
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดพะเยา  ภาค ๖

ส่งสอบ ๗,๘๕๒ คน ขาดสอบ ๑,๔๔๒ คน คงสอบ ๖,๔๑๐ คน สอบได้ ๕,๑๘๐ คน สอบตก ๑,๒๓๐ คน (๘๐.๘๑%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๐๐๐๑
นายกฤษฎา ไชยวุฒิ

๒๘/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๐๒
นายเกียรติศักดิ

์

สักลอ
๓/๑๐/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๐๓
นายไกรสร แสงจันทร์

๑/๐๔/๒๕๓๓
เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๐๔
นายขวัญชัย ศรีนวล

๘/๐๒/๒๕๒๕
เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๐๕
นายเขมรัตน์ ทาประดิษฐ์

๑๘/๐๕/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๐๖
นายคมศักดิ

์

ชัยสาน

๒๓/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๐๗
นายค๊อต ปญโญ

๑๒/๑๒/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๐๘
นายจตุภูมิ เพชรชนะ

๗/๐๖/๒๕๓๑
เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๐๙
นายจำรัส พิมขาลี

๒๖/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๑๐
นายจิรพงศ์ คำมา

๒๖/๐๙/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๑๑
นายจิระชัย ชาหล่อน

๒๖/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๑๒
นายฉัตรชัย ชูไว

๑๓/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๑๓
นายเฉลิมพล หลายแห่ง

๕/๑๒/๒๕๒๗
เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๑๔
นายชัชวาล วงค์ษา

๑๑/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๑๕
นายชาตรี ปกปอง

๑๑/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๑๖
นายณรงค์ บุญเรือง

๑/๐๒/๒๕๑๕
เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๑๗
นายณรงค์ชัย วรกิจพาณิชย์

๑๒/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๑๘
นายณัฐกร งามจิตร

๕/๑๒/๒๕๓๓
เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๑๙
นายณัฐพงษ์ หอมนาน

๒๒/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๒๐
นายณัฐพงษ์ โนจิตร

๑๒/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๒๑
นายดนัย บุญมายศ

๑๔/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๒๒
นายทนงศักดิ

์

มนิลทิพย์

๒๗/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๒๓
นายทรงกรด หล้าบุญ

๓๐/๐๕/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๒๔
นายทรงศักดิ

์

มะโนวงค์

๑๔/๑๑/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๑ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๐๐๒๕
นายทวีชัย จำรัส

๙/๐๔/๒๕๑๔
เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๒๖
นายทศพล ฤทธ์ไกรวรกุล

๒๖/๐๑/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๒๗
นายทักษิณ อรินต๊ะทราย

๑๖/๐๖/๒๕๑๐

เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๒๘
นายทับทิม แซนารักษ์

๔/๑๐/๒๕๑๗
เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๒๙
นายธนาวุฒิ ตังสุหน

้

๒๒/๐๖/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๓๐
นายธเนศ อิทธิพลาลักษณ์ ๖/๐๒/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๓๑
นายธีรเดช ศิริสืบ

๙/๐๑/๒๕๒๘
เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๓๒
นายธีรวัฒน์ ถูกใจ

๒๐/๐๔/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๓๓
นายธีรศักดิ

์

การินทร์
๓๑/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๓๔
นายนฤพล ชมภูพร้อย

๒๒/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๓๕
นายนัฐพล ขวัญทอง

๘/๐๘/๒๕๒๘
เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๓๖
นายนิวัฒน์ คาถา

๑๐/๐๓/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๓๗
นายบริราช สุนันต๊ะ

๑๗/๐๙/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๓๘
นายบุญศรี ธรรมสาร

๖/๐๙/๒๕๒๗
เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๓๙
นายบุญส่ง แก้วสืบ ๒/๐๒/๒๕๐๑ เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๔๐
นายประสงค์ จันต๊ะปญญา

๒๗/๐๑/๒๕๐๕

เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๔๑
นายปรีชา หลวงจันทร์

๔/๐๑/๒๕๓๙
เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๔๒
นายปรีชา แซ่โซ้ง

๒๕/๐๗/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๔๓
นายปยะวัฒน์ เสมอใจ

๒๓/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๔๔
นายพงษ์พัฒน์ ท่อนคำ

๖/๐๔/๒๕๓๓
เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๔๕
นายพรรณราย เทพจันตา

๑๖/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๔๖
นายพัฒน์พงษ์ บุญวงค์

๕/๐๔/๒๔๙๙
เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๔๗
นายพัฒนา วงค์ใหญ่

๓๑/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๔๘
นายพิทักษ์ ขันทะ

๑๓/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๔๙
นายไพรจิตร เจริญส่องแสง

๒๗/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๕๐
นายภาคภูมิ ทะลือชัย

๒๓/๐๕/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๕๑
นายภูมรินทร์ มิงขวัญ

่

๒๙/๐๙/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๕๒
นายมลเนตร เสมอเชือ

้

๑๙/๐๑/๒๕๑๑

เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๕๓
นายยุทธชัย คำแสน ๖/๐๖/๒๕๔๐ เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๕๔
นายรณชัย เวชสุวรรณ

๒๐/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๕๕
นายรุ่งโรจน์ อ่อนนวล

๘/๐๖/๒๕๓๙
เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๕๖
นายเรืองวิทย์ สองคำชุม

๘/๐๑/๒๕๒๗
เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๕๗
นายวชิรวิชญ์

ธัญญ์ชัญญาธารก์
๓๑/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๕๘
นายวริศรา ยาวิราช

๑๓/๐๒/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๕๙
นายวีรยุทธ โกศล

๒๓/๐๒/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๒ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๐๐๖๐
นายวีระพงษ์ คำคง

๒/๐๑/๒๕๓๙
เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๖๑
นายวุฒิไกร ใจเทียง

่

๑๕/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๖๒
นายศตวรรษ จันทร์แว่น

๑๙/๐๕/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๖๓
นายศิวภัสสร ฟกเขียว

๒๗/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๖๔
นายสงกรานต์ ดวงจิตร

๑๔/๐๔/๒๕๐๙

เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๖๕
นายสตูล ปลัดกอง

๑๙/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๖๖
นายสมบัติ อยู่ลือ

๓๐/๐๕/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๖๗
นายสมพร คำฟอง

๙/๐๔/๒๕๒๓
เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๖๘
นายสรณ์ศิริ อินทจักร์

๑๐/๐๓/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๖๙
นายสะอาด สายธิยะ

๕/๐๔/๒๕๒๔
เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๗๐
นายสุรพล ใสสม ๙/๐๖/๒๕๐๕ เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๗๑
นายเส็ง แซ่ย่าง

๑๕/๐๑/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๗๒
นายอดุลวิทย์ ศึกษารัตน์

๑๒/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๗๓
นายอนุกุล วิชากรกุล

๑/๐๔/๒๕๓๓
เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๗๔
นายอนุชัย เวียงลอ

๑๑/๐๒/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๗๕
นายอนุรักษ์ เมืองมูล ๒/๐๙/๒๕๔๐ เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๗๖
นายอภิชัย บุญยัง

๓๑/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๗๗
นายอภิรักษ์ กันของ ๓/๐๙/๒๕๓๐ เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๗๘
นายอ๊อด งานดี

๑๑/๐๖/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๗๙
นายอัครพงษ์ ดอกคำ

๙/๑๒/๒๕๑๕
เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๘๐
นายอัฏฐกร ก้อนคำ

๑๘/๐๗/๒๕๑๑

เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๘๑
นายอาคม จอมภา

๒/๐๙/๒๕๓๓
เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๘๒
นายอาคอง อาซังกู่

๑๗/๐๗/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๘๓
นายอานนท์ ปาปน

๒๔/๑๒/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๘๔
นายอิทธิพล เมืองแก้ว

๒๒/๑๑/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๘๕
นายอุกกษฏ์ พรมสุข

๑๓/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๘๖
นายอุดม ช้างหิน

๒๔/๑๑/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๘๗
นายอุเทน พุ่มขจร

๒๒/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๘๘
นายเอกรินทร์ แสงงาม

๑๐/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๘๙
นายเอกรินทร์ ชัยวร

๒๙/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๙๐
นายเอกวิน แสงศรีจันทร์

๒๖/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๙๑
นางสาวกัลยารัตน์ ทันใจ

๒/๑๑/๒๕๓๒
เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๙๒
นางสาวกมลชนก บังนาค

๔/๐๒/๒๕๓๒
เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๙๓
นางสาวกรกฎ แก่นเมือง

๑๔/๐๗/๒๕๐๙

เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๙๔
นางสาวกาญจนา ไชยวดี

๙/๐๙/๒๕๓๘
เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๓ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๐๐๙๕
นางสาวกาญจนา มีสุข

๒๕/๐๘/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๙๖
นางสาวกุสุมา ไชยมงคล

๖/๑๑/๒๕๓๘
เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๙๗
นางสาวทัศนีย์ ขันธวีจารณ์

๒๕/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๙๘
นางนวลจันทร์ ศรีคำ ๒/๐๗/๒๕๐๔ เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๐๙๙
นางสาวนำผึง

้

ไชยเสน
๑๖/๐๘/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๑๐๐
นางนิภาพร แก้วเดช

๒๔/๐๒/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๑๐๑
นางสาวนุชจิรา เฉพาะธรรม

๑๙/๐๘/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๑๐๒
นางปาณิสรา ใจชือ

่

๑๕/๐๖/๒๕๐๘

เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๑๐๓
นางสาวปานระวี แถมโฮง

๙/๐๓/๒๕๓๙
เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๑๐๔
นางปง เกิดสุข

๒๔/๐๖/๒๕๐๕

เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๑๐๕
นางสาวพรรณธิพา ประทิส

๑๘/๐๒/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๑๐๖
นางสาวพัชราภรณ์ ปนตา

๒๒/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๑๐๗
นางสาวรวีพร ชัยลักษณานนท์ ๓/๐๔/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๑๐๘
นางสาววทัญญา ดูการดี

๑๑/๐๑/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๑๐๙
นางสาววรากรณ์ สุขผล

๒/๐๕/๒๕๒๙
เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๑๑๐
นางสาววิไล ธัมมะณะกัจจะ

๓๐/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๑๑๑

นางสริยาภรณ์ มหายศ
๓๐/๐๙/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๑๑๒

นางสาวสุกัญญา สวยสูงเนิน
๑๐/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดพะเยา วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๑๑๓

นางสาวกมลชนก พวงมาลัย
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๑๑๔

นายกฤษณะ สีสม
๐๕/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๑๑๕

นายกฤษดา หาขาย
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๑๑๖

นายกฤษดา อุ่นเรือน
๑๗/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๑๑๗

นางสาวกาญจนา ชุ่มใจ
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๑๑๘

นางสาวกิตติยา บุญนาวา

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๑๑๙

นายกิตติศักดิ

์

ขยันขาย
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๑๒๐
นายก้องเกียรติ เอือหยิงศักดิ

้ ่ ์

๐๔/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๑๒๑

นายคณิศร ชุ่มใจ
๒๔/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๑๒๒

นายคมฆเนศ อนุรักษ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๑๒๓

นายคุณากร แก้วกา
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๑๒๔

นายจรัญ หล้าเฟย
๑๔/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๑๒๕

นางสาวจรัสแสง เยาวรัตน์
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๑๒๖

นายจักรพันธ์ จำลองพันธ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๑๒๗

นางสาวจิราพร เนียมคำ
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๑๒๘

นางสาวชญานิศ พงค์เสน่ห์
๒๐/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๑๒๙

นายชัยฤกษ์ อ้อยหวาน

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๔ / ๑๔๙

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๐๑๓๐
นายชานน วัดขวาง

๒๒/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๑๓๑

นางสาวชุตินันท์ คนงาน
๒๖/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๑๓๒

นายณภัสกร โปธิวงค์
๒๗/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๑๓๓

นายณรงค์ศักดิ

์

ยงยศ
๒๐/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๑๓๔

นายณัฐกิจ วรรณคำ
๒๑/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๑๓๕

นางสาวณัฐธิดา ท้าวแพทย์
๑๗/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๑๓๖

นางสาวณัฐธิดา เนตรเสนีย์
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๑๓๗

นายณัฐพงศ์ ลาคำ
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๑๓๘

นายณัฐวัฒน์ กันธะคำ
๒๓/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๑๓๙

นางสาวณัฐวิภา เสียงแขก

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๑๔๐
นางสาวณัฐสุดา ถึงการ

๐๕/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๑๔๑

นางสาวดารารัตน์ ฮุยเปา

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๑๔๒

นายตันติกร เพิมกร

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๑๔๓

นายทนงศักดิ

์

สีภา
๒๘/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๑๔๔

นายธนกฤต ศิลปละ
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๑๔๕

นายธนพล มหาวรรณศรี
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๑๔๖

นายธนวัฒน์ บุญเบญจยาพร
๒๗/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๑๔๗

