ศ. ๘

บัญชีรายชือ่ ผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชัน้ โท (อุดมศึกษา) ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักเรียน คณะจังหวัดน่าน ภาค ๖
ส่งสอบ ๔๓ คน ขาดสอบ ๑๐ คน คงสอบ ๓๓ คน สอบได้ ๓๑ คน สอบตก ๒ คน (๙๓.๙๔%)
เลขที่

ชื่อ

นน ๓๕๓๖๒/๐๐๐๑

นางสาวณัชชา
นางสาวจิราภา
นายภัทรพล
นางสาวชนกนันท์
นางสาวเกวลิน
นางสาวมลนิกานต์
นางมาลี

นน ๓๕๓๖๒/๐๐๐๒
นน ๓๕๓๖๒/๐๐๐๓
นน ๓๕๓๖๒/๐๐๐๔
นน ๓๕๓๖๒/๐๐๐๕
นน ๓๕๓๖๒/๐๐๐๖
นน ๓๕๓๖๒/๐๐๐๗

นน ๓๕๓๖๒/๐๐๐๘ นางสาวภัทรศวัณณ์
นน ๓๕๓๖๒/๐๐๐๙
นน ๓๕๓๖๒/๐๐๑๐
นน ๓๕๓๖๒/๐๐๑๑
นน ๓๕๓๖๒/๐๐๑๒
นน ๓๕๓๖๒/๐๐๑๓
นน ๓๕๓๖๒/๐๐๑๔
นน ๓๕๓๖๒/๐๐๑๕
นน ๓๕๓๖๒/๐๐๑๖

นางสาวภาวิตา
นายบันลือ
นางสาวพรรณพร
นางสาวกียารัตน์
นายวิเชียร
นางผ่องศรี
นางสาวมยุรี
นางสาวปริญญา

นน ๓๕๓๖๒/๐๐๑๗ นางสาวกรานต์ชนก
นน ๓๕๓๖๒/๐๐๑๘
นน ๓๕๓๖๒/๐๐๑๙

นน ๓๕๓๖๒/๐๐๒๐
นน ๓๕๓๖๒/๐๐๒๑
นน ๓๕๓๖๒/๐๐๒๒
นน ๓๕๓๖๒/๐๐๒๓
นน ๓๕๓๖๒/๐๐๒๔

นางสาวณัฐชา
นางสาวประนิกร
นางสาวนำฝน
นายเทอดพงษ์
นางปลันธนา
นางภัคจิรา
นายทินกร

นามสกุล
ดีหนองไชย
ธราวรรณ
ตนะทิพย์
ฟองลม
อินน้อย
เขื่อนเพชร
ขันทแพทย์
อินต๊ะรักษา
ขวัญใจ
บุตรวงษ์
ลำมะยศ
คำปลิว
นันต๊ะ
ภูคา
ไชยา
ใบยา
อินทำ
พรมวังขวา
จิตตรง
พรมมี
นันลังค์
ปงวงค์
เย็นใจมา
อุดมใจรักษ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๘/๐๑/๒๕๒๕ โรงเรียนนันทบุรีวิทยา

