์บำรุง)

นิโครธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดน่าน  ๑๖ / ๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๕๖๐/๐๕๕๐
เด็กหญิงพฤหัส หน่อคำ

๑๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าคำ(ไตรราษฎร์บำรุง)

นิโครธาราม  

นน ๓๕๖๐/๐๕๕๑
เด็กชายดนัย ไชยสลี

๒๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าคำ(ไตรราษฎร์บำรุง)

นิโครธาราม  

นน ๓๕๖๐/๐๕๕๒
เด็กชายกิตติธัช สวนขัน

๒๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าคำ(ไตรราษฎร์บำรุง)

นิโครธาราม  

นน ๓๕๖๐/๐๕๕๓
เด็กหญิงรัศมีพรรณ มหาวงศนันท์

๐๑/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าคำ(ไตรราษฎร์บำรุง)

นิโครธาราม  

นน ๓๕๖๐/๐๕๕๔
เด็กหญิงอภิสรา วิยา

๒๔/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าคำ(ไตรราษฎร์บำรุง)

นิโครธาราม  

นน ๓๕๖๐/๐๕๕๕
เด็กชายภัทรดนัย หิรัญญานุวัตร

๐๓/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าคำ(ไตรราษฎร์บำรุง)

นิโครธาราม  

นน ๓๕๖๐/๐๕๕๖
เด็กชายวิธวิทย์ ไชยสาร

๑๗/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าคำ(ไตรราษฎร์บำรุง)

นิโครธาราม  

นน ๓๕๖๐/๐๕๕๗
เด็กหญิงกนกรัตน์ สิทธิกัน

๒๙/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าคำ(ไตรราษฎร์บำรุง)

นิโครธาราม  

นน ๓๕๖๐/๐๕๕๘
เด็กชายธีร์กวิน คุ้มพระพาย

๒๙/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าคำ(ไตรราษฎร์บำรุง)

นิโครธาราม  

นน ๓๕๖๐/๐๕๕๙
เด็กชายภัทรพงษ์ เพชรภา

๒๑/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าคำ(ไตรราษฎร์บำรุง)

นิโครธาราม  

นน ๓๕๖๐/๐๕๖๐
เด็กชายสรวิศ ปานต๊ะรังษี

๑๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าคำ(ไตรราษฎร์บำรุง)

นิโครธาราม  

นน ๓๕๖๐/๐๕๖๑
เด็กหญิงสุธาศิณี ไชยเทพ

๒๐/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าคำ(ไตรราษฎร์บำรุง)

นิโครธาราม  

นน ๓๕๖๐/๐๕๖๒
เด็กชายคุ้มเกล้า ปะระมะ

๑๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าคำ(ไตรราษฎร์บำรุง)

นิโครธาราม  

นน ๓๕๖๐/๐๕๖๓
เด็กชายนรวิชญ์ ไชยสลี

๒๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าคำ(ไตรราษฎร์บำรุง)

นิโครธาราม  

นน ๓๕๖๐/๐๕๖๔
เด็กชายอธิภัทร ใบยา

๐๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาหนุน 1-ปตุราษฎร์ นิโครธาราม  

นน ๓๕๖๐/๐๕๖๕
เด็กชายนพณภัทร ตุ้ยสาร

๑๕/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาหนุน 1-ปตุราษฎร์ นิโครธาราม  

นน ๓๕๖๐/๐๕๖๖
เด็กชายกฤตนัย ไชยขันธ์

๐๔/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาหนุน 1-ปตุราษฎร์ นิโครธาราม  

นน ๓๕๖๐/๐๕๖๗
เด็กหญิงกนกลักษณ์ สุตตานา

๑๑/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาหนุน 1-ปตุราษฎร์ นิโครธาราม  

นน ๓๕๖๐/๐๕๖๘
เด็กหญิงขวัญธารา กลินฟุง

่

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาหนุน 1-ปตุราษฎร์ นิโครธาราม  

นน ๓๕๖๐/๐๕๖๙
เด็กหญิงอธิชา ทิมชืน

่

๒๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาหนุน 1-ปตุราษฎร์ นิโครธาราม  

นน ๓๕๖๐/๐๕๗๐
เด็กชายเดชาวัต อิทธิยา

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปง นิโครธาราม  

นน ๓๕๖๐/๐๕๗๑
เด็กหญิงไอยรัตน์ คำเรือง

๒๔/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปง นิโครธาราม  

นน ๓๕๖๐/๐๕๗๒
เด็กชายไชยเชษฐ์ ก๋าน้อย

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปง นิโครธาราม  

นน ๓๕๖๐/๐๕๗๓
เด็กหญิงทนาพร คำเรือง ๗/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปง นิโครธาราม  

นน ๓๕๖๐/๐๕๗๔
เด็กชายสิริพงษ์ คำเฝา

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปง นิโครธาราม  

นน ๓๕๖๐/๐๕๗๕
เด็กชายศิวกร แสนกัน

๑/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปง นิโครธาราม  

นน ๓๕๖๐/๐๕๗๖
เด็กหญิงหทัยรัตน์ อิทธิยา

๒๒/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปง นิโครธาราม  

นน ๓๕๖๐/๐๕๗๗
เด็กชายณัฐภูมิ อานันท์ ๑/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปง นิโครธาราม  

นน ๓๕๖๐/๐๕๗๘
เด็กชายดุลพินิจ ต๊ะวิไชย

๓๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปง นิโครธาราม  

นน ๓๕๖๐/๐๕๗๙
นางสรัลนุช ศิริแก้ว ๔/๖/๒๕๒๒

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม
นิโครธาราม  

นน ๓๕๖๐/๐๕๘๐
นายวิโรจน์ ใบยา

๗/๑๐/๒๕๒๔ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม
นิโครธาราม  

นน ๓๕๖๐/๐๕๘๑
นางประกาย ใบยา

๑๕/๑๑/๒๕๒๕ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม
นิโครธาราม  

นน ๓๕๖๐/๐๕๘๒
นางรัชนี จันทรักษ์

๑๘/๒/๒๕๒๙ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม
นิโครธาราม  

นน ๓๕๖๐/๐๕๘๓
นางสาวสุพัตรา ลัมวุฒิ ๒๐/๖/๒๕๓๐ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม

นิโครธาราม  

นน ๓๕๖๐/๐๕๘๔
นางสาวสุดารัตน์ พินยา ๑/๑/๒๕๓๕

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม
นิโครธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดน่าน  ๑๗ / ๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๕๖๐/๐๕๘๕
เด็กชายชินวัตร สุนทร