นางสาวธนัชญา บุญสารวัง
๐๒/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๑๔๘

นายธนู เรืองน้อย

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๑๔๙

นายธฤทธิ

์

คำตัน
๒๑/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๑๕๐
นายธวัชชัย มะโนใจ

๐๑/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๑๕๑

นายธีรพงศ์ เขิมขันธ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๑๕๒

นางสาวนงลักษณ์ ธรรมรักษา
๓๑/๑๒/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๑๕๓

นายนนทกร หมืนสิทธิ

่ ์

๐๑/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๑๕๔

นายนพดล พงษ์ขาว
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๑๕๕

นายนัทธพงศ์ เผ่าสิงห์
๑๐/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๑๕๖

นายนันทวัฒชัย ใจคม
๐๒/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๑๕๗

นางสาวนันท์พจี หล่อวงศ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๑๕๘

นางสาวนุชนารถ นางาม
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๑๕๙

นายนเรศน์ สิงห์คำ
๒๑/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๑๖๐
นายปกรณ์พัฒน์ แสงจันทร์

๒๐/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๑๖๑

นางสาวปฏิญญา บัวเพชร
๑๙/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๑๖๒

นายปณชัย กมลรตนขจร
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๑๖๓

นางสาวปณิดา โกมล

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๑๖๔

นางสาวปภัสรา แสงตารัตน์
๐๑/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๕ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๐๑๖๕

นางสาวปาริชาติ จรรยา
๐๗/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๑๖๖

นายพงศกร วงค์ประกาย
๒๘/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๑๖๗

นายพงศกร สิงห์แก้ว
๑๒/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๑๖๘

นายพงศ์ปณต ลาเถิน
๑๙/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๑๖๙

นายพงษ์สิทธิ

์

นามเมือง
๑๖/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๑๗๐
นายพลกฤษณ์ ศรีสวัสดิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๑๗๑

นายพัทธวรรณ ชวนคิด
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๑๗๒

นายพีรดนย์ แก้วมา
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๑๗๓

นายพีรพัฒน์ ดู่สอน
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๑๗๔

นางสาวภาพิมล ธรรมนูญ
๐๙/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๑๗๕

นางสาวมยุริญ บุญถึง
๐๕/๐๗/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๑๗๖

นางสาวมัญชรี ชุมภูมิง

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๑๗๗

นางสาวมัลลิกา จินตธรรม
๐๔/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๑๗๘

นางสาวมิญาวดี อุราแก้ว
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๑๗๙

นายยุคันธร หาญปอ
๐๔/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๑๘๐
นางสาวรจนา ข่ายสุวรรณ

๒๕/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๑๘๑

นางสาววราภรณ์ ทีเงิน
๐๘/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๑๘๒

นายวราเทพ เมืองชุม
๑๐/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๑๘๓

นายวรเชษฐ์ มลิวรรณ
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๑๘๔

นายวศิน เปยมระลึก
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๑๘๕

นายศตพธ ใหญ่วงค์
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๑๘๖

นายศักดินนท์ สารบุญเปง
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๑๘๗

นายศิรวุฒิ ตันติเวชกุล

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๑๘๘

นางสาวศิริวิมล ถูกจิต
๒๗/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๑๘๙

นายสรจักร อินศิริ

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๑๙๐
นางสาวสราลี ถิรพงษ์สวัสดิ

์

๑๙/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๑๙๑

นายสัญชัย มหายศ
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๑๙๒

นายสิงหราช บัวเทศ
๑๔/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๑๙๓

นายสิทธินนท์ เทพวงศ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๑๙๔

นายสิทธิโชค เหิกขุนทด
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๑๙๕

นายสุขสวัสดิ

์

ศรีสุวรรณ
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๑๙๖

นางสาวสุดาพร แก้วยา
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๑๙๗

นายสุทธิพงษ์ สรรพโส
๐๖/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๑๙๘
นางสาวสุพรรณนิกา ถมมา

๐๙/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๑๙๙

นางสาวสุวนันท์ ชวลิตธำรงค์
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๖ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๐๒๐๐
นางสาวสโรชา สายวงศ์เปย

๑๒/๐๗/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๒๐๑
นายอธิป ยศกันโท

๒๒/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๒๐๒
นายอนันต์ นาครอง

๒๐/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๒๐๓
นายอภินัทธ์ ไชยสมบัติ

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๒๐๔
นายอภิวัฒน์ เวียงจันทึก

๒๙/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๒๐๕
นางสาวอรจิตรา นำพล

๐๓/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๒๐๖
นายอรรถพล พรหมสิทธิ

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๒๐๗
นางสาวอัจฉราพรรณ

ดวงสุดา
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๒๐๘
นางสาวอัญชลี วงค์สะทำ

๒๙/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๒๐๙
นายอินทนนท์ ก้อนคำ

๒๑/๑๑/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๒๑๐
นางสาวเกวลิน หนอนแก้ว

๒๙/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๒๑๑

นางสาวเกศสุดา ทองวงค์
๐๙/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๒๑๒

นางสาวเกษสุดา จักรอินต๊ะ
๑๕/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๒๑๓

นายเกียรติศักดิ

์

คนทรรศน์
๑๔/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๒๑๔

นายเจษฎา นามเมือง
๐๗/๐๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๒๑๕

นายเจษฎา สมปาน
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๒๑๖

นายเดชเจริญ ชวนรัมย์
๑๐/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๒๑๗

นางสาวโชติกา พฤษธิสาริกา
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๒๑๘

นายกฤษฎา ศรีเมือง
๓๑/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๒๑๙

นายก้องกิดากร สิงห์แก้ว
๑๓/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๒๒๐
นายจตุพล พรมเสน

๑๖/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๒๒๑

นายจักรภพ คร่องรับ
๒๑/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๒๒๒

นางสาวชลิกา ชุ่มวงศ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๒๒๓

นายชัชวาลย์ ขันคำ
๑๘/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๒๒๔

นายฐิติพงษ์ บุญถึง
๐๓/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๒๒๕

นายฐิติพล ไชยศรี
๑๐/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๒๒๖

นายณรงค์กร ถูกจิตต์
๒๕/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๒๒๗

นายณัฐชนน มุ้งกุนา
๐๙/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๒๒๘

นายณัฐพงษ์ จินะใจหาญ
๓๐/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๒๒๙

นายดิเรก บำรุงผล
๑๖/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๒๓๐
นายธนกร ขันเปย

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๒๓๑

นายธนวัฒน์ นันตา

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๒๓๒

นายธนโชติ ไชยปาน
๒๗/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๒๓๓

นายธัญญาวุธ จอมภา
๐๖/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๒๓๔

นายธีระพงศ์ วิชัย
๒๔/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๗ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๐๒๓๕

นายนนทวัช นามหาญ

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๒๓๖

นายนพรัตน์ เสียงเย็น
๑๖/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๒๓๗

นายนรินทร์ สุขดี
๑๔/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๒๓๘

นายนิกร วัลลาวงค์
๒๗/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๒๓๙

นายปฏิภาณ วงค์ดาว
๒๗/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๒๔๐
นายพงค์ษกร ทาทอง

๐๑/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๒๔๑

นายพัชรพล พรหมเดชะ
๒๒/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๒๔๒

นายพัชระ ตลับแก้ว
๑๖/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๒๔๓

นายพัทธพล มูลฟู
๑๓/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๒๔๔

นายพิสิทธิ

์

เจริญสุข
๓๑/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๒๔๕

นายภัทรจานนท์ ใจมัน

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๒๔๖

นายภูริวัฌ เสมอเชือ

้

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๒๔๗

นายภูวดล ใหญ่วงค์
๒๓/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๒๔๘

นางสาวมณฑิรา เมียะตุ่น
๐๙/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๒๔๙

นายฤทธิรอน เมืองวงศ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๒๕๐
นายวทัญู จำรัส

๑๐/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๒๕๑

นายวทัญู สิงห์แก้ว
๒๖/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๒๕๒

นายวรพงศ์ อุตส่าห์
๓๐/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๒๕๓

นายวัชวิชญ์ ร้องเก็ต
๐๘/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๒๕๔

นายวัทนพร บุญปน
๑๕/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๒๕๕

นายวาทศิลป เสาระวะ
๑๒/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๒๕๖

นายวุฒิชาติ ใจเทียง

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๒๕๗

นายศิริมงคล สืบเครือ
๐๔/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๒๕๘

นางสาวศิริมาศ ปญญาวงศ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๒๕๙

นายสมศักดิ

์

ปงวงค์
๒๓/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๒๖๐
นายสิทธิศักดิ

์

ศรีมา

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๒๖๑

นายอดิศักดิ

์

ขันทะกิจ
๒๔/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๒๖๒

นายอภิชัย ยะตา

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๒๖๓

นายอภินันท์ ตันกูล
๐๘/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๒๖๔

นายอภิสิทธิ

์

บุญมา

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๒๖๕

นายอิษวัต ชาวเหนือ
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๒๖๖

นายเมธากุล หาญกล้า
๒๔/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๒๖๗

นายเอกรินทร์ กันทะไชย
๑๔/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๒๖๘

นายแพนนเรศร์

เทพหัสดิน ณ อยุธยา
๑๔/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๒๖๙

นายณัฐพงษ์ ดวงต๋า
๑๒/๐๕/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๘ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๐๒๗๐
นายพงษ์วรินทร์ สุรินแก้ว

๒๔/๐๘/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๒๗๑

นายศรัณย์ ขยันดี
๒๑/๐๒/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๒๗๒

นายศราวุฒิ วงศ์ขัติย์
๑๘/๐๕/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๒๗๓

นายศราวุธ แสงสี
๒๒/๐๘/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๒๗๔

นายสัญญา นันต๊ะ
๒๘/๐๒/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๒๗๕

นายสันต์ภพ แก้วมี
๒๐/๐๑/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๒๗๖

นายเสฎฐวุฒิ หอมนาน
๒๗/๐๗/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๒๗๗

นายไตรภพ อุดเอ้ย
๒๕/๐๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๒๗๘

นายยุทธภูมิ บุญเรือง
๒๙/๐๓/๒๕๓๑

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๒๗๙

นางสาวศิริกานต์ เครือสาร

๒๔/๑๑/๒๕๓๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๒๘๐
นางสาวชวนพิศ ผิวใส

๑๙/๐๕/๒๕๓๔

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๒๘๑

ว่าทีร้อยตรีอิทธิพล

่

เทือกธรรมมา
๒๔/๐๔/๒๕๓๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๒๘๒

นางสาวอังคณา เครือคำ
๒๕/๐๓/๒๕๓๓

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๒๘๓

นายนครินทร์ พงษ์ศรีลา
๓๐/๐๑/๒๕๓๕

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๒๘๔

นางสาวจารุวรรณ จันทร์มูล
๑๐/๕/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๒๘๕

นายณัฐกรณ์ จันเอ้ย
๑๕/๕/๒๕๓๙

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๒๘๖

นางสาวทัศนาภรณ์ สมปาน ๘/๙/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๒๘๗

นางสาวทิพย์เกษร ยืนยง ๔/๗/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๒๘๘

นางสาวปรียานุช จันทร์ถา
๑๘/๔/๒๕๓๘

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๒๘๙

เด็กหญิงกานต์รวี ทาทอง
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๕๙/๐๒๙๐
เด็กชายกิตติภพ เลิศคำ

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๕๙/๐๒๙๑

เด็กหญิงชฎาทิพย์ เครือวัลย์
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๕๙/๐๒๙๒

เด็กชายณัฐชัย แซ่เล้า
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๕๙/๐๒๙๓

เด็กชายณัทพงศ์ ปญญานัน

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๕๙/๐๒๙๔

เด็กหญิงณิชา มาศกิตติวงศ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๕๙/๐๒๙๕

เด็กชายธนธง กชจันทร์ไทย
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๕๙/๐๒๙๖

เด็กหญิงนันท์นภัส นามกูล
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๕๙/๐๒๙๗

เด็กชายภัทรพล อิโลยูคิ
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๕๙/๐๒๙๘

เด็กหญิงยุพเรศ อินนาสืบ
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๕๙/๐๒๙๙

เด็กชายวิชาญ แซ่เล้า
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๕๙/๐๓๐๐
เด็กชายสิทธิพงษ์ ใฝจิต

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๕๙/๐๓๐๑
เด็กหญิงสิรินัดดา แจ้งอรุณ