วัดพระธาตุช้างคำ
๐๕/๑๑/๒๕๓๕ โรงเรียนนันทบุรีวิทยา
วัดพระธาตุช้างคำ
๒๐/๐๖/๒๕๓๖ โรงเรียนนันทบุรีวิทยา
วัดพระธาตุช้างคำ
๒๑/๐๓/๒๕๓๗ โรงเรียนนันทบุรีวิทยา
วัดพระธาตุช้างคำ
๐๗/๑๒/๒๕๓๗ โรงเรียนนันทบุรีวิทยา
วัดพระธาตุช้างคำ
๒๕/๑๐/๒๕๓๙ โรงเรียนนันทบุรีวิทยา
วัดพระธาตุช้างคำ
๐๑/๐๑/๒๕๒๔ โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ วัดพระธาตุช้างคำ
๑๔/๐๒/๒๕๓๒ โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ วัดพระธาตุช้างคำ
๒๑/๑๑/๒๕๓๕ โรงเรียนจุมปวนิดาภรณ์ (บ้านภูมินทร์) วัดมิ่งเมือง
๐๖/๐๒/๒๕๐๐ โรงเรียนดรุณวิทยา
วัดสวนตาล
๑๘/๑๐/๒๕๐๘ โรงเรียนดรุณวิทยา
วัดสวนตาล
๐๖/๑๑/๒๕๓๕ โรงเรียนวัดบุญยืน
วัดบุญยืน
๒๖/๑๑/๒๕๑๕ โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง วัดนิโครธาราม
๒๒/๐๔/๒๕๑๐ โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง วัดนิโครธาราม
๒๘/๐๘/๒๕๓๘ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม วัดนิโครธาราม
๑๓/๐๗/๒๕๑๘ โรงเรียนบ้านเสี้ยว
วัดนำไคร้
๑๗/๐๓/๒๕๒๖ โรงเรียนบ้านเสี้ยว
วัดนำไคร้
๑๙/๐๔/๒๕๒๘ โรงเรียนบ้านเสี้ยว
วัดนำไคร้
๓๐/๐๗/๒๕๓๔ โรงเรียนบ้านใหม่
วัดศรีบุญเรือง
๒๗/๐๘/๒๕๓๕ โรงเรียนเชียงกลางปริยัติศึกษา
วัดศรีบุญเรือง
๑๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแคว้ง
วัดแคว้ง
๒๖/๐๖/๒๕๑๗ โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา
วัดนาคา
๒๖/๐๗/๒๕๒๗ โรงเรียนบ้านห้วยบง
วัดนาเซีย
๐๔/๑๑/๒๕๒๐ โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง
วัดฟาสวรรค์
สำนักเรียน คณะจังหวัดน่าน ภาค ๖ ธรรมศึกษาชัน้ โท (อุดมศึกษา) (ศ.๘) ๑ / ๒

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นน ๓๕๓๖๒/๐๐๒๕

นางสาวมณฑิตา
นางรุจิรา
นางสาวลลิตา
นายสุริยน
นายศุภากร
นางสาวนงเครีย
นางสาวมะลิวรรณ์

นน ๓๕๓๖๒/๐๐๒๖
นน ๓๕๓๖๒/๐๐๒๗
นน ๓๕๓๖๒/๐๐๒๘
นน ๓๕๓๖๒/๐๐๒๙

นน ๓๕๓๖๒/๐๐๓๐
นน ๓๕๓๖๒/๐๐๓๑

นามสกุล
พอใจ
ต๊ะวิไชย
แก้วสี
ธิเขียว
เพชรสุข
บุญศรี
แสนเทพ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๑๑/๒๕๒๔ โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง
๒๑/๑๐/๒๕๑๒ กศน.อำเภอนาหมื่น
๑๕/๑๐/๒๕๓๘ กศน.อำเภอนาหมื่น

๐๒/๐๓/๒๕๒๒ กศน.อำเภอนาหมื่น
๑๘/๐๙/๒๕๔๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดนาหวาย
๒๑/๑๒/๒๕๒๒ โรงเรียนปาแลวหลวงวิทยา

๐๗/๐๖/๒๕๒๔ โรงเรียนปาแลวหลวงวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดฟาสวรรค์
วัดนาหวาย
วัดนาหวาย
วัดนาหวาย
วัดนาหวาย
วัดดอนมงคล
วัดดอนมงคล

รับรองตามนี้
(พระวิสุทธาธิบดี)
ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบชั้นโท
วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

สำนักเรียน คณะจังหวัดน่าน ภาค ๖ ธรรมศึกษาชัน้ โท (อุดมศึกษา) (ศ.๘) ๒ / ๒
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