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนานิคมวิทยา นิโครธาราม  

นน ๓๕๖๐/๐๕๘๖
เด็กชายมลพิชิต เทพโยธา

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนานิคมวิทยา นิโครธาราม  

นน ๓๕๖๐/๐๕๘๗
เด็กชายภาคิน เมืองพุทธา

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา นำไคร้  

นน ๓๕๖๐/๐๕๘๘
เด็กหญิงชนากานต์ ต๊ะต๊ะ

๑๑/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา นำไคร้  

นน ๓๕๖๐/๐๕๘๙
เด็กชายกรวิชญ์ แข็งแรง

๒๑/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นำไคร้  

นน ๓๕๖๐/๐๕๙๐
เด็กชายธีรเดช ปนบุญมา

๑๓/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นำไคร้  

นน ๓๕๖๐/๐๕๙๑
เด็กชายพลกฤต ไชยอ้าย ๙/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นำไคร้  

นน ๓๕๖๐/๐๕๙๒
เด็กชายพัสกร เนตรทิพย์ ๗/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นำไคร้  

นน ๓๕๖๐/๐๕๙๓
เด็กชายภูริณัฐ ปรังฤทธิ

์

๑๒/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นำไคร้  

นน ๓๕๖๐/๐๕๙๔
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ปงยศ

๑๙/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นำไคร้  

นน ๓๕๖๐/๐๕๙๕
เด็กหญิงกมลชนก จีนใหม่

๒๑/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นำไคร้  

นน ๓๕๖๐/๐๕๙๖
เด็กหญิงกรรณิกา พันแก้ว

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นำไคร้  

นน ๓๕๖๐/๐๕๙๗
เด็กหญิงกุลณัฐ ใจรักษา

๑๙/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นำไคร้  

นน ๓๕๖๐/๐๕๙๘
เด็กหญิงกาญจนา พลจร

๑๙/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นำไคร้  

นน ๓๕๖๐/๐๕๙๙
เด็กหญิงขวัญหทัย พรมปา

๒๒/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นำไคร้  

นน ๓๕๖๐/๐๖๐๐
เด็กหญิงชุตินันท์ อินเสียร

๒๐/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นำไคร้  

นน ๓๕๖๐/๐๖๐๑
เด็กหญิงณัฐนิชา แสนลิน

๒๘/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นำไคร้  

นน ๓๕๖๐/๐๖๐๒
เด็กหญิงณัฐณิชา ใหม่คำ ๘/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นำไคร้  

นน ๓๕๖๐/๐๖๐๓
เด็กหญิงปาริชาติ นาคอ้าย

๑๙/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นำไคร้  

นน ๓๕๖๐/๐๖๐๔
เด็กหญิงพิชชาพร ชาวยอง

๒๐/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นำไคร้  

นน ๓๕๖๐/๐๖๐๕
เด็กหญิงพิชชาภา ชาวยอง

๒๐/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นำไคร้  

นน ๓๕๖๐/๐๖๐๖
เด็กหญิงเพชรลดา ใหม่ไชย

๑๓/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นำไคร้  

นน ๓๕๖๐/๐๖๐๗
เด็กหญิงศุภิสรา คำแสน

๓๐/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นำไคร้  

นน ๓๕๖๐/๐๖๐๘
เด็กหญิงศรินดา พิมสาร

๒๒/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นำไคร้  

นน ๓๕๖๐/๐๖๐๙
นางสาวยลดา

โซ้งตระกูลวัฒนา
๒๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๕๖๐/๐๖๑๐
นางสาวศดานันท์ คำวงค์

๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๕๖๐/๐๖๑๑
นายคริสมาสต์ นามพญา

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๕๖๐/๐๖๑๒
นายวีระพงษ์ รุ่งเรือง

๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๕๖๐/๐๖๑๓
นายจิรพงษ์ กำเนิดมงคล

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๕๖๐/๐๖๑๔
นายภูรัณยู

กาญจนกิตติวัฒน์ ๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๕๖๐/๐๖๑๕
นางสาวณิชกานต์ มาลา

๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๕๖๐/๐๖๑๖
เด็กชายธนชาติ เกียงคำ

๋

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๕๖๐/๐๖๑๗
เด็กชายวีระพงษ์ กิตติชนะกุล

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๕๖๐/๐๖๑๘
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เพตะกร

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๕๖๐/๐๖๑๙
เด็กหญิงหทัยชนก ภู่พลับ

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดน่าน  ๑๘ / ๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๕๖๐/๐๖๒๐
เด็กหญิงอินทิรา จิตตรง

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๕๖๐/๐๖๒๑
เด็กหญิงปาจรีย์ ใจน้อย

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๕๖๐/๐๖๒๒
เด็กหญิงวาสนา ทวีทรัพย์

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๕๖๐/๐๖๒๓
เด็กหญิงวิชิตรา ยาวุธ

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๕๖๐/๐๖๒๔
เด็กหญิงธันยพร ตันกาบ