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๕๙/๐๓๐๒
เด็กชายอติรุจ จอมภา

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๕๙/๐๓๐๓
เด็กหญิงอรุโณทัย งามจิต

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๕๙/๐๓๐๔
เด็กชายจิรายุส ทาทอง

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๙ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๐๓๐๕
เด็กชายฉลองรัฐ แซ่เล้า

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๕๙/๐๓๐๖
เด็กชายฉัตริน วือปรัชญากุล

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๕๙/๐๓๐๗
เด็กชายณัฐภูมิ ศรีวิชัย

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๕๙/๐๓๐๘
เด็กชายนราวิชญ์ นามกูล

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๕๙/๐๓๐๙
เด็กหญิงปรียานุช สุริยะไชย

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๕๙/๐๓๑๐
เด็กชายมฤคราช ฟกหอม

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๕๙/๐๓๑๑

เด็กหญิงวราภรณ์ ทอศิริชูชัย
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๕๙/๐๓๑๒

เด็กหญิงสิริมล จำปาเพชร
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๕๙/๐๓๑๓

เด็กหญิงสุทธิดา ขำสุวงค์
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๕๙/๐๓๑๔

เด็กหญิงสุหทยา มิงขวัญ

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๕๙/๐๓๑๕

เด็กหญิงเนตรนภา ไชยะโส
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๕๙/๐๓๑๖

เด็กหญิงจิดาภา เฉพาะธรรม
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๕๙/๐๓๑๗

เด็กชายธนกร บุญสยามธรรม
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๕๙/๐๓๑๘

เด็กชายนิกร แซ่เล้า
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๕๙/๐๓๑๙

เด็กหญิงนำผึง

้

วงค์บุตร
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๕๙/๐๓๒๐
เด็กชายมิงกมล

่

มิงขวัญ

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๕๙/๐๓๒๑

เด็กชายรุจจิโรจน์ วีระวัฒนา
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๕๙/๐๓๒๒

เด็กหญิงวรัญญา วงค์ขัตย์
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๕๙/๐๓๒๓
เด็กหญิงเหมือนแพร เทพขาว

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๕๙/๐๓๒๔

เด็กชายชวัลวิทย์ ซ้อมงาม
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๕๙/๐๓๒๕

เด็กชายณัฐวุฒิ มีวงศ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๕๙/๐๓๒๖

เด็กหญิงทาริกา แซ่โซ้ง
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๕๙/๐๓๒๗

เด็กหญิงพรพรหม สุขแสง
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๕๙/๐๓๒๘

เด็กหญิงวิไล แซ่เล้า
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๕๙/๐๓๒๙

เด็กหญิงศิริกัญญา แซ่เล้า
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๕๙/๐๓๓๐
เด็กหญิงสุธารินี ใฝจิตร

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๕๙/๐๓๓๑

เด็กชายเทมรินทร์ เจริญ
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๕๙/๐๓๓๒

เด็กชายรพีภัทร ฝูงใหญ่
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๕๙/๐๓๓๓

เด็กชายสุรยุทธ มาศกิตติวงค์
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๕๙/๐๓๓๔

เด็กชายกฤตพรต จอมภา
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๕๙/๐๓๓๕

เด็กหญิงกฤษณา ไชยบุตร
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๕๙/๐๓๓๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

พูลคำ
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๕๙/๐๓๓๗

เด็กชายชัชวรินทร์ ชาวน่าน
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๕๙/๐๓๓๘

เด็กหญิงทัศนีย์ คำมี
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๕๙/๐๓๓๙

เด็กชายภรภัทร เพ็งสว่าง
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๑๐ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๐๓๔๐
เด็กชายภาณุพงษ์ ใฝจิต

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๕๙/๐๓๔๑

เด็กชายวิศรุธ ยาคำ
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๕๙/๐๓๔๒

เด็กชายวิษณุ ยาคำ
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๕๙/๐๓๔๓

เด็กชายอดิศร ศรีเมือง
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๕๙/๐๓๔๔

เด็กชายอธิวัฒน์ ลำพูน
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจำปาหวาย วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๕๙/๐๓๔๕

เด็กชายกรวิชญ์ เผ่าปนตา
๒๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17)

วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๕๙/๐๓๔๖

เด็กชายนันทรัตน์ เซียงฉี

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17)

วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๕๙/๐๓๔๗

เด็กชายบรรณวิทิต สมพมิตร
๓๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17)

วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๕๙/๐๓๔๘

เด็กหญิงปนสุดา ทวีรัตน์
๒๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17)

วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๕๙/๐๓๔๙

เด็กหญิงพิมพ์พิศา พากเพียร
๑๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17)

วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๕๙/๐๓๕๐
เด็กหญิงภัทรวรรณ ละเอียด

๒๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17)

วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๕๙/๐๓๕๑

เด็กหญิงอภิญญา ทาทอง
๒๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17)

วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๕๙/๐๓๕๒

เด็กหญิงเกวลิน ปุระกัน
๐๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17)

วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๕๙/๐๓๕๓

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สมวรรณ
๒๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17)

วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๕๙/๐๓๕๔

เด็กชายณัฐนันท์ เผ่าต๊ะใจ
๓๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17)

วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๕๙/๐๓๕๕

เด็กชายณัฐพงศ์ บุญธิวงค์
๑๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17)

วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๕๙/๐๓๕๖

เด็กชายนพรัตน์ คำมี
๐๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17)

วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๕๙/๐๓๕๗

เด็กชายรัฐภูมิ เมรัตน์
๑๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17)

วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๕๙/๐๓๕๘

เด็กหญิงวรานุช เพ็ชรสุวรรณ
๑๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17)

วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๕๙/๐๓๕๙

เด็กชายวีรภัทร กิจพนาพร
๐๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17)

วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๕๙/๐๓๖๐
เด็กชายกฤษดา ทาทอง

๒๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17)

วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๕๙/๐๓๖๑

เด็กชายกิตติเดช ปุระกัน
๑๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17)

วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๕๙/๐๓๖๒

เด็กชายจีรภัทร์ เผ่าอ้าย

๒๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17)

วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๕๙/๐๓๖๓

เด็กชายชนันวิชญ์ มารศรี
๒๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17)

วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๕๙/๐๓๖๔

เด็กชายพลเศรษฐ์ ใฝใจ
๒๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17)

วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๕๙/๐๓๖๕

เด็กชายภาคี สัตย์สม
๐๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17)

วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๕๙/๐๓๖๖

เด็กชายรัฐพงษ์ วรรณพรม
๑๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17)

วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๕๙/๐๓๖๗

เด็กชายศุภชิต ใฝใจ
๑๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17)

วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๕๙/๐๓๖๘

เด็กหญิงสุจิตตรา หอมหวล
๑๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17)

วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๕๙/๐๓๖๙

เด็กชายสุทธิศักดิ

์

บุญยา
๐๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17)

วัดร่องเข็ม  

พย ๓๔๕๙/๐๓๗๐
เด็กชายจีระยุทธ์ แซ่เติน

๋

๒๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแม่กา สาขาบ้านแม่ตำน้อย
วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๓๗๑

เด็กชายธาวิน อาหงิ
๒๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแม่กา สาขาบ้านแม่ตำน้อย

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๓๗๒

เด็กชายพีรพัฒน์ แซ่ฟุง
๒๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านแม่กา สาขาบ้านแม่ตำน้อย

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๓๗๓

เด็กหญิงภัคธีมา แซ่ล้อ

๒๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแม่กา สาขาบ้านแม่ตำน้อย
วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๓๗๔

เด็กหญิงอนัญญา แซ่จ๋าว
๑๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแม่กา สาขาบ้านแม่ตำน้อย

วัดแม่กาห้วยเคียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๑๑ / ๑๔๙

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๐๓๗๕

เด็กชายชลชาติ อาหงิ
๑๗/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแม่กา สาขาบ้านแม่ตำน้อย

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๓๗๖

เด็กหญิงธัญมน เสวะ
๑๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแม่กา สาขาบ้านแม่ตำน้อย

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๓๗๗

เด็กหญิงนนท์ธิชา ชมบุญ
๓๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแม่กา สาขาบ้านแม่ตำน้อย

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๓๗๘

เด็กชายวรเชษฐ์ แซ่จ๋าว
๐๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแม่กา สาขาบ้านแม่ตำน้อย

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๓๗๙

เด็กหญิงอรปรียา แซ่ลิว

้

๐๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแม่กา สาขาบ้านแม่ตำน้อย
วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๓๘๐
เด็กหญิงจารุภา ฉัตรแก้ว

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่กา วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๓๘๑

เด็กชายจิระภัทร์ ศรีสุวรรณ
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่กา วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๓๘๒

เด็กหญิงจุฑามาศ พากเพียร
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่กา วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๓๘๓

เด็กชายนิทธนต์ อินต๊ะเสกษ์
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่กา วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๓๘๔

เด็กชายยุทธภพ แซ่เติน

๋

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่กา วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๓๘๕

เด็กชายวัฒนา เชียงเนาว์
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่กา วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๓๘๖

เด็กหญิงณัฐธิดา มณีวงศ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กา วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๓๘๗

เด็กชายปญญา โหมดพราย
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กา วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๓๘๘

เด็กหญิงจริญญา พูนสาร
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กา วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๓๘๙

เด็กชายชยพัทธ์ ไชยวงศ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กา วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๓๙๐
เด็กชายชาญณรงค์ หน่อคำบุตร

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กา วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๓๙๑

เด็กชายณัฐเกียรติ ไฝจิต
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กา วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๓๙๒

เด็กหญิงพรนภา รัศมี
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กา วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๓๙๓

เด็กชายภาคภูมิ คิดถูก
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กา วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๓๙๔

เด็กหญิงลดาวัลย์ เบ็ญพาด
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กา วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๓๙๕

เด็กหญิงศศิวรรณ บุญเรือง
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่กา วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๓๙๖

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ใจหล้า
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กา วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๓๙๗

เด็กชายกษิดิสินธุ์ แซ่ลิว

้

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่กา วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๓๙๘

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ ชุ่มมงคล
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่กา วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๓๙๙

เด็กหญิงพิยดา ฟูแสง
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กา วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๔๐๐
เด็กหญิงวันวิสา เชือเขียว

้

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กา วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๔๐๑
เด็กหญิงศิริพร ไชยวงศ์

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่กา วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๔๐๒
เด็กชายอาชา อาหงิ

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่กา วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๔๐๓
เด็กชายอาทิตย์ แซ่จู

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่กา วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๔๐๔
เด็กหญิงลลิตา สัมฤทธินอก

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่กา วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๔๐๕
เด็กชายนิคม แซ่เติน

๋

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่กา วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๔๐๖
เด็กชายศิริวงศ์ สุริยะเทพ

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่กา วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๔๐๗
เด็กหญิงสุรางคณา จิตนารี

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่กา วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๔๐๘
เด็กหญิงจักรกฤษณ์ แซ่จ๋าว

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่กา วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๔๐๙
เด็กหญิงชลธิชา เงินเย็น

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเคียน วัดแม่กาห้วยเคียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๑๒ / ๑๔๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๐๔๑๐
เด็กชายชาญวิทย์ นนทมาลย์

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเคียน วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๔๑๑

เด็กหญิงชีวาพร บัวนาค
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยเคียน วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๔๑๒

เด็กชายนพวิชญ์ แสงจ้อย
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยเคียน วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๔๑๓

เด็กชายนัทภพ เฉพาะธรรม
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเคียน วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๔๑๔

เด็กหญิงพรธวัล ไชยมงคล
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยเคียน วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๔๑๕

เด็กหญิงภัทรวดี เฉพาะธรรม

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเคียน วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๔๑๖

เด็กหญิงศรัญญา โสรัจจะ
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยเคียน วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๔๑๗

เด็กหญิงศศิวิมล อินตา
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเคียน วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๔๑๘

เด็กชายสุทธินันท์ เหลืองตรงกิจ
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเคียน วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๔๑๙

เด็กชายอชิระ จันต๊ะณาเขต

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเคียน วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๔๒๐
เด็กชายอภินันท์ ปงเมือง

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยเคียน วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๔๒๑

เด็กชายกิตติภูมิ แสนโซ้ง
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเคียน วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๔๒๒

เด็กหญิงญาณิศา ปนกา
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเคียน วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๔๒๓

เด็กหญิงณัชชา ฮินมัน

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเคียน วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๔๒๔

เด็กหญิงตาหวาน บุญวงค์
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเคียน วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๔๒๕

เด็กชายธนพล สามติบ

๊

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเคียน วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๔๒๖