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กลาง  

นน ๓๕๖๐/๐๖๒๕
นางสาวจำปา ละออ

๐๒/๑๑/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ดอนแก้ว  

นน ๓๕๖๐/๐๖๒๖
นางสาวพิศมร สลีอ่อน

๑๐/๐๗/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ดอนแก้ว  

นน ๓๕๖๐/๐๖๒๗
นางสาวกาญจนา ปรารมภ์

๐๘/๑๒/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ดอนแก้ว  

นน ๓๕๖๐/๐๖๒๘
เด็กหญิงจิราภา ตันกาบ

๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ดอนแก้ว  

นน ๓๕๖๐/๐๖๒๙
เด็กชายพนมกร ดานเรือง

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ดอนแก้ว  

นน ๓๕๖๐/๐๖๓๐
เด็กชายธนธรณ์ ศรีมาเหล็ก

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ดอนแก้ว  

นน ๓๕๖๐/๐๖๓๑
เด็กชายกฤษดา แปงอุด

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ดอนแก้ว  

นน ๓๕๖๐/๐๖๓๒
เด็กชายนิติกร คันถี

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ดอนแก้ว  

นน ๓๕๖๐/๐๖๓๓
เด็กชายถนอมสิน ใจปง

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำคา นำคา  

นน ๓๕๖๐/๐๖๓๔
เด็กชายนิติภูมิ นิติวิทยากุล

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแท่น ศรีบุญเรือง  

นน ๓๕๖๐/๐๖๓๕
เด็กหญิงชนินาถ รัศมี

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแท่น ศรีบุญเรือง  

นน ๓๕๖๐/๐๖๓๖
เด็กหญิงชนิภรณ์ รัศมี

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแท่น ศรีบุญเรือง  

นน ๓๕๖๐/๐๖๓๗
เด็กหญิงพนิดา ธิติมูล

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแท่น ศรีบุญเรือง  

นน ๓๕๖๐/๐๖๓๘
เด็กชายภาณุเมศวร์ แสนวงศ์พัฒนา

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแท่น ศรีบุญเรือง  

นน ๓๕๖๐/๐๖๓๙
เด็กหญิงอรปรียา ปนจาด

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแท่น ศรีบุญเรือง  

นน ๓๕๖๐/๐๖๔๐
เด็กชายศาสตรพล ขันทะสีมา

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตึด

๊

ศรีบุญเรือง  

นน ๓๕๖๐/๐๖๔๑
เด็กชายธนาธิป ขันทะสีมา

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตึด

๊

ศรีบุญเรือง  

นน ๓๕๖๐/๐๖๔๒
นายสวัสดิ

์

ต๊ะผัด
๓๐/๐๔/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ ศรีบุญเรือง  

นน ๓๕๖๐/๐๖๔๓
เด็กหญิงศุภสุตา สุโรพันธ์

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ ศรีบุญเรือง  

นน ๓๕๖๐/๐๖๔๔
เด็กชายพลาธิป ซอระสี

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ ศรีบุญเรือง  

นน ๓๕๖๐/๐๖๔๕
เด็กชายปริญญา วารี

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ ศรีบุญเรือง  

นน ๓๕๖๐/๐๖๔๖
เด็กชายพลพล ทาสมบูรณ์

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ ศรีบุญเรือง  

นน ๓๕๖๐/๐๖๔๗
เด็กหญิงณัฐิดา สิงห์ธนะ

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ ศรีบุญเรือง  

นน ๓๕๖๐/๐๖๔๘
เด็กหญิงจีรนันท์ คนคง

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา ศรีบุญเรือง  

นน ๓๕๖๐/๐๖๔๙
เด็กหญิงอมลวรรณ อุยาณะ

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา ศรีบุญเรือง  

นน ๓๕๖๐/๐๖๕๐
เด็กหญิงพัชรพร เขียนนา

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา ศรีบุญเรือง  

นน ๓๕๖๐/๐๖๕๑
เด็กหญิงวรารัตน์ สีท้าว

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา ศรีบุญเรือง  

นน ๓๕๖๐/๐๖๕๒ เด็กหญิงชัชชนานันทร์
อุทุมพร

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธาราบรรพต หัวนำ  

นน ๓๕๖๐/๐๖๕๓
เด็กชายฉัตริน มาจันทร์

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธาราบรรพต หัวนำ  

นน ๓๕๖๐/๐๖๕๔
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

พงษ์สุวรรณ
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก้อ ก้อ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดน่าน  ๑๙ / ๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๕๖๐/๐๖๕๕
เด็กหญิงกวินทิพย์ ก้อชนะ

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก้อ ก้อ  

นน ๓๕๖๐/๐๖๕๖
เด็กหญิงเมธาวดี ก้อสละ

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก้อ ก้อ  

นน ๓๕๖๐/๐๖๕๗
เด็กชายณัฐพล ก้อชนะ

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก้อ ก้อ  

นน ๓๕๖๐/๐๖๕๘
เด็กชายทวิภพ เขือนจันน่าน

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก้อ ก้อ  

นน ๓๕๖๐/๐๖๕๙
เด็กหญิงสายพิน แซ่ว่าง

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก้อ ก้อ  

นน ๓๕๖๐/๐๖๖๐
เด็กหญิงนำฝน แซ่ว่าง

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านก้อ ก้อ  

นน ๓๕๖๐/๐๖๖๑
เด็กหญิงกนกพร ชัยชนะ

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านก้อ ก้อ  

นน ๓๕๖๐/๐๖๖๒
เด็กหญิงสุชาดา กิตตินันทวัฒน์

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านก้อ ก้อ  

นน ๓๕๖๐/๐๖๖๓
เด็กหญิงชนาภา วงค์คำมา

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านก้อ ก้อ  

นน ๓๕๖๐/๐๖๖๔
เด็กหญิงยุวธิดา กิตติชนะกุล

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านก้อ ก้อ  

นน ๓๕๖๐/๐๖๖๕
นางสาวศศิธร กิตติรุ่งอรุ่ณ

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านก้อ ก้อ  

นน ๓๕๖๐/๐๖๖๖
เด็กหญิงศิริวรรณ แซ่ท้าว

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านก้อ ก้อ  

นน ๓๕๖๐/๐๖๖๗
เด็กหญิงจินดา

วัฒนาตระกูลวงค์ ๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านก้อ ก้อ  

นน ๓๕๖๐/๐๖๖๘
เด็กหญิงมาลินี ก้ออิสละ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก้อ ก้อ  

นน ๓๕๖๐/๐๖๖๙
เด็กชายวรพรต วงค์คำมา

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านก้อ ก้อ  

นน ๓๕๖๐/๐๖๗๐
เด็กชายฉัตรพงศ์ กันชนะ

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านก้อ ก้อ  

นน ๓๕๖๐/๐๖๗๑
เด็กหญิงกมลวรรณ แคว้งอินทร์

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคว้ง แคว้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๖๗๒
เด็กหญิงมณฑการท์ คำอินสม

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคว้ง แคว้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๖๗๓
เด็กหญิงเมธชนุตม์ ธนูสาร

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแคว้ง แคว้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๖๗๔
เด็กชายถิรวัฒน์ แคว้งอินทร์

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแคว้ง แคว้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๖๗๕
เด็กชายจักรภัทร คำหล่อ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแคว้ง แคว้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๖๗๖
เด็กหญิงกชกร ไชยโย

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคว้ง แคว้ง  

นน ๓๕๖๐/๐๖๗๗
เด็กชายจิรวัตร บัวผัด

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตอง ตอง  

นน ๓๕๖๐/๐๖๗๘
เด็กชายจีรภัทร เตียมชาย

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตอง ตอง  

นน ๓๕๖๐/๐๖๗๙
เด็กหญิงพรธิดา สุกุลกาญจน์

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตอง ตอง  

นน ๓๕๖๐/๐๖๘๐
เด็กหญิงอรปรียา ใจวิชา

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตอง ตอง  

นน ๓๕๖๐/๐๖๘๑ เด็กหญิงพรรณวรินทร์
จิตวิชา

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตอง ตอง  

นน ๓๕๖๐/๐๖๘๒
เด็กหญิงพิมพกานต์ กันไชย

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตอง ตอง  

นน ๓๕๖๐/๐๖๘๓
เด็กหญิงชวัลรัตน์ รังศรี

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตอง ตอง  

นน ๓๕๖๐/๐๖๘๔
เด็กหญิงเมธปยา ทะมา

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตอง ตอง  

นน ๓๕๖๐/๐๖๘๕
เด็กชายวรปรัชญ์ โนจร

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตอง ตอง  

นน ๓๕๖๐/๐๖๘๖
เด็กชายพงศพัศ ดวงทาแสง

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตอง ตอง  

นน ๓๕๖๐/๐๖๘๗
เด็กชายศุภกฤต ชมพู

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตอง ตอง  

นน ๓๕๖๐/๐๖๘๘
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ บุดดีสุวรรณ

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตอง ตอง  

นน ๓๕๖๐/๐๖๘๙
เด็กหญิงสุรัตสนา หมัดบู่

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตอง ตอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดน่าน  ๒๐ / ๒๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๕๖๐/๐๖๙๐
เด็กหญิงจินดาภา จิตวิชา