เด็กหญิงนริศรา จักจุ้ม
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเคียน วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๔๒๗

เด็กหญิงวริศรา จันทร์ขาว
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเคียน วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๔๒๘

เด็กหญิงวันวิสาข์ ทับล้อม
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเคียน วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๔๒๙

เด็กหญิงศุภกานต์ กรุงโพธิ

์

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเคียน วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๔๓๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ติบมา

๊

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเคียน วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๔๓๑

เด็กชายเอกภพ มินจันทึก
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเคียน วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๔๓๒

เด็กชายกฤษฎา สิทธิประเสริฐ
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเคียน วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๔๓๓

เด็กชายกานตพงค์ แซ่กอ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเคียน วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๔๓๔

เด็กหญิงจารุภา จดจำ
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเคียน วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๔๓๕

เด็กชายชินภัทร มุทะสัง
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเคียน วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๔๓๖

เด็กชายปุญญพัฒน์ ยังเจริญ
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเคียน วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๔๓๗

เด็กหญิงวาสินี กันทะวัง
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเคียน วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๔๓๘

เด็กชายสัตกรินทร์ ทาบาล
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเคียน วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๔๓๙

เด็กหญิงอรพรรณ พวงสันเทียะ
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยเคียน วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๔๔๐
เด็กชายจรณินทร์ วงค์จุมปู

๐๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๔๔๑

เด็กหญิงชัญญานุช ปนโตน
๑๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๔๔๒

เด็กชายชัยอนันต์ บุตรคร้อ
๑๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๔๔๓

เด็กชายณัฐิวุฒิ บัวนาค
๒๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๔๔๔

เด็กชายทักษ์ดนัย ผัดดี

๒๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๑๓ / ๑๔๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๐๔๔๕

เด็กชายธนะชัย เทียมจักษ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๔๔๖

เด็กหญิงนริศรา ชุ่มลือ
๑๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๔๔๗

เด็กชายบดินทร์ พลหาญ
๓๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๔๔๘

เด็กหญิงพัชราภา ผิวจันทร์
๐๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๔๔๙

เด็กชายพัทธดนัย ไตรบำรุง
๐๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๔๕๐
เด็กหญิงวิภารัตน์ ศรีพจน์มณีรัตน์

๒๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๔๕๑

เด็กหญิงเนตรนภัส มะโนจันทร์
๐๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๔๕๒

เด็กหญิงเม็ดทราย สีทา

๒๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๔๕๓

เด็กหญิงกนกวรรณ หลวงคำ.
๐๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๔๕๔

เด็กหญิงจิราวรรณ บุตรคร้อ
๒๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๔๕๕

เด็กหญิงตติยาภรณ์ อมรโชติพันธ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๔๕๖

เด็กชายธวัชชัย ฟูเชือ

้

๑๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๔๕๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เฉพาะธรรม
๑๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๔๕๘

เด็กชายจิรายุ สารเชือ

้

๒๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๔๕๙

เด็กหญิงชนันชิดา แข็งแรง
๒๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๔๖๐ เด็กชายทริสตรัมเจ๊สซี

้ ่

พิทท์เคนเนดีง

้

๑๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๔๖๑

เด็กชายนราธาร สมศรี
๒๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๔๖๒

เด็กชายปฐมพงษ์ งามการ
๑๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๔๖๓

เด็กชายพิชัย เชือมูล

้

๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๔๖๔
เด็กหญิงวรรณณิษา ปญใจ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๔๖๕

เด็กหญิงสุภาพร เพชรจะขัน

๑๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๔๖๖

เด็กหญิงอภิสรา พรชมพู
๐๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๔๖๗

เด็กหญิงธณยา แจ่มจรัส
๑๘/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๔๖๘

เด็กหญิงพรรณษา เทียมพันธ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๔๖๙

เด็กชายศิวศิลป ใจปา
๒๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๔๗๐
เด็กชายสุรพงศ์ เยอส่อ

๐๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๔๗๑

เด็กชายเจษฎา ใหม่กุณะ
๑๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๔๗๒

เด็กชายไพบูลย์ น้อยปาปลูก
๒๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๔๗๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ ดอนนา
๑๙/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๔๗๔

เด็กหญิงพัชรพร แก้ววิชิต
๒๓/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๔๗๕

เด็กชายเสกสรรค์ ธิติอภินันท์
๐๙/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๔๗๖

เด็กหญิงกัลยารัตน์ ศูนย์กลาง
๒๐/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๔๗๗

เด็กหญิงธิติมา ไข่หนู
๑๓/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๔๗๘

เด็กชายนันทศักดิ

์

ใจหนู
๒๒/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๔๗๙

นายวสันต์ วงค์ขัติย์
๐๘/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๑๔ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๐๔๘๐
เด็กชายวัชรกร สารบุญเปง

๒๓/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๔๘๑

เด็กชายวัฒนากรณ์ ภาระจริง
๑๔/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๔๘๒

นางสาวสุพิชญา ไชยสมบัติ
๒๔/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๔๘๓

เด็กชายอภิวัฒน์ ทินนา
๑๓/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๔๘๔

เด็กชายเจษฎากร แซ่เติน

๋

๑๖/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

วัดแม่กาห้วยเคียน  

พย ๓๔๕๙/๐๔๘๕

เด็กชายพีรภัทร มิงขวัญ

่

๒๗/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง

วัดลี  

พย ๓๔๕๙/๐๔๘๖

เด็กชายฐิติศักิดิ

์

ระวังทรัพย์ ๘/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง

วัดลี  

พย ๓๔๕๙/๐๔๘๗

เด็กชายพรเกษม เชือดวงแก้ว

้

๒๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง

วัดลี  

พย ๓๔๕๙/๐๔๘๘

เด็กชายพงศกร ดวงตา
๒๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง

วัดลี  

พย ๓๔๕๙/๐๔๘๙

เด็กชายโกเมทย์ ศศิสนธิ

์

๑๒/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง

วัดลี  

พย ๓๔๕๙/๐๔๙๐
เด็กชายศุภกานต์ ติวงศ์

๒๗/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง

วัดลี  

พย ๓๔๕๙/๐๔๙๑

เด็กชายณัฐพงศ์ ไชยสาร
๑๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง

วัดลี  

พย ๓๔๕๙/๐๔๙๒

เด็กหญิงพระเยา ประสาทแก้ว
๑๗/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง

วัดลี  

พย ๓๔๕๙/๐๔๙๓

เด็กหญิงจีรารัตน์ แสงสิงห์
๑๖/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง

วัดลี  

พย ๓๔๕๙/๐๔๙๔

เด็กหญิงสรัญญา พลูคำ ๑/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง

วัดลี  

พย ๓๔๕๙/๐๔๙๕

เด็กหญิงกลมชนก ตะน่าน
๑๙/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง

วัดลี  

พย ๓๔๕๙/๐๔๙๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ ตัณฑ์เอกชน
๑๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง

วัดลี  

พย ๓๔๕๙/๐๔๙๗

นางสาวยุวเรศ ฟูแสง
๒๐/๓/๒๕๔๑

โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง

วัดลี  

พย ๓๔๕๙/๐๔๙๘

เด็กชายภานุวัฒน์ เครืองสนุก

่

๔/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง

วัดลี  

พย ๓๔๕๙/๐๔๙๙

เด็กชายเมธี เจนจิต
๑๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง

วัดลี  

พย ๓๔๕๙/๐๕๐๐
เด็กชายณัฐพงศ์ ก๋ายี

๑๘/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง

วัดลี  

พย ๓๔๕๙/๐๕๐๑
เด็กชายวรวุฒิ ไฝฟา

๑๐/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง

วัดลี  

พย ๓๔๕๙/๐๕๐๒
นายอดิศักดิ

์

แรกข้าว
๘/๑๐/๒๕๓๑

โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง

วัดลี  

พย ๓๔๕๙/๐๕๐๓
นายธงชัย จันแย้

๑๕/๑๐/๒๕๑๕

โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า ช้างกำ  

พย ๓๔๕๙/๐๕๐๔
นายดวง อินสุขิน

๒๔/๐๒/๒๕๐๒

โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า ช้างกำ  

พย ๓๔๕๙/๐๕๐๕
นายสมฤกษ์ สุทธนะ

๒๗/๐๔/๒๕๐๓

โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า ช้างกำ  

พย ๓๔๕๙/๐๕๐๖
เด็กหญิงทิพยสุคนธ์ มอยเชือ

้

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า ช้างกำ  

พย ๓๔๕๙/๐๕๐๗
เด็กหญิงพรนภา สาระมี

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า ช้างกำ  

พย ๓๔๕๙/๐๕๐๘
เด็กชายศุภกิตต์ หาญแก่น

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า ช้างกำ  

พย ๓๔๕๙/๐๕๐๙
เด็กชายกิตติกร คำชมภู

๒๘/๐๑/๒๕๔๘
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดตำม่อน

ตำม่อน  

พย ๓๔๕๙/๐๕๑๐
เด็กชายชนินทร์ บัวเผือน

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๘
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดตำม่อน

ตำม่อน  

พย ๓๔๕๙/๐๕๑๑

เด็กชายอดุลวิทย์ อ้อยบำรุง
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดตำม่อน

ตำม่อน  

พย ๓๔๕๙/๐๕๑๒

เด็กหญิงอัจฉริยา พรหมคำ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดตำม่อน

ตำม่อน  

พย ๓๔๕๙/๐๕๑๓

เด็กชายธีรวัฒน์ เจริญอุดมชัย
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดตำม่อน

ตำม่อน  

พย ๓๔๕๙/๐๕๑๔

เด็กหญิงกรรณ์ธิชา พรมจกร์
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดตำม่อน

ตำม่อน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๑๕ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๐๕๑๕

เด็กหญิงสุรึรัตน์ สุวรรณ
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดตำม่อน

ตำม่อน  

พย ๓๔๕๙/๐๕๑๖

เด็กหญิงณัชชา แท่นอ่อน
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตำพระแล
วัดตำม่อน (ตำบ่อน)

 

พย ๓๔๕๙/๐๕๑๗

เด็กหญิงปนัดดา จบแสน

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตำพระแล
วัดตำม่อน (ตำบ่อน)

 

พย ๓๔๕๙/๐๕๑๘

เด็กชายสหัชฤทธิ

์

พรมเสน
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตำพระแล
วัดตำม่อน (ตำบ่อน)

 

พย ๓๔๕๙/๐๕๑๙

เด็กชายอมรวิช นามบ้าน
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตำพระแล
วัดตำม่อน (ตำบ่อน)

 

พย ๓๔๕๙/๐๕๒๐
เด็กหญิงธนิตา ดวงต๋า

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตำพระแล
วัดตำม่อน (ตำบ่อน)

 

พย ๓๔๕๙/๐๕๒๑

เด็กหญิงบัญจรัตน์ หู้โลหะ
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตำพระแล
วัดตำม่อน (ตำบ่อน)

 

พย ๓๔๕๙/๐๕๒๒
เด็กหญิงพิชญพรรณ์ ทวิชงค์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตำพระแล
วัดตำม่อน (ตำบ่อน)

 

พย ๓๔๕๙/๐๕๒๓

เด็กหญิงบุษราคัม อ้อยหวาน
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตำพระแล
วัดตำม่อน (ตำบ่อน)

 

พย ๓๔๕๙/๐๕๒๔

เด็กหญิงยุพารัตน์ เก่งการ
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตำพระแล
วัดตำม่อน (ตำบ่อน)

 

พย ๓๔๕๙/๐๕๒๕

เด็กชายวชิรพรรษ ท้าวล่า
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตำพระแล
วัดตำม่อน (ตำบ่อน)

 

พย ๓๔๕๙/๐๕๒๖

เด็กหญิงวันวิสา หมันไร่

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตำพระแล
วัดตำม่อน (ตำบ่อน)

 

พย ๓๔๕๙/๐๕๒๗

เด็กชายศุภมงคล อภิวงค์
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตำพระแล
วัดตำม่อน (ตำบ่อน)

 

พย ๓๔๕๙/๐๕๒๘

เด็กชายสันติพงษ์ แก้วเด็จ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตำพระแล
วัดตำม่อน (ตำบ่อน)

 

พย ๓๔๕๙/๐๕๒๙

เด็กหญิงอุบลรัตน์ หาสิง

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตำพระแล
วัดตำม่อน (ตำบ่อน)

 

พย ๓๔๕๙/๐๕๓๐
เด็กหญิงเจนจิรา ประทุม

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตำพระแล
วัดตำม่อน (ตำบ่อน)