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตอง ตอง  

นน ๓๕๖๐/๐๖๙๑
เด็กหญิงอ้อยใจ แสนใจมงคล

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตอง ตอง  

นน ๓๕๖๐/๐๖๙๒
เด็กหญิงอภิญญา สมทอง

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตอง ตอง  

นน ๓๕๖๐/๐๖๙๓
เด็กชายภราดร ฐานะไชย

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๕๖๐/๐๖๙๔
เด็กชายฉัตรธวัช เดชดี

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๕๖๐/๐๖๙๕
เด็กชายพชรดนย์ พรมเกษา

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๕๖๐/๐๖๙๖
เด็กหญิงสุพิชญา อินตุ้ย

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๕๖๐/๐๖๙๗
เด็กหญิงนภารัตน์ อินต้ะภา

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๕๖๐/๐๖๙๘
เด็กหญิงอนุธิดา ศิริ

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๕๖๐/๐๖๙๙
เด็กหญิงศรินทิพย์ จิตติราช

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๕๖๐/๐๗๐๐
เด็กหญิงณัฐณิชา ทะนะชัยชานนท์

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๕๖๐/๐๗๐๑
เด็กหญิงวริศรา สุทธิไส

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๕๖๐/๐๗๐๒
นางละเอียด นันตา

๒๐/๐๔/๒๕๐๓
โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๕๖๐/๐๗๐๓
นางสาลี นันภิวงค์

๑๕/๐๓/๒๕๐๖

โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๕๖๐/๐๗๐๔
นางสุวิญชา คำแปงตัน

๐๘/๐๑/๒๕๑๕

โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๕๖๐/๐๗๐๕
นางสาวสุประวีณ์ ภูพิริยะนันท์

๐๙/๐๗/๒๕๐๗
โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๕๖๐/๐๗๐๖
นางอัญธิกา ปาหวาย

๑๖/๑๑/๒๕๒๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๕๖๐/๐๗๐๗
เด็กหญิงกมลฉัตร อินขาว

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๖๐/๐๗๐๘
เด็กหญิงนำฝน เทียนมงคล

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๖๐/๐๗๐๙
เด็กหญิงบุษบา คำมงคล

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๖๐/๐๗๑๐
เด็กหญิงพรชิตา เรียงสวัสดิ

้ ์

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๖๐/๐๗๑๑
เด็กหญิงสลิลทิพย์ ยศไทย

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๖๐/๐๗๑๒
เด็กหญิงจิตรทิวา นันภิวงค์

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๖๐/๐๗๑๓
เด็กหญิงณัฐริกา ขำใจดี

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๖๐/๐๗๑๔
เด็กหญิงธนัญญา มัคพันธ์

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๖๐/๐๗๑๕
เด็กชายบรรณวิทิต พรมอิทธิ

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๖๐/๐๗๑๖
เด็กหญิงอรปรียา กามินทร์

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๖๐/๐๗๑๗
เด็กชายธนะภูมิ กายา

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๖๐/๐๗๑๘
เด็กหญิงกสินา ทองคำ

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๖๐/๐๗๑๙
นายวิทยา ยานา

๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๖๐/๐๗๒๐
นางสาวปทิตตา ตะกาญจันทร์

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๖๐/๐๗๒๑
นางสาวสิริมา วิชัยคำ

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๖๐/๐๗๒๒
นางสาวธัญจิรา แก้วใส

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๖๐/๐๗๒๓
นายณรงค์พล วงค์พุทธคำ

๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๖๐/๐๗๒๔
นายธนายุต ทะชุม

๒๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดน่าน  ๒๑ / ๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๕๖๐/๐๗๒๕
นายภาณุวัฒน์ ดวงแก้ว

๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๖๐/๐๗๒๖
นางสาวธัญลักษณ์ เตอะอำภา

๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๖๐/๐๗๒๗
นายนิรันดร์ แท่นทอง

๐๑/๐๑/๒๕๒๔

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๖๐/๐๗๒๘
นางสาวธีรยา บริบูรณ์

๑๗/๐๑/๒๕๓๐

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๖๐/๐๗๒๙
นางสาวจุฑาพิชญ์ ธรรมศิลป

๓๑/๐๑/๒๕๒๙

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๖๐/๐๗๓๐
นางสาวลักขณา กาสี

๑๓/๐๓/๒๕๓๔

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๖๐/๐๗๓๑
นางสาวพวงพยอม ถึงสุข

๑๓/๐๙/๒๕๒๘

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๖๐/๐๗๓๒
นายสมพงษ์ กันชนะ

๑๙/๐๗/๒๕๒๒

โรงเรียนแม่จริม นาคา  

นน ๓๕๖๐/๐๗๓๓
เด็กหญิงจิราพรรณ พรมดวงดี

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยบง นาเซีย  

นน ๓๕๖๐/๐๗๓๔
เด็กหญิงกัลยรัตน์ พรมไชยวงค์

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำปาย นำปาย  

นน ๓๕๖๐/๐๗๓๕
เด็กชายวิศวกร แก้วใส

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาสัก นำปาย  

นน ๓๕๖๐/๐๗๓๖
เด็กชายกิตติภณ กัณฑาสุวรรณ

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาสัก นำปาย  

นน ๓๕๖๐/๐๗๓๗
เด็กชายพลกฤต แก้วใส

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาสัก นำปาย  

นน ๓๕๖๐/๐๗๓๘
เด็กหญิงธนัญญา แก้วใส

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาสัก นำปาย  

นน ๓๕๖๐/๐๗๓๙
เด็กชายมีศักดิ

์

แซ่โซ้ง
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๕๖๐/๐๗๔๐
เด็กชายชุติเดช แซ่โซ้ง

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๕๖๐/๐๗๔๑
เด็กชายสุริยันต์ แซ่ว่าง

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๕๖๐/๐๗๔๒
เด็กชายวีรภาพ แซ่โซ้ง

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๕๖๐/๐๗๔๓
เด็กชายอนาวิล ชัยภาคย์พิบูล

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๕๖๐/๐๗๔๔
เด็กชายไววิทย์ พงศ์พรไพรศาล

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๕๖๐/๐๗๔๕
เด็กชายชวดล แซ่เล่า

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๕๖๐/๐๗๔๖
เด็กหญิงกันตยา แซ่เล่า

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๕๖๐/๐๗๔๗
เด็กหญิงกนกพร แซ่โซ้ง

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๕๖๐/๐๗๔๘
เด็กหญิงสุรีรัตน์ แซ่ลี

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๕๖๐/๐๗๔๙
เด็กหญิงภาวิดา แซ่โซ้ง

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๕๖๐/๐๗๕๐
เด็กหญิงนภพร แซ่เล่า

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๕๖๐/๐๗๕๑
เด็กหญิงปญญาพร แซ่หวือ

้

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๕๖๐/๐๗๕๒
เด็กหญิงพัทราภรณ์ แซ่โซ้ง

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๕๖๐/๐๗๕๓
เด็กหญิงกฤษฎาภรณ์ แซ่ม้า

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๕๖๐/๐๗๕๔
เด็กหญิงรวิภา สุคนธ์เทวัญ

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๕๖๐/๐๗๕๕
เด็กหญิงสุมาลี แซ่โซ้ง

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๕๖๐/๐๗๕๖
เด็กหญิงกิตติมา ชัยภาคย์พิบูล

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๕๖๐/๐๗๕๗
เด็กหญิงรัตติยา แซ่โซ้ง

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๕๖๐/๐๗๕๘
เด็กชายชูชาติ แซ่โซ้ง

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๕๖๐/๐๗๕๙
เด็กชายณัฐวัฒน์ แซ่หวือ

้

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดน่าน  ๒๒ / ๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๕๖๐/๐๗๖๐
เด็กชายณัฐวัตร แซ่โซ้ง

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๕๖๐/๐๗๖๑
เด็กชายทักษะ ชัยภาคย์พิบูล

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๕๖๐/๐๗๖๒
เด็กชายประพจน์ แซ่ลี

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๕๖๐/๐๗๖๓
เด็กชายพลิส

วัฒนาตระกูลวงค์
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๕๖๐/๐๗๖๔
เด็กชายพัทธพล แซ่วือ

้

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๕๖๐/๐๗๖๕
เด็กชายพีรศักดิ

์

วัฒนาตระกูลวงค์
๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๕๖๐/๐๗๖๖
เด็กชายรัชชานนท์ ทองไสย์

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๕๖๐/๐๗๖๗
เด็กชายจิรายุ แซ่หลอ

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๕๖๐/๐๗๖๘
เด็กหญิงจารุมน

วัฒนาตระกูลวงค์
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๕๖๐/๐๗๖๙
เด็กหญิงชลธิชา แซ่เล่า

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๕๖๐/๐๗๗๐
เด็กหญิงปรียาณัฐ ชัยภาคย์พิบูล

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๕๖๐/๐๗๗๑
เด็กหญิงปาริชาติ แซ่เล่า

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๕๖๐/๐๗๗๒
เด็กหญิงพิชญา พงศาผดุง

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๕๖๐/๐๗๗๓
เด็กหญิงพิชญธิดา แซ่โซ้ง

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๕๖๐/๐๗๗๔
เด็กหญิงภาวิดา แซ่เล่า

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๕๖๐/๐๗๗๕
เด็กหญิงรดา แซ่ว่าง

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๕๖๐/๐๗๗๖
เด็กหญิงวลัยรัตน์ แซ่โซ้ง

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๕๖๐/๐๗๗๗
เด็กหญิงจันทร์ธิดา แซ่หวือ

้

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๕๖๐/๐๗๗๘
เด็กหญิงฟาใหม่ แก้วมาลัยทิพย์

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๕๖๐/๐๗๗๙
เด็กชายเจษฏา แซ่โซ้ง

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๕๖๐/๐๗๘๐
เด็กชายนพดล แซ่โซ้ง

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๕๖๐/๐๗๘๑
เด็กหญิงวันดี แซ่วือ

้

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๕๖๐/๐๗๘๒
เด็กหญิงพลอย แซ่โซ้ง

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๕๖๐/๐๗๘๓
เด็กหญิงพิมพกานต์ แซ่ลี

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๕๖๐/๐๗๘๔
เด็กหญิงประภัสสร แซ่โซ้ง

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๕๖๐/๐๗๘๕
เด็กหญิงนิภา แซ่โซ้ง

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๕๖๐/๐๗๘๖
เด็กหญิงนฤมล แซ่โซ้ง

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๕๖๐/๐๗๘๗
เด็กหญิงกิตติมา พงศาผดุง

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๕๖๐/๐๗๘๘
เด็กหญิงอนิตา แซ่เล่า

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๕๖๐/๐๗๘๙
เด็กหญิงสุนทรี สิริปญญาวงศ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๕๖๐/๐๗๙๐
เด็กหญิงกัลยา ชัยภาคย์พิบูล

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๕๖๐/๐๗๙๑
เด็กหญิงปาเยีย แซ่โซ้ง

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๕๖๐/๐๗๙๒
เด็กหญิงพิมพ์ แซ่โซ้ง

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๕๖๐/๐๗๙๓
เด็กหญิงนาลี แซ่สง

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๕๖๐/๐๗๙๔
เด็กหญิงสายธาร แซ่โซ้ง

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดน่าน  ๒๓ / ๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๕๖๐/๐๗๙๕
เด็กชายวีระพงษ์ แสงรัตนาวงค์

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๕๖๐/๐๗๙๖
เด็กชายนธวัฒน์ พงศ์พรไพรศาล

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๕๖๐/๐๗๙๗
เด็กชายดนุสรณ์ แซ่ท้าว

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๕๖๐/๐๗๙๘
เด็กหญิงนิราภร แซ่เล่า

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๕๖๐/๐๗๙๙
เด็กหญิงมานี แซ่โซ้ง

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๕๖๐/๐๘๐๐
เด็กหญิงวรรณิกา แซ่โซ้ง

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๕๖๐/๐๘๐๑
เด็กหญิงวรรณี แซ่โซ้ง

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๕๖๐/๐๘๐๒
เด็กหญิงศิริพร แซ่สง

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๕๖๐/๐๘๐๓
เด็กหญิงสุณี ภัทรเกียรติ

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๕๖๐/๐๘๐๔
เด็กหญิงอัมพร ดำรงอริยกุล

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๕๖๐/๐๘๐๕
เด็กหญิงสุภา แซ่โซ้ง

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๕๖๐/๐๘๐๖
เด็กหญิงสุกัญญา ทรงสิริไพร