 

พย ๓๔๕๙/๐๕๓๑

เด็กชายคณาธิป สพานแก้ว
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตำพระแล
วัดตำม่อน (ตำบ่อน)

 

พย ๓๔๕๙/๐๕๓๒

เด็กชายชัยณรงค์ ใจหลัก
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตำพระแล
วัดตำม่อน (ตำบ่อน)

 

พย ๓๔๕๙/๐๕๓๓

เด็กหญิงนริศรา วงศ์เต็ม
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตำพระแล
วัดตำม่อน (ตำบ่อน)

 

พย ๓๔๕๙/๐๕๓๔

เด็กชายภัทรพล สันสุวรรณ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตำพระแล
วัดตำม่อน (ตำบ่อน)

 

พย ๓๔๕๙/๐๕๓๕

เด็กชายภานุพงษ์ ปานน้อย

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตำพระแล
วัดตำม่อน (ตำบ่อน)

 

พย ๓๔๕๙/๐๕๓๖

เด็กชายรัชพล ผาสุข
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตำพระแล
วัดตำม่อน (ตำบ่อน)

 

พย ๓๔๕๙/๐๕๓๗

เด็กหญิงสายนำผึง

้

ท้าวล่า
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตำพระแล
วัดตำม่อน (ตำบ่อน)

 

พย ๓๔๕๙/๐๕๓๘

เด็กหญิงอรยา อภิวงค์
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตำพระแล
วัดตำม่อน (ตำบ่อน)

 

พย ๓๔๕๙/๐๕๓๙

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

เดินอด
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตำพระแล
วัดตำม่อน (ตำบ่อน)

 

พย ๓๔๕๙/๐๕๔๐
นายธวัชชัย ธรรมลังกา

๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตำพระแล
วัดตำม่อน (ตำบ่อน)

 

พย ๓๔๕๙/๐๕๔๑

เด็กชายพัชรพล อินทยศ
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตำพระแล
วัดตำม่อน (ตำบ่อน)

 

พย ๓๔๕๙/๐๕๔๒

นายพิพัฒน์พงศ์ วิยะพร้าว

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตำพระแล
วัดตำม่อน (ตำบ่อน)

 

พย ๓๔๕๙/๐๕๔๓

นายมงคลชัย เฟองสุข

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตำพระแล
วัดตำม่อน (ตำบ่อน)

 

พย ๓๔๕๙/๐๕๔๔

นายเอกพล เวียงคำ
๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตำพระแล
วัดตำม่อน (ตำบ่อน)

 

พย ๓๔๕๙/๐๕๔๕

เด็กชายโชตินันท์ หมันเพียร

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตำพระแล
วัดตำม่อน (ตำบ่อน)

 

พย ๓๔๕๙/๐๕๔๖

เด็กหญิงกชนิภา ชะโลมทิพย์
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๕๔๗

เด็กหญิงกนกภรณ์ พรหมเผ่า
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๕๔๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ วงศ์เปย
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๕๔๙

เด็กหญิงกฤตชญา ห่วงศร
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๑๖ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๐๕๕๐
เด็กชายกฤตนพ ใจเทียง

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๕๕๑

เด็กชายกฤตยชญ์ คำแก่น
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๕๕๒

เด็กชายกฤษฎี วรรณคำ
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๕๕๓

เด็กหญิงกวิสรา งานดี
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๕๕๔

เด็กหญิงกัญญวรา ใจประภา

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๕๕๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ นางาม
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๕๕๖

เด็กหญิงกันตฤทัย หาขุน
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๕๕๗

เด็กหญิงกันติชา หอมนาน
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๕๕๘

เด็กหญิงกันยกร เปกเครือ
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๕๕๙
เด็กหญิงกัลยวรรธน์ มาฟู

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๕๖๐
เด็กชายกิตติภูมิ บุญมา

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๕๖๑

เด็กหญิงกีตรัตน์ ขุนนำ
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๕๖๒

เด็กหญิงกุลฑีรา ทาปน
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๕๖๓

เด็กหญิงกุลริศา บุญเสาร์
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๕๖๔

เด็กชายขจรวิชช์ วงศ์ไชย
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๕๖๕

เด็กชายจักรธร พิสิษฐ์กุล
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๕๖๖

เด็กหญิงจิดาภา ฝนวงศ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๕๖๗

เด็กหญิงจิรัชญา กำธรกูล
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๕๖๘

เด็กหญิงจิราพัชร พิทักษ์เมธี
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๕๖๙

เด็กชายจิรายุ นำไพศาล
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๕๗๐
เด็กหญิงจีรมณีกุล เผ่าเอียง

้

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๕๗๑

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ วงค์กันทะ
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๕๗๒

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ ใจเย็น
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๕๗๓

เด็กหญิงชญานิษฐ ศรีบุญชู
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๕๗๔

เด็กหญิงชนากานต์ วิศิษฏ์ศิริโสภา
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๕๗๕

เด็กหญิงชนาพร อินคำ

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๕๗๖

เด็กหญิงชนาภา เมืองชุม
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๕๗๗

เด็กหญิงชนิดาภา มานัสสา
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๕๗๘

เด็กหญิงชนิษฎา พันธุลาวัณย์
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๕๗๙

เด็กหญิงชมตะวัน ศรีจันทร์พาล
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๕๘๐
เด็กชายชยกร ดวงแก้ว

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๕๘๑

เด็กหญิงชวัลรัตน์ จันลาเศษ
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๕๘๒

เด็กหญิงชวิศา ศรีแปง
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๕๘๓

เด็กชายชัชวรัตน์ คนสม
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๕๘๔

เด็กหญิงชาครีญา ทองยะ
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๑๗ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๐๕๘๕

เด็กชายชิษณุพงศ์ ฟูแสง
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๕๘๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ สาตนอก
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๕๘๗

เด็กหญิงชุติกาญจน์ แก้วมี

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๕๘๘

เด็กหญิงซิวลี

่

ยับ
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๕๘๙

เด็กชายญาณพัทธ์ พงศ์ชูวงศ์สกุล
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๕๙๐
เด็กชายญาณภัทร มาฟู

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๕๙๑

เด็กชายฐิติพันธ์ ปญจขันธ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๕๙๒

เด็กหญิงฐิติภา มณีมัย
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๕๙๓

เด็กหญิงฐิติมน บุญธรรม
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๕๙๔

เด็กหญิงณภัทร สิงหลักษณ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๕๙๕

เด็กหญิงณัฎฐณิชา หวลอารมณ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๕๙๖

เด็กหญิงณัฏฐรินีย์ ลิมตระกูล

้

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๕๙๗

เด็กหญิงณัฏฐ์ธพร ไชยเมือง
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๕๙๘
เด็กหญิงณัฏฐ์ศศิภา ชุ่มวงศ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๕๙๙

เด็กหญิงณัฐชยา สุขสบาย
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๐๐
เด็กชายณัฐชานน วงค์ปญญา

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๐๑
เด็กชายณัฐดนัย ใจมัน

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๐๒
เด็กหญิงณัฐธิดา สมศรี

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๐๓
เด็กหญิงณัฐนรี ทองเทศ

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๐๔
เด็กหญิงณัฐพร

ปานพรหมมินทร์
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๐๕
เด็กชายณัฐพล ธิตา

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๐๖
เด็กชายณิชกุณ ชุ่มลือ

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๐๗
เด็กหญิงณิชาพัชร์ ไชยมงคล

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๐๘
เด็กชายดนุรุจ สมฤทธิ

์

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๐๙
เด็กหญิงดาราศิริ มิงขวัญ

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๑๐
เด็กชายติณณภพ ชมภูแก้ว

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๑๑
เด็กชายทองกันธิชาติ ทองกันทา

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๑๒

เด็กชายทักษ์ดนัย จารุจำรัส
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๑๓

เด็กหญิงทิชา ใสสม
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๑๔

เด็กหญิงทิพย์วรา ไชยกุล
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๑๕

เด็กชายธนพล จิตรีพล
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๑๖

เด็กหญิงธนพิม คนซือ

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๑๗

เด็กหญิงธนภรณ์ วังวล

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๑๘

เด็กหญิงธนภรณ์ ใจวัง

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๑๙

เด็กชายธนภัทร ธรรมยา
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๑๘ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๐๖๒๐
เด็กหญิงธนาธร มูลทาทอง

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๒๑

เด็กชายธนายุต กมลสิงห์
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๒๒

เด็กชายธฤติ เครือชัยวัฒนา
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๒๓

เด็กชายธวัชชัย ทิพย์ชัย
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๒๔

เด็กหญิงธัญชนก เชือบุญยืน

้

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๒๕

เด็กหญิงธัญญรัตน์ ติบหน่อ

๊

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๒๖
เด็กหญิงธัญญารัตน์ จินาเฟย

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๒๗
เด็กหญิงธัญญ์วรัตน์ หงษ์สีทอง

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๒๘

เด็กหญิงธัญรดา รุ่งแสง
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๒๙

เด็กชายธัญศิลป ธงสัตย์
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๓๐
เด็กหญิงธันยพร นามวงศ์

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๓๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ ใจสัตย์
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๓๒

เด็กหญิงธิติสุดา เดชะบุญ
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๓๓

เด็กหญิงนงนภัส พลูคำ
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๓๔

เด็กชายนนทชัย ดาสา
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๓๕

เด็กหญิงนภัสสร เล้า
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๓๖

เด็กหญิงนภาพร ช่างคำ
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๓๗

เด็กหญิงนริศรา คำมาเร็ว
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๓๘

เด็กหญิงนวรัตน์ ศรีพรม
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๓๙

เด็กหญิงนหทัย สุวรรณศิลป
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๔๐
เด็กหญิงนัทธมน ไชยวงค์

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๔๑

เด็กชายนิติภูมิ ศรีแหลมสิงห์
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๔๒

เด็กหญิงนิศาชล สร้อยศิริ
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๔๓

เด็กชายปกรณ์ ต๊ะสุยะ
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๔๔

เด็กหญิงปภาวรินท์ โพธิทองคำ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๔๕

เด็กหญิงปรวรรณ แปงณีวงค์
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๔๖

นายประกายดาว พลานามัย
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๔๗

เด็กชายประสิทธิ

์

ภิธรรมมา
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๔๘

เด็กหญิงปวณรี ไชยคำ
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๔๙

เด็กชายปวเรศ ดวงแก้ว
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๕๐
เด็กชายปองภพ

เชือประเสริฐศักดิ

้ ์

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๕๑

เด็กหญิงปอฝาย กาจารี
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๕๒

เด็กหญิงปทมภรณ์ สุขเจริญ
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๕๓

เด็กหญิงปยวรรณ อิสสระบุตร
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๕๔
เด็กหญิงปุญญาณินท์ ถินลำปาง

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๑๙ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๐๖๕๕

เด็กชายพงศธร กุศลจิตรโต
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๕๖

เด็กชายพงศพัศ แสงแก้ว
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๕๗

เด็กชายพงศภัค ปรังเขียว
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๕๘

เด็กหญิงพนิดา สุทธภักติ
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๕๙
เด็กหญิงพรรณปพร ชัยวิชิต

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๖๐
เด็กหญิงพรลภัส เผ่าต๊ะใจ

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๖๑
เด็กหญิงพลอยชมภู

เกียรติกูลานุสรณ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๖๒

เด็กชายพศิน นิมมานพิภักดิ

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๖๓

เด็กชายพัชรพล ดอกคำ
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๖๔

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ขวัญใจ
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๖๕
เด็กหญิงพัชรินทร์ธร สุรินทอง

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๖๖

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา สายลังกา
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๖๗

เด็กหญิงพันณ์ชิษา รักทวี
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๖๘
เด็กหญิงพิชชานันท์ ใจทน

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๖๙

เด็กชายพิชิตชัย อ้อยกาม
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๗๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก อินต๊ะรักษา

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๗๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก อินต๊ะสาร

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๗๒

เด็กหญิงพิมพ์พิศา เมืองวงศ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๗๓

เด็กชายพีรณัฐ สร้อยเกียว
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๗๔

เด็กชายพีรณัฐ เชือมหาวัน

้

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๗๕

เด็กชายพีรวิชญ์ เมืองงิวราย

้

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๗๖

เด็กชายภควันต์ ฝนถึงภูมิ
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๗๗

เด็กชายภัทรพล บุญยัง
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๗๘

เด็กชายภัทรพล พลคะ
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๗๙

เด็กชายภัทรพล ยาวิระ
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๘๐
เด็กหญิงภัทรมล ใจมัน

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๘๑

เด็กหญิงภัทราจิตร ไชยวุฒิ
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๘๒