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๕๖๐/๐๘๐๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ ชัยภาคย์พิบูล

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๕๖๐/๐๘๐๘
เด็กหญิงศิลปสุภา พงศ์ศิริเสรี

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๕๖๐/๐๘๐๙
เด็กหญิงกาญจนา แซ่โซ้ง

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๕๖๐/๐๘๑๐
เด็กชายจิรภัทร แซ่เล่า

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๕๖๐/๐๘๑๑
เด็กชายประเสริฐ พงศ์ชัยอนันต์

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๕๖๐/๐๘๑๒
นายจร แซ่หว้า

๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๕๖๐/๐๘๑๓
นายวิชิต ภัทรเกียรติ

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๕๖๐/๐๘๑๔
เด็กหญิงจิดาภา แซ่ว่าง

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๕๖๐/๐๘๑๕
เด็กหญิงปาเยีย แซ่โซ้ง

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๕๖๐/๐๘๑๖
เด็กหญิงวราภรณ์ แซ่เล่า

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๕๖๐/๐๘๑๗
เด็กหญิงวาลี แซ่โซ้ง

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำตวง นำพาง  

นน ๓๕๖๐/๐๘๑๘
เด็กหญิงเบญญาภา มูลธิจันทร์

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรหม พรหม  

นน ๓๕๖๐/๐๘๑๙
เด็กหญิงชยามร ฟาสาง

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรหม พรหม  

นน ๓๕๖๐/๐๘๒๐
เด็กหญิงสุรางคนา นนฐี

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรหม พรหม  

นน ๓๕๖๐/๐๘๒๑
เด็กหญิงธันชนก ชาวเหนือ

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพรหม พรหม  

นน ๓๕๖๐/๐๘๒๒
เด็กหญิงปยาพัชร แซ่โซ้ง

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรหม พรหม  

นน ๓๕๖๐/๐๘๒๓
เด็กชายอติชาติ แซ่ม้า

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรหม พรหม  

นน ๓๕๖๐/๐๘๒๔
เด็กชายอภิรักษ์ แซ่ม้า

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรหม พรหม  

นน ๓๕๖๐/๐๘๒๕
เด็กชายอรรคเดช อายุยืน

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง ฟาสวรรค์  

นน ๓๕๖๐/๐๘๒๖
เด็กชายณัฐชนน สัจจา

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง ฟาสวรรค์  

นน ๓๕๖๐/๐๘๒๗
เด็กหญิงอาทิตยา เชือหมอ

้

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง ฟาสวรรค์  

นน ๓๕๖๐/๐๘๒๘
เด็กหญิงภัณฑิรา เชือหมอ

้

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง ฟาสวรรค์  

นน ๓๕๖๐/๐๘๒๙
เด็กหญิงธัญภรณ์ ศรีนาท

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพีใต้

้

ฟาสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดน่าน  ๒๔ / ๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๕๖๐/๐๘๓๐
เด็กชายเอกวิล แสนอ่อน

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพีใต้

้

ฟาสวรรค์  

นน ๓๕๖๐/๐๘๓๑
เด็กชายอุดมทรัพย์ บำรุงศิลป

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพีใต้

้

ฟาสวรรค์  

นน ๓๕๖๐/๐๘๓๒
เด็กหญิงพิชญา ปละวุฒิ

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพีใต้

้

ฟาสวรรค์  

นน ๓๕๖๐/๐๘๓๓
เด็กหญิงอริญาภรณ์ สุขยิง

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพีใต้

้

ฟาสวรรค์  

นน ๓๕๖๐/๐๘๓๔
เด็กหญิงอภิสรา ขัดศิริ

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฟา ฟาสวรรค์  

นน ๓๕๖๐/๐๘๓๕
เด็กหญิงสิทธิญาพร อุปถัมภ์

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฟา ฟาสวรรค์  

นน ๓๕๖๐/๐๘๓๖
เด็กหญิงณัฐณิชา สิริศตพร

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฟา ฟาสวรรค์  

นน ๓๕๖๐/๐๘๓๗
นางสาวจีราภรณ์ ใจเปง

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหลวง ฟาสวรรค์  

นน ๓๕๖๐/๐๘๓๘
นางสาวมัทนภรณ์ เขียวดี

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหลวง ฟาสวรรค์  

นน ๓๕๖๐/๐๘๓๙
นายกิตติวัฒน์ เชือหมอ

้

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหลวง ฟาสวรรค์  

นน ๓๕๖๐/๐๘๔๐
นางสาวศุภกานต์ ก๋องจักร์

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหลวง ฟาสวรรค์  

นน ๓๕๖๐/๐๘๔๑
นางสาวมลิสา ใจมา

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหลวง ฟาสวรรค์  

นน ๓๕๖๐/๐๘๔๒
เด็กหญิงวรินทร เปานงคราญ

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลวง ฟาสวรรค์  

นน ๓๕๖๐/๐๘๔๓
เด็กหญิงอภัสรา กาไชย

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลวง ฟาสวรรค์  

นน ๓๕๖๐/๐๘๔๔
เด็กหญิงปุณณดา กาไชย

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลวง ฟาสวรรค์  

นน ๓๕๖๐/๐๘๔๕
เด็กชายธีรภัทร อินคำ

่

๔/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านค้างอ้อย ดอนมูล  

นน ๓๕๖๐/๐๘๔๖
เด็กชายปริญญา อุดฝน

๑๘/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านค้างอ้อย ดอนมูล  

นน ๓๕๖๐/๐๘๔๗
เด็กชายพงศ์พิเชษฐ์ อุดฝน

๒๓/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านค้างอ้อย ดอนมูล  

นน ๓๕๖๐/๐๘๔๘
เด็กชายพงศ์ภรณ์ เนืองพืช

่

๓๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านค้างอ้อย ดอนมูล  

นน ๓๕๖๐/๐๘๔๙
เด็กหญิงณัฐณิชา เชิดในเมือง

๑๔/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านค้างอ้อย ดอนมูล  

นน ๓๕๖๐/๐๘๕๐
เด็กหญิงนวิยา อุดฝน

๒๘/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านค้างอ้อย ดอนมูล  

นน ๓๕๖๐/๐๘๕๑
เด็กหญิงกฤติยา ทอนเง่าหล้า

๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านค้างอ้อย ดอนมูล  

นน ๓๕๖๐/๐๘๕๒
เด็กชายนฤภัทร ภูมิเวียง

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๕๖๐/๐๘๕๓
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ปงมล

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๕๖๐/๐๘๕๔
เด็กหญิงอรชุมา ต๊ะมูล