เด็กหญิงภาธิญา ชัยทอง
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๘๓

เด็กชายภูบดินทร์ บุญยา
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๘๔

เด็กชายภูมิพัฒน์ แก้วมูล
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๘๕

เด็กชายภูมิเดช วีระตา
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๘๖

เด็กชายภูมีศวร ภู่ชัย
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๘๗

เด็กชายภูวดลษ์ หงส์เงินวัชรกุล
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๘๘

เด็กชายรณกฤต พรหมเสน
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๘๙

เด็กชายรณกฤต เพียรการ
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๒๐ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๐๖๙๐
เด็กหญิงรตนมน อ่องคำ

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๙๑

เด็กชายรัชชากร ธุระเศรษฐ์
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๙๒

เด็กหญิงรัญชนา ไชยวุฒิ
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๙๓

เด็กชายรัฐภูมิ ช้างสาร
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๙๔

เด็กหญิงรุจิรดา เยาวรัตน์
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๙๕

เด็กหญิงลภัสรดา อานนท์
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๙๖

เด็กหญิงลลิตา อินทนิล
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๙๗

เด็กหญิงวณิชญา สิทธิวงค์
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๙๘

เด็กหญิงวนัชพร หมันไร่

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๖๙๙

เด็กชายวัชรากร เจริญจิตร

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๗๐๐
เด็กชายวันเฉลิม คำเงิน

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๗๐๑
เด็กหญิงวัสนนันท์ ปญญา

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๗๐๒
เด็กหญิงวิชชา เครือตา

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๗๐๓
เด็กหญิงวิชญาพร ประภาการ

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๗๐๔
เด็กชายวีรภัทร ไชยเสน

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๗๐๕
เด็กหญิงศรุดา ปาวิชัย

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๗๐๖
เด็กหญิงศรุตา นันทชัย

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๗๐๗
เด็กชายศิกษก แววงาม

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๗๐๘
เด็กหญิงศิริฌานี นวลไชยดี

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๗๐๙
เด็กชายศิวกร วังวล

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๗๑๐
เด็กชายศิวนาถ กาตาสาย

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๗๑๑

เด็กชายศุภกฤต เอือหยิงศักดิ

้ ่ ์

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๗๑๒

เด็กหญิงศุภสุตา เต็มเปยม
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๗๑๓

เด็กชายศุภโชติ เบ้าชาลี
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๗๑๔

เด็กชายสมบุญ อินทนนท์
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๗๑๕

เด็กหญิงสรณ์กนก ศิลลัย
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๗๑๖

เด็กหญิงสวิตตา ใจมิภักดิ

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๗๑๗

เด็กชายสัญญากร สินจนะสูตร
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๗๑๘

เด็กหญิงสิริกร ธิแก้ว
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๗๑๙

เด็กหญิงสิริกานต์ พุทธิชัยโภคิน
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๗๒๐
เด็กหญิงสิริมา ขัตนา

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๗๒๑

เด็กหญิงสิริรักษ์ รักโค
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๗๒๒

เด็กชายสืบสกุล โพนทอง
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๗๒๓

เด็กหญิงสุชัญญา ฉันทาปกรณ์
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๗๒๔

เด็กหญิงสุชาวดี มนต์ไตรเวศย์
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๒๑ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๐๗๒๕

เด็กชายสุทธิพจน์ อุตสาห์
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๗๒๖

เด็กหญิงสุภัทรา สุริยศ

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๗๒๗

เด็กหญิงสุรัญชนา สะพานแก้ว
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๗๒๘

เด็กหญิงหทัยจิตร ไชยวุฒิ
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๗๒๙

เด็กหญิงหทัยชนก มากี
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๗๓๐
เด็กหญิงอชิรญาณ์

หิรัณย์บรรณสาร
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๗๓๑

เด็กชายอดิเทพ ยามาชิตะ
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๗๓๒

เด็กหญิงอติกานต์ ละลอกแก้ว
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๗๓๓

เด็กชายอนันต์ยศ สมยะภัย
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๗๓๔

เด็กหญิงอรปรียา วงค์จุมปู
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๗๓๕

เด็กหญิงอรุณรัตน์ ไชยะปาน
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๗๓๖

เด็กชายอัษฎายุธ ทุนกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๗๓๗

เด็กหญิงอิงอร รัตนพัทธยากร
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๗๓๘

เด็กชายอิทธิเชษฐ์ เมืองวงค์
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๗๓๙
เด็กชายอิศรานุวัฒน์ เร่งมา

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๗๔๐
เด็กหญิงอุ้มบุญ คำมี

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๗๔๑

เด็กหญิงเจณิสรา สกุลเจียมใจ
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๗๔๒

เด็กชายเตชพัฒน์ คำปา
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๗๔๓

เด็กหญิงเนตรนภา ไก่งาม
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๗๔๔

เด็กชายเพชรายุธ อดิศัยสกุล
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๗๔๕

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา นันทชาติ
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๗๔๖

เด็กหญิงเมราณี ศรีวงค์
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๗๔๗

เด็กหญิงเมษยา บัวไข
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๗๔๘

เด็กหญิงแพรพลอย กำทอง
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๗๔๙

นางมาริษา สิงห์กา
๑๔/๐๔/๒๕๑๒

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๗๕๐
นายชาญพงษ์ ถูกจิตร์

๒๕/๑๐/๒๕๑๑

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๗๕๑
นางสาวหัตถยากานต์ สุริยาเกศกุล

๒๙/๐๑/๒๕๑๓

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๗๕๒

นางมณฑา นนท์ศรี ๓/๐๒/๒๕๐๒ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๗๕๓

นางสาวมาลัย ฟกเขียว

๒๗/๑๑/๒๕๑๖

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๗๕๔

นางสาวณภาภรณ์ พนมฤทธิ

์

๓๐/๑๑/๒๕๒๔

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๗๕๕

นางสาวณัชชณิช ศรีโยธี
๑๔/๐๗/๒๕๓๒

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๗๕๖

นางสาวศุภลักษณ์ บุญวงค์
๘/๑๐/๒๕๓๓

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๗๕๗

นางญาติกา ไชยจำเริญ
๒๗/๐๙/๒๕๒๘

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วัดหัวข่วงแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๐๗๕๘

เด็กชายกฤตเมธ พรรสินตระ
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๗๕๙

เด็กชายกฤษฎากร นนท์ศรี
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๒๒ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๐๗๖๐
เด็กชายกฤษนัย ขัตติยะ

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๗๖๑

เด็กชายกฤษนัยต์ นุริตะมนต์
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๗๖๒

เด็กหญิงกัญชลี ใจเย็น
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๗๖๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ชุ่มทอง
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๗๖๔

เด็กหญิงกาญจนวดี เงาทอง
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๗๖๕

เด็กชายกิตติพล วิชัยโน
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๗๖๖

เด็กชายกิตติพัฒน์ ศรีทา
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๗๖๗

เด็กชายก้องกิดากร พูนสาร

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๗๖๘

เด็กชายจิรวัฒน์ ชัยกูล
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๗๖๙

เด็กหญิงจิรัชยา นักไร่
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๗๗๐
เด็กชายจีราพัตน์ จันทะภา

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๗๗๑

เด็กหญิงชลธิชา เสาร์มะณี
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๗๗๒

เด็กชายชัยกฤษ กลมไล
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๗๗๓

เด็กชายฐิติวัฒน์ สมส่วน
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๗๗๔
เด็กหญิงณัฐจิราภรณ์ แสวงงาม

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๗๗๕

เด็กชายณัฐพล จิน๊ะ
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๗๗๖

เด็กชายณัฐวิทย์ บุญเลิศ
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๗๗๗

เด็กหญิงณิลนภัทร สุพร
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๗๗๘

เด็กชายณเรศ ใจเสมอ
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๗๗๙

เด็กชายดนุนัย แปงถา
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๗๘๐
เด็กชายธนพัฒน์ ใจบุญ

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๗๘๑

เด็กชายธนสิน ธรรมสอน
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๗๘๒

เด็กหญิงธนัชพา ใจบุญ
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๗๘๓

เด็กชายธนาธร ชุ่มวงค์
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๗๘๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ คำเชือ

้

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๗๘๕

เด็กหญิงธิติพร สมเครือ
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๗๘๖

เด็กชายนรินทร์พร เสธา
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๗๘๗

เด็กชายนันทวัฒน์ เจนใจ
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๗๘๘

เด็กหญิงนิภาพร สายปน
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๗๘๙

เด็กหญิงปณิตา ปวงงาม
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๗๙๐
เด็กหญิงประภัสสร ดีใจ

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๗๙๑

เด็กหญิงปวีณา เศษคึมบง
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๗๙๒

เด็กชายปาราเมศ จังวัง
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๗๙๓

เด็กหญิงปาริชาติ หาญจริง
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๗๙๔
เด็กหญิงพลอยชมพู โนกุล

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๒๓ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๐๗๙๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ศิริธรรม
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๗๙๖

เด็กชายภาณุพงศ์ อุปปง
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๗๙๗

เด็กหญิงมณฑิตา ใหม่นา
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๗๙๘

เด็กหญิงมนต์นภา ไชยกุล
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๗๙๙

เด็กหญิงมนฤดี หน่อแก้ว
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๐๐
เด็กหญิงมิงขวัญ

่

มีอำนาจ
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๐๑
เด็กหญิงรุจิรา ก๋ามี

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๐๒
เด็กหญิงรุ่งนภา เครือธิ

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๐๓
เด็กชายวรพิชชา ยาดี

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๐๔
เด็กหญิงวลิตา บุญถา

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๐๕
เด็กชายวัชระพงค์ ทะปญญา

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๐๖
เด็กชายวิชชากร ใจการ

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๐๗
เด็กชายวิทวัส วงค์ไชยา

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๐๘
เด็กหญิงวิศารัตน์ ดวงทิพย์

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๐๙
เด็กหญิงศิริพร ก๋อนมูล

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๑๐
เด็กหญิงศิริภรณ์ จันทะรัตน์

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๑๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ หน่อแก้ว
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๑๒

เด็กชายศุภกิจ หาญกสิกร
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๑๓

เด็กชายสหฤทธิ

์

เครือมา
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๑๔

เด็กหญิงสาวิตรี วงศ์เวียน
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๑๕

เด็กชายสิทธิกร คำนาน
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๑๖

เด็กหญิงสุชาญาณ์ บุษย์เลิศ
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๑๗

เด็กหญิงสุชาดา วงค์ไชย
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๑๘

เด็กหญิงสุทัตตา ธารสุขปรีดา
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๑๙

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ไทยกุล
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๒๐
เด็กหญิงสุวนันท์ จรรยา

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๒๑

เด็กหญิงสุวิจักขณา หล่อวงค์
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๒๒

เด็กชายอภิชาติ อินทร์ประดิษฐ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๒๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

กลำประเสริฐ
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๒๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

จันทร์แก้ว
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๒๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

หวานใจ
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๒๖

เด็กหญิงอมรรัตน์ อิตุพร
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๒๗

เด็กหญิงอรวรรณ คำพันธ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๒๘

เด็กหญิงอริศรา อุดมพันธ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๒๙

เด็กชายอลงกรณ์ อินแก้ว

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๒๔ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๐๘๓๐
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ ธรรมลังกา

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๓๑

เด็กหญิงอาภัสรา แสงแก้ว
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๓๒

เด็กหญิงเกศรินทร์ ดูแก้ว
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๓๓

เด็กหญิงเปรมฤทัย ชาญศรี
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๓๔

เด็กชายเมธัส สิทธารถศักดิ

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๓๕

เด็กชายเอกรินทร์ วิทูล
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๓๖

เด็กหญิงกัลยรัตน์ วงค์ไชยา

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๓๗

เด็กหญิงนริศรา บำรุงชาติ
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๓๘

เด็กชายมงคลฤกษ์ พระแดงโค
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๓๙

เด็กหญิงขวัญนภา ทำทอง
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๔๐
เด็กชายทวีทรัพย์ วงศ์เรือง

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๔๑

เด็กหญิงธิญาดา ค้าโค
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๔๒

เด็กชายนนธวัช ฤทธิรงค์
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๔๓

เด็กชายปภังกร ปญญาวงค์
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๔๔

เด็กหญิงพิมพ์ผกา สืบสาย
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๔๕

เด็กชายพุฒิพงศ์ ทะปญญา
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๔๖

เด็กชายภราดร ยะนา
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๔๗

นายภราเดช เอือเฟอ

้

๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๔๘

เด็กชายภูวเดช ตันประเสริฐ
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๔๙

เด็กหญิงมณีรัตน์ เมืองโม
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๕๐
เด็กหญิงวรัญญา เสียงใส

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๕๑

เด็กชายวิทวัฒน์ แววงาม
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๕๒

เด็กชายวีรภัทร กุลประเสริฐ
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๕๓

เด็กชายศตวรรษ ปญญาโส
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๕๔

เด็กชายศราวุฒิ วงค์ปญญา

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๕๕

นายศุภกิตติ

์

ขันเมือง
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๕๖

นางสาวสุพิชญา แก้วปน

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๕๗

เด็กชายสุริยา ผ่องศรี
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๕๘
เด็กชายเจษฎาภรณ์ บุญมี

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๕๙

เด็กหญิงเณศรา เพียรสบาย
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๖๐
นางสาวกมลรัตน์ ผัดดี

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๖๑

นางสาวกมลวรรณ ไชยวุฒิ
๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๖๒

นางสาวกรรณิการ์ วงค์บุตร
๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๖๓

นายกรฤทธิ

์

ศรีสมบัติ
๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๖๔

นางสาวกัญญาณัฐ ยะตา
๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๒๕ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๐๘๖๕

นางสาวกาญจนา อินต๊ะ
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๖๖

นายคมกริบ นาซีก
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๖๗

นางสาวจรรยารัตน์ วงศ์สิงห์
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๖๘
นางสาวจรินทร์ทิพย์ วงศ์มูล

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๖๙

นางสาวจินดารัตน์ ช่างหล่อ
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๗๐
นางสาวจิรประภา โนศรี

๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๗๑

นางสาวจิรภัทร วิชัยโน

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๗๒

นางสาวจุฑาทิพย์ แสวงงาม
๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๗๓

นางสาวชนกานต์ มูลเงิน
๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๗๔

นางสาวชนาภา สิริลัง
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๗๕

นายฐาปนพงศ์ สารงาม
๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๗๖

นางสาวฐิติชญา โยวัง
๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๗๗

นายฑีฆายุ สุขสม
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๗๘

นางสาวณัฐชา พรหมจักร์
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๗๙

นายณัฐดนัย อุปปง
๐๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๘๐
นายณัฐพล ดวงเพชร

๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๘๑

นายณัฐวุฒิ สันทราย
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๘๒

นายทยากร อุปปง
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๘๓

นายธนภัทร ใหม่ต๊ะ
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๘๔

นางสาวธนัชนาพร ปติ

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๘๕

นายธนากร เครือปลูก
๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๘๖

นายธนโชติ บุญเก่ง

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๘๗
นางสาวธัญญลักษณ์ จะตุนาม

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๘๘

นางสาวธินันท์ดา เครือสาร
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๘๙

นายนัทธพงศ์ แก้วประสิทธิ

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๙๐
นางสาวนิฐนิทรา มาน้อย

๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๙๑

นายนิธิพงษ์ เมืองคำ
๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๙๒

นางสาวนีรชา บุญตือ
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๙๓

นายปกรณ์ อ้อยกาม
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๙๔

นางสาวปฏิมากร คำเรือง
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๙๕

นางสาวปาณิชยา ฟกทอง
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๙๖

นางสาวปยะฉัตร ไชยวุฒิ
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๙๗

นางสาวปยะธิดา เครืองสนุก

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๙๘

นายพงศกร สอนใจ
๐๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๘๙๙

นายพงศ์ปณต ทะระมา
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๒๖ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๐๙๐๐
นายพนัส เขียวลำพูน

๐๘/๐๑/๒๕๔๐
โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๙๐๑
นายพนาสิทธิ

์

ใจยืน
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๙๐๒
นางสาวพรชิตา สันสท้าน

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๙๐๓
นางสาวพิชญา หวานใจ

๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๙๐๔
นายพิพัฒน์ เถิงคำ

๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๙๐๕
นางสาวพิมพิลาลัย เครือคำ

๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๙๐๖
นายพุฒิชัย พันธ์พืช

๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๙๐๗
นางสาวภควดี ไชยขัติ

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๙๐๘
นายภตวัต สัมพันธ์สุวรรณ

๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๙๐๙
นางสาวมลฐิรา ยาดี

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๙๑๐
นายยุทธิไกร สุยะ

๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๙๑๑

นายรัชชา ทรัพย์ยิงวัฒนา

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๙๑๒

นางสาวรัชนก ต้นสี
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๙๑๓

นางสาววนัชพร ภูหัวตลาด
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๙๑๔

นางสาววรรณภา แซ่ลิม

้

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๙๑๕

นางสาววรัชยา จุมปา
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๙๑๖

นางสาววรัญญา จินะ
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๙๑๗

นางสาววาสนา บุญเก่ง

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๙๑๘

นายกรวิชญ์ หล่อวงค์
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๙๑๙

นายวีระศักดิ

์

แสงแก้ว
๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๙๒๐
นายวุฒินันท์ หมันเมือง

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๙๒๑

นายศตาวรรษ สุยะ

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๙๒๒
นางสาวศิริชยานันต์ เมืองวงค์

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๙๒๓

นางสาวศุจิกา นาควัน
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๙๒๔

นายศุภกฤต ใจการ
๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๙๒๕

นางสาวศุภธิดา สมควร
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๙๒๖

นายสุทธภัทร งามเมือง
๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๙๒๗

นายสุทธิภัทร ใจแก้ว
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๙๒๘

นางสาวสุธิมา สืบเครือ
๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๙๒๙

นายธนเดช เล่ห์ดี

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๙๓๐
นายสุเมษา บุญยืน

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๙๓๑

นางสาวหนึงฤทัย

่

ยอดแก้ว
๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๙๓๒

นางสาวอรพินท์ ชะนะ
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๙๓๓

นางสาวอริศรา แม่นดาว
๐๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๙๓๔

นายอัษฎาวุธ คำพันธ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๒๗ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๐๙๓๕

นางสาวอาลิสา รอสูงเนิน
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๙๓๖

นางสาวเก็จมณี ครองมัจฉา
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๙๓๗

นางสาวเบญญาภา ปญญาวงค์
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๙๓๘

นายณัฐกฤษ คำปา
๑๔/๐๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๙๓๙

นายกฤตภัทร์ ใจการ
๐๑/๑๑/๒๕๑๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๙๔๐
นายกฤตนัย ขันตี

๒๐/๐๖/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๙๔๑

นายกัมพล อังกาบศรี
๐๒/๐๙/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๙๔๒

นายกิตติ จันทราศรี
๑๓/๐๕/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๙๔๓

นางสาวจุฬา อ้อยบำรุง
๐๘/๑๐/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๙๔๔

นางสาวชญาณี เสมอ
๒๖/๐๔/๒๕๓๔

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๙๔๕

นายธนน อินต๊ะปอ
๒๗/๐๓/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๙๔๖

นายธรรมปพน มหายศ
๑๐/๑๒/๒๕๓๔

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๙๔๗

นายธวัชชัย สืบแสน
๐๘/๑๐/๒๕๓๕

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๙๔๘

นางสาวนิภาพร ชัยชะนะ
๑๓/๐๘/๒๕๒๕

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๙๔๙

นายปยะวัฒน์ พัฒนะสิตานนท์
๐๙/๐๕/๒๕๒๕

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๙๕๐
นางพรรณี จันทร์เทียง

่

๐๖/๐๖/๒๕๑๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๙๕๑

นางสาวพิมพ์ชนก ม่วงคราม
๐๔/๐๔/๒๕๓๓

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๙๕๒

นางสาวไพลิน ละม้าย
๐๖/๑๒/๒๕๓๕

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๙๕๓

นายภาคิน นาขยัน
๐๑/๐๑/๒๕๐๔

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๙๕๔

นายโภคิน ถินลำปาง

่

๐๓/๐๕/๒๕๓๖

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๙๕๕

นางรัศมีจันทร์ สายคำปน
๐๒/๐๖/๒๕๒๓

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๙๕๖

นายวชิระ จุมปา
๒๐/๐๘/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๙๕๗

นางสาววราภรณ์ จุมปา
๒๘/๐๒/๒๕๓๓

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๙๕๘

นางสาววัลลี ไชยมงคล
๐๓/๐๘/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๙๕๙

นายวาทิกร โปธาดี
๑๒/๐๒/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๙๖๐
นางสาวศิริกานต์ วงศ์รักษา

๐๖/๑๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๙๖๑

นางสาวสิริลักษณ์ เจริญ
๒๘/๐๓/๒๕๓๕

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๙๖๒

นางสาวสุภัสสรา สัตย์ธรรม
๒๙/๐๗/๒๕๓๖

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๙๖๓

นางสุวิมล นามจิต
๐๑/๐๖/๒๕๑๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๙๖๔

นายอภิเดช คลังนุ่ม
๒๗/๐๕/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๙๖๕

นายอาทิตย์ ไชยมงคล
๐๔/๑๒/๒๕๒๖

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๙๖๖

นายนครินทร์ คำมาเร็ว
๐๑/๐๗/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๙๖๗

นายเปรมศักดิ

์

พรมเสน
๒๑/๐๙/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๙๖๘

นางสาวมัลลิกา ส่องแสง
๐๓/๐๔/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๙๖๙

นายอดิรุจ ขวัญจริง
๒๗/๑๐/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

วัดศรีโคมคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๒๘ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๐๙๗๐
นายธำรงค์ จินะโกฎิ

๑๒/๑๒/๒๕๓๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๙๗๑

นายภูธเรศ วาฤทธิ

์

๒๕/๑๒/๒๕๓๓

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๐๙๗๒

นายจิรวัฒน์ ธัญดายงนิธิดีชัย
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

กศน.อำเภอภูกามยาว วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๐๙๗๓

นางสุวรรณา วงค์ไชย
๒๔/๐๒/๒๕๓๒

กศน.อำเภอภูกามยาว วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๐๙๗๔

นายกฤตพัส คำแก้ววัฒนา

๑๗/๑๒/๒๕๑๔

กศน.อำเภอภูกามยาว วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๐๙๗๕

นางณิชาพร คำแก้ววัฒนา
๐๓/๐๒/๒๕๑๗

กศน.อำเภอภูกามยาว วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๐๙๗๖

นางวารณี วิชัยศิริ
๐๑/๐๑/๒๕๐๗

กศน.อำเภอภูกามยาว วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๐๙๗๗

นางดอกไม้ มูลปญญา
๒๘/๑๒/๒๕๐๘

กศน.อำเภอภูกามยาว วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๐๙๗๘

นางจริญญา ชูรักษา
๒๓/๐๖/๒๕๐๒

กศน.อำเภอภูกามยาว วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๐๙๗๙

นางสาวชัญญาภัค ดูการดี
๐๘/๐๗/๒๕๑๙

กศน.อำเภอภูกามยาว วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๐๙๘๐
นางสาวสายสุดา เผ่าฟู

๒๗/๐๙/๒๕๒๕

กศน.อำเภอภูกามยาว วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๐๙๘๑

เด็กหญิงกรพินธุ์ บุญชัย
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๐๙๘๒
เด็กหญิงกัญญาพัชร์ สถาน

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๐๙๘๓

เด็กชายกิตติพัทธ์ แก้วตา
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๐๙๘๔

เด็กชายขจรศักดิ

์

จินามา
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๐๙๘๕

เด็กชายจูน โอคามุระ
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๐๙๘๖

เด็กชายฉัตรชัย แสงบุญเรือง
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๐๙๘๗

เด็กหญิงชญาธร สุรศิริเดช
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๐๙๘๘

เด็กหญิงชนกานต์ อินคำ

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๐๙๘๙

เด็กชายชนาธิป เขียวพรม
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๐๙๙๐
เด็กหญิงชีวรัตน์ พันธ์พิทักษ์

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๐๙๙๑

เด็กหญิงญาณิศา สรวงศิริ
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๐๙๙๒

เด็กชายณภัทร วิชัย
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๐๙๙๓

เด็กชายณัฎฐกิตต์ จิตต์ตัง

้

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๐๙๙๔

เด็กหญิงณัฐชา บุตตะมะ
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๐๙๙๕

เด็กหญิงณัฐญานี แก้ววงศ์
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๐๙๙๖

เด็กชายณัฐดนัย คำดี
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๐๙๙๗

เด็กหญิงณัฐทิตา ปอาทิตย์
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๐๙๙๘

เด็กหญิงดารารัตน์ อินวงค์วรรณ
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๐๙๙๙

เด็กหญิงตรียาพร ศรียา
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๑๐๐๐
เด็กชายต้นตระกูล ปญสุวรรณ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๑๐๐๑
เด็กชายธนกฤต สีดาว

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๑๐๐๒
เด็กชายธนภัทร กิตติอมรพันธ์

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๑๐๐๓
เด็กชายธนภัทร รัตนงาม

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๑๐๐๔
เด็กชายธนวัตน์ ก้อนทอง

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๒๙ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๑๐๐๕
เด็กชายธนา วงศ์ประสิทธิ