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๕๖๐/๐๘๕๕
เด็กชายปฏิพัทธิ

์

ปงจันทร์ดี

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๕๖๐/๐๘๕๖
เด็กชายปญญา ปาแจ้

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคา นาคา  

นน ๓๕๖๐/๐๘๕๗
เด็กหญิงรินรดา ปมปาตัน

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี นาคา  

นน ๓๕๖๐/๐๘๕๘
เด็กหญิงกนกพิชญ์ ทะน้อย

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี นาคา  

นน ๓๕๖๐/๐๘๕๙
เด็กชายนราเมธ เอมน้อย

๑๖/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง นาทะนุง  

นน ๓๕๖๐/๐๘๖๐
เด็กชายธนากร การะเกษ

๑๑/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง นาทะนุง  

นน ๓๕๖๐/๐๘๖๑
เด็กชายภูวเดช ศรท้วม

๑๓/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง นาทะนุง  

นน ๓๕๖๐/๐๘๖๒
เด็กชายภูมิพัฒน์ ศรีคำ

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง นาทะนุง  

นน ๓๕๖๐/๐๘๖๓
เด็กหญิงจิรัชญา ขันเชียง ๙/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง นาทะนุง  

นน ๓๕๖๐/๐๘๖๔
เด็กหญิงบัณฑิตา สอนนนฐี

๑๘/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง นาทะนุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดน่าน  ๒๕ / ๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๕๖๐/๐๘๖๕
เด็กหญิงวรรณศิริ สิทธิปรุง ๘/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง นาทะนุง  

นน ๓๕๖๐/๐๘๖๖
เด็กหญิงธนัญญา ปาคุต

๑๔/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง นาทะนุง  

นน ๓๕๖๐/๐๘๖๗
เด็กชายเชษฐา เทียมโคกกรวด

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง นาทะนุง  

นน ๓๕๖๐/๐๘๖๘
เด็กชายพงศกร คำภา

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง นาทะนุง  

นน ๓๕๖๐/๐๘๖๙
เด็กหญิงบัณฑิตา ร่มพฤกษ์

๒๒/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง นาทะนุง  

นน ๓๕๖๐/๐๘๗๐
เด็กหญิงกุลภัสสร ปาติป

๊

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง นาทะนุง  

นน ๓๕๖๐/๐๘๗๑
นางวริษา ปญญาวรเมธ

๔/๑๐/๒๕๒๑
กศน.อำเภอนาหมืน

่

นาหวาย  

นน ๓๕๖๐/๐๘๗๒
นางลลิตวดี แก้วสี

๒๓/๔/๒๕๑๘
กศน.อำเภอนาหมืน

่

นาหวาย  

นน ๓๕๖๐/๐๘๗๓
นางสาวกรรณิกา ใหม่ชุ่ม

๒๗/๔/๒๕๒๑
กศน.อำเภอนาหมืน

่

นาหวาย  

นน ๓๕๖๐/๐๘๗๔
นางปญจรัตน์ จันทร์ญา

๒๙/๕/๒๕๒๐
กศน.อำเภอนาหมืน

่

นาหวาย  

นน ๓๕๖๐/๐๘๗๕
นายมงคล จันทร์ญา

๑๖/๓/๒๕๑๕
กศน.อำเภอนาหมืน

่

นาหวาย  

นน ๓๕๖๐/๐๘๗๖
เด็กหญิงกานต์พิชชา สอนยศ

๑๓/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนายาง นาหวาย  

นน ๓๕๖๐/๐๘๗๗
เด็กหญิงอรวรา มูลชารี

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว บ่อแก้ว  

นน ๓๕๖๐/๐๘๗๘
เด็กหญิงขวัญหทัย เตจ๊ะ

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว บ่อแก้ว  

นน ๓๕๖๐/๐๘๗๙
เด็กชายณัฐพงษ์ คำยันต์

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว บ่อแก้ว  

นน ๓๕๖๐/๐๘๘๐
เด็กชายกิตติพันธ์ เทพคะ

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว บ่อแก้ว  

นน ๓๕๖๐/๐๘๘๑
เด็กชายปฏิพล ปจศรี

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว บ่อแก้ว  

นน ๓๕๖๐/๐๘๘๒
เด็กชายสุชาครีย์ แก้วปน

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว บ่อแก้ว  

นน ๓๕๖๐/๐๘๘๓
เด็กหญิงมณฑาทิพย์ ต๊ะเสน

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว บ่อแก้ว  

นน ๓๕๖๐/๐๘๘๔
เด็กหญิงศุภาวรรณ สุวรรณา

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว บ่อแก้ว  

นน ๓๕๖๐/๐๘๘๕
เด็กหญิงกนกวรรณ โนอินทร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว บ่อแก้ว  

นน ๓๕๖๐/๐๘๘๖
เด็กหญิงเพชรดา บุญกาวิน

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหมืนพิทยาคม

่

บ่อแก้ว  

นน ๓๕๖๐/๐๘๘๗
เด็กหญิงธัญชนก จากา

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหมืนพิทยาคม

่

บ่อแก้ว  

นน ๓๕๖๐/๐๘๘๘
เด็กหญิงโชติกานต์ ซากา

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหมืนพิทยาคม

่

บ่อแก้ว  

นน ๓๕๖๐/๐๘๘๙
เด็กหญิงธนภรณ์ ประน้อย

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหมืนพิทยาคม

่

บ่อแก้ว  

นน ๓๕๖๐/๐๘๙๐
เด็กหญิงธัญรดา ภูสิมมา

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองลี ปาซาง  

นน ๓๕๖๐/๐๘๙๑
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ทวีกิติเมธานนท์

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองลี ปาซาง  

นน ๓๕๖๐/๐๘๙๒
เด็กชายวรัญู แดงต๊ะ

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงหลวง ปงหลวง  

นน ๓๕๖๐/๐๘๙๓
เด็กหญิงนัฐฌา มาแดง

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงหลวง ปงหลวง  

นน ๓๕๖๐/๐๘๙๔
เด็กหญิงนลพรรณ โพนแก่น

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงหลวง ปงหลวง  

นน ๓๕๖๐/๐๘๙๕
เด็กหญิงเบญจมาศ สุทธิ

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงหลวง ปงหลวง  

นน ๓๕๖๐/๐๘๙๖
เด็กหญิงสุธาสินี อยู่เจริญ

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงหลวง ปงหลวง  

นน ๓๕๖๐/๐๘๙๗
เด็กชายชยุตม์ โยธานันท์

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงหลวง ปงหลวง  

นน ๓๕๖๐/๐๘๙๘
เด็กชายธาวิน ดีพิชัยสุข

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงหลวง ปงหลวง  

นน ๓๕๖๐/๐๘๙๙
เด็กชายก้องเกียรติ มุ่งหมายผล

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงหลวง ปงหลวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดน่าน  ๒๖ / ๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๕๖๐/๐๙๐๐
เด็กหญิงสุชานาถ อินต๊ะเหล็ก

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงหลวง ปงหลวง  

นน ๓๕๖๐/๐๙๐๑
เด็กหญิงธนิษฐา อุตพรม

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงหลวง ปงหลวง  

นน ๓๕๖๐/๐๙๐๒
เด็กหญิงธิญาดา โชติพินธุ

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงหลวง ปงหลวง  

นน ๓๕๖๐/๐๙๐๓
เด็กหญิงธีรนาถ เลิศพงษ์สุข

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงหลวง ปงหลวง  

นน ๓๕๖๐/๐๙๐๔
เด็กหญิงนภัสสร กองศี

๒๗/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาแดด ดอนมงคล  

นน ๓๕๖๐/๐๙๐๕
เด็กหญิงอรอุมา บุญเอนก ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโปงคำ ดอนมงคล  

นน ๓๕๖๐/๐๙๐๖
เด็กชายเบญจพล บังเมฆ

๒๔/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน ดอนมงคล  

นน ๓๕๖๐/๐๙๐๗
เด็กหญิงเจนนิเฟอร์ ชาร์ป

๑๓/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน ดอนมงคล  

นน ๓๕๖๐/๐๙๐๘
เด็กหญิงคริษฐา ทพลนุสิทธิ

์

๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง ดอนมงคล  

นน ๓๕๖๐/๐๙๐๙
เด็กหญิงนัทธมน ปนะกัน ๕/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนปาแลวหลวงวิทยา ดอนมงคล  

นน ๓๕๖๐/๐๙๑๐
เด็กหญิงกุลาภรณ์ คำมงคล

๒๓/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนปาแลวหลวงวิทยา ดอนมงคล  

นน ๓๕๖๐/๐๙๑๑
เด็กหญิงพศิกา ธนูสนธิ

์

๒/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนปาแลวหลวงวิทยา ดอนมงคล  

นน ๓๕๖๐/๐๙๑๒
เด็กหญิงพันธิสา บุญอิน ๙/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา ดอนมงคล  

นน ๓๕๖๐/๐๙๑๓
เด็กหญิงอดิศา บุญอิน

๑๔/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา ดอนมงคล  

นน ๓๕๖๐/๐๙๑๔
เด็กหญิงเกวลิน อินมะโน

่

๖/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา ดอนมงคล  

นน ๓๕๖๐/๐๙๑๕
เด็กหญิงธมลวรรณ มูลธิจันทร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา ดอนมงคล  

นน ๓๕๖๐/๐๙๑๖
เด็กหญิงชนิษฐา สุชาพงศ์ ๙/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา ดอนมงคล  

นน ๓๕๖๐/๐๙๑๗
เด็กหญิงธนัชญา สุดใจ

๑๔/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา ดอนมงคล  

นน ๓๕๖๐/๐๙๑๘
เด็กหญิงพิมพ์วิมล บุญอิน ๑/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา ดอนมงคล  

นน ๓๕๖๐/๐๙๑๙
นางสาวนุชวรา บุญอินทร์

๑๕/๖/๒๕๔๓
โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา ดอนมงคล  

นน ๓๕๖๐/๐๙๒๐
เด็กหญิงนันทนัช อินทะพนา

๓๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

พระธาตุคีรีศรีชนแดน
 

นน ๓๕๖๐/๐๙๒๑
นายชวน ราชสาร

๑๘/๔/๒๕๒๓
กศน.อำเภอสองแคว สองแคว  

นน ๓๕๖๐/๐๙๒๒
นางยุพยงค์ จิตรวงศ์นันท์ ๔/๙/๒๕๐๒ กศน.อำเภอสองแคว สองแคว  

นน ๓๕๖๐/๐๙๒๓
นางแวงดาว ตนะทิพย์

๑๙/๑๑/๒๕๒๕

กศน.อำเภอสองแคว สองแคว  

นน ๓๕๖๐/๐๙๒๔
นางสาวอุไรรัตน์ เสารางทอย

๑๒/๓/๒๕๒๑
กศน.อำเภอสองแคว สองแคว  

นน ๓๕๖๐/๐๙๒๕
นางสาวกัลยาณี เสารางทอย

๑๕/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

สองแคว  

นน ๓๕๖๐/๐๙๒๖
นางสาวขวัญจิรา เสารางทอย

๓๑/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

สองแคว  

นน ๓๕๖๐/๐๙๒๗
นางสาวพิมพ์สิริ แซ่ท้าว

๒๕/๐๗/๒๕๔๒
โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

สองแคว  

นน ๓๕๖๐/๐๙๒๘
นางสาวประภาน ศิลปท้าว

๒๓/๑/๒๕๔๓
โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

สองแคว  

นน ๓๕๖๐/๐๙๒๙
นางสาวพัชรีญา แสนกำ

๖/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

สองแคว  

นน ๓๕๖๐/๐๙๓๐
นางสาวบุศรินทร์ มิงมิตรวิบูลย์

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

สองแคว  

นน ๓๕๖๐/๐๙๓๑
นางสาวเปยมสิน สินท้าว

๑๘/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

สองแคว  

นน ๓๕๖๐/๐๙๓๒
นายกิชบดี กรรณฺนิการ์

๑๒/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

สองแคว  

นน ๓๕๖๐/๐๙๓๓
นางสาวจิดาภา คัมภีระ

๗/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

สองแคว  

นน ๓๕๖๐/๐๙๓๔
นางสาวมนต์เมษา รักษา

๒๓/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

สองแคว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดน่าน  ๒๗ / ๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๕๖๐/๐๙๓๕
เด็กชายณัฐพงษ์ ปุกคาม

๒๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

สองแคว  

นน ๓๕๖๐/๐๙๓๖
เด็กหญิงเบญญาภา ทำงาม

๐๑/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

สองแคว  

นน ๓๕๖๐/๐๙๓๗
เด็กหญิงวริศรา เปลือยหนองแข้

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองแคว สองแคว  

นน ๓๕๖๐/๐๙๓๘
เด็กหญิงถิรดา แซ่แจ๋ว

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสองแคว สองแคว  

นน ๓๕๖๐/๐๙๓๙
เด็กหญิงศราศิณี คัฒมารศรี

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองแคว สองแคว  

นน ๓๕๖๐/๐๙๔๐
เด็กหญิงจิตรทิพย์ ชนะศึก

๑๖/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสองแคว สองแคว  

นน ๓๕๖๐/๐๙๔๑
เด็กชายดรัณภพ ไชยยา

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองแคว สองแคว  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
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