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๑๐๐๖
เด็กชายธนาภิวัฒน์ ระวิโสด

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๑๐๐๗
เด็กหญิงธัญชนก โกมลนาค

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๑๐๐๘
เด็กหญิงธัญญาณี สมจิตร

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๑๐๐๙
เด็กชายธีรวัฒน์ นนทะมาลย์

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๑๐๑๐
เด็กหญิงนงนภัส ฉัตรแก้ว

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๑๐๑๑

เด็กชายนนทวัฒน์ ยาวิชัย
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๑๐๑๒

เด็กชายปฐมพงษ์ ฝนแปง
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๑๐๑๓

เด็กหญิงปภาวรินท์ โครงกาบ
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๑๐๑๔
เด็กหญิงปราณปริยา กำแหง

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๑๐๑๕

เด็กหญิงปองกานต์ สุขใจ
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๑๐๑๖

เด็กหญิงปญญาพร ปญญาหล้า
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๑๐๑๗

เด็กหญิงปานวาด สมบัติใหม่
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๑๐๑๘

เด็กชายปุณกัณฑ์ บำเพ็ญ

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๑๐๑๙

เด็กชายพงศภัค หลวงภา
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๑๐๒๐
เด็กหญิงพชรพร คีรีวงศ์

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๑๐๒๑ เด็กหญิงพรรณวรินทร์
อินวงค์วรรณ์

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๑๐๒๒

เด็กหญิงพรรณาวดี วงศ์ใหญ่
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๑๐๒๓

เด็กหญิงพรรณิภา จันธิมา
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๑๐๒๔

เด็กหญิงพร้อมพร ชำนาญ
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๑๐๒๕

เด็กชายพศวีร์ ศรีวิชัย
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๑๐๒๖

เด็กชายพสิษฐ์ สิงห์อุไร
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๑๐๒๗

เด็กชายพิพัฒน์พล เพ็ชรบรรพต
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๑๐๒๘

เด็กชายพีรพัฒน์ รูปกลม
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๑๐๒๙

เด็กชายภรัณยู จิตต์อารีลมัย
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๑๐๓๐
เด็กหญิงภัณฑิรา ผัดวงค์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๑๐๓๑

เด็กชายภาณุพงษ์ วงค์เทพ
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๑๐๓๒

เด็กชายภาสกร เมืองปุด
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๑๐๓๓

เด็กหญิงมนัสนันท์ ทนันไชย
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๑๐๓๔

เด็กชายวรชิต หน่อแก้ว
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๑๐๓๕

เด็กหญิงวรนันท์ ทัศนธรรม

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๑๐๓๖

เด็กหญิงวรางคณา จันธิมา
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๑๐๓๗

เด็กชายวัชรพล ขลุ่ยนาค
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๑๐๓๘

เด็กชายวิรชัช คำพีระ
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๑๐๓๙

เด็กหญิงศิรประภา บุญเลิศ
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๓๐ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๑๐๔๐
เด็กชายศิริฤกษ์ อินตาคำ

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๑๐๔๑

เด็กชายศิวกร ปงแก้ว
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๑๐๔๒

เด็กชายศุภณัฐ กันวีเงิน
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๑๐๔๓

เด็กหญิงสร้อยสุดา หอมนาน

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๑๐๔๔

เด็กหญิงสุพิชฌาญ์ ศรีวิราช
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๑๐๔๕

เด็กหญิงสุพิชญา จันระวัง
๐๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๑๐๔๖

เด็กหญิงสุรัชญา กองอิน

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๑๐๔๗

เด็กชายสุวิจักขณ์ พรหมสวัสดิ

์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๑๐๔๘

เด็กหญิงอภิชญา คุมคณะ
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๑๐๔๙

เด็กชายอภิรักษ์ สูงศักดิ

์

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๑๐๕๐
เด็กหญิงเกวลี ขวัญสิริปญญา

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๑๐๕๑

เด็กชายเขมณัฐ ใจเสาร์ดี
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๑๐๕๒

เด็กชายเชนทร์ แอลเลียต
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๑๐๕๓
เด็กหญิงเบญจลักษณ์

จันทิมา
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๑๐๕๔

เด็กชายกิตติพศ พหลโยธิน
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๑๐๕๕

เด็กชายยาวาทิต ดาแว่น
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๑๐๕๖

เด็กชายแทนไท โภคินนันทกุล
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๑๐๕๗

เด็กชายรัชชานนท์ อินต๊ะศิลป
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๑๐๕๘

เด็กชายสุทธิพงษ์ บัวระเพ็ชร
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๑๐๕๙

เด็กชายสุภชัย แสงศรีจันทร์
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๑๐๖๐
เด็กชายอาคิยูกิ ซาคาโมโต

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๑๐๖๑

นายจักรกฤษณ์ เผือคำ
๒๙/๙/๒๕๒๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๑๐๖๒

นางสาวภัณฑิรา นิเลปยัง
๒๘/๘/๒๕๓๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๑๐๖๓

นายพงษ์พัฒน์ เลาสัตย์
๑๘/๑๑/๒๕๓๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๑๐๖๔

นางสาวอำพรรณ กันทวงค์
๑๐/๓/๒๕๒๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๑๐๖๕

นางสาวมะลิวัลย์ เมืองปญโญ
๑๗/๓/๒๕๓๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๑๐๖๖

นายวรุตม์ อินต๊ะวงศ์กา ๘/๘/๒๕๓๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๑๐๖๗

นางสาวเจนจิรา คำคง ๓/๖/๒๕๒๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๑๐๖๘
นางสาวประกายทิพย์

ธรรมวงค์
๑๘/๒/๒๕๓๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๑๐๖๙

นายธีรชาติ พงศ์นฤมิตร ๒/๖/๒๕๓๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๑๐๗๐ นางสาวเบญจมาภรณ์
กระภูฤทธิ

์

๒๓/๓/๒๕๒๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๑๐๗๑

นางณิชญารัตน์ ธนเฉลิมโรจน์ ๕/๓/๒๕๑๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๑๐๗๒

นางสาวจามจุรี สมฤทธิ

์

๙/๘/๒๕๑๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๑๐๗๓

เด็กชายภาณุพงศ์ ทองฟู
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๑๐๗๔

เด็กชายสิทธิชัย ประสิทธิเสริฐ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว วัดสันปางิวงาม

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๓๑ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๑๐๗๕

เด็กหญิงกิติยา ตังจิตร

้

๒๘/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๑๐๗๖

เด็กหญิงกนกวรรณ เบ็ญจะญาติ
๑๙/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปวพิทยา วัดกว้าน  

พย ๓๔๕๙/๑๐๗๗

เด็กหญิงกฤติยาณี บุญมี

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปวพิทยา วัดกว้าน  

พย ๓๔๕๙/๑๐๗๘

เด็กหญิงกัญญาวีฬ ตาดทองไทร
๒๗/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปวพิทยา วัดกว้าน  

พย ๓๔๕๙/๑๐๗๙

เด็กชายพูลสวัสดิ

์

โกแสนตอ
๒๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปวพิทยา วัดกว้าน  

พย ๓๔๕๙/๑๐๘๐
เด็กหญิงสร้อยฟา สามแสน

๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนปวพิทยา วัดกว้าน  

พย ๓๔๕๙/๑๐๘๑

เด็กหญิงสุตราภัทร สนิท
๒๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปวพิทยา วัดกว้าน  

พย ๓๔๕๙/๑๐๘๒

เด็กหญิงขวัญชนก ส้มไทย
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำบอน วัดจำบอน  

พย ๓๔๕๙/๑๐๘๓

เด็กหญิงพิมพิศา บุญปก

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำบอน วัดจำบอน  

พย ๓๔๕๙/๑๐๘๔

เด็กหญิงศุภลักษณ์ น่าชม
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำบอน วัดจำบอน  

พย ๓๔๕๙/๑๐๘๕

เด็กหญิงสุนันทา กาติบ

๊

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจำบอน วัดจำบอน  

พย ๓๔๕๙/๑๐๘๖

เด็กชายชัยวัฒน์ สุวรรณรัตน์
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจำบอน วัดจำบอน  

พย ๓๔๕๙/๑๐๘๗

เด็กหญิงชุติกาญจน์ กาติบ

๊

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจำบอน วัดจำบอน  

พย ๓๔๕๙/๑๐๘๘
เด็กหญิงดาราพรรณ กาติบ

๊

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจำบอน วัดจำบอน  

พย ๓๔๕๙/๑๐๘๙

เด็กชายภัครพงษ์ แท่นนอก
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจำบอน วัดจำบอน  

พย ๓๔๕๙/๑๐๙๐
เด็กหญิงวิภาวี รสหอม

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจำบอน วัดจำบอน  

พย ๓๔๕๙/๑๐๙๑

เด็กชายอดิเทพ หายทุกข์
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจำบอน วัดจำบอน  

พย ๓๔๕๙/๑๐๙๒

เด็กชายอนุวัฒน์ ศรีวงศ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจำบอน วัดจำบอน  

พย ๓๔๕๙/๑๐๙๓

เด็กชายณัฐนันท์ ดลแสง
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจำบอน วัดจำบอน  

พย ๓๔๕๙/๑๐๙๔

เด็กชายธีรเทพ พวงมาลัย
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจำบอน วัดจำบอน  

พย ๓๔๕๙/๑๐๙๕

เด็กหญิงพิรดา แสงสว่าง

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจำบอน วัดจำบอน  

พย ๓๔๕๙/๑๐๙๖

เด็กชายพิรดิษฐ์ แสงสว่าง

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจำบอน วัดจำบอน  

พย ๓๔๕๙/๑๐๙๗

เด็กชายพีรพล ชัยรัตน์
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจำบอน วัดจำบอน  

พย ๓๔๕๙/๑๐๙๘

เด็กหญิงอนุชสรา สุขเกษม
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจำบอน วัดจำบอน  

พย ๓๔๕๙/๑๐๙๙

เด็กชายอนุชา ศักดิสนธิ

์ ์

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจำบอน วัดจำบอน  

พย ๓๔๕๙/๑๑๐๐
เด็กหญิงอภัสรา พรมนิล

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจำบอน วัดจำบอน  

พย ๓๔๕๙/๑๑๐๑

เด็กชายกิตติพงษ์ ชูศรีนาค
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจำบอน วัดจำบอน  

พย ๓๔๕๙/๑๑๐๒

เด็กชายชิษณุพงศ์ ญวนแม่
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจำบอน วัดจำบอน  

พย ๓๔๕๙/๑๑๐๓

เด็กชายธนาวุฒิ พันธีร์
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจำบอน วัดจำบอน  

พย ๓๔๕๙/๑๑๐๔

เด็กชายวีระพล ศรีสมบัติ
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจำบอน วัดจำบอน  

พย ๓๔๕๙/๑๑๐๕

เด็กชายตรัสติยะ กาติบ

๊

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจำบอน วัดจำบอน  

พย ๓๔๕๙/๑๑๐๖

เด็กชายนนทกานต์ พรรษา
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจำบอน วัดจำบอน  

พย ๓๔๕๙/๑๑๐๗

เด็กหญิงปาริชาต วงศ์อารี
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจำบอน วัดจำบอน  

พย ๓๔๕๙/๑๑๐๘

เด็กหญิงปยาพัชร ผลิปญญา
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจำบอน วัดจำบอน  

พย ๓๔๕๙/๑๑๐๙

เด็กหญิงพรรพสา บุญเกือ

้

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจำบอน วัดจำบอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๓๒ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๑๑๑๐

เด็กชายกฤษฎา มุ้งทอง
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน วัดเชียงบาน  

พย ๓๔๕๙/๑๑๑๑

เด็กชายดนัย สรวยเจริญ
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน วัดเชียงบาน  

พย ๓๔๕๙/๑๑๑๒

เด็กชายพิริยกร ชัยชนะ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน วัดเชียงบาน  

พย ๓๔๕๙/๑๑๑๓

เด็กชายสถาพร แวงสูงเนิน
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน วัดเชียงบาน  

พย ๓๔๕๙/๑๑๑๔

เด็กหญิงกฤติพร แพงคุณ ๙/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนลาว วัดดอนเรือง  

พย ๓๔๕๙/๑๑๑๕

เด็กชายปยพัชร์ ใจคำ
๑๒/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนลาว วัดดอนเรือง  

พย ๓๔๕๙/๑๑๑๖

เด็กชายพงศ์พล ชุมภู
๑๐/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนลาว วัดดอนเรือง  

พย ๓๔๕๙/๑๑๑๗

เด็กหญิงภาวินี อินต๊ะสิน
๑๑/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนลาว วัดดอนเรือง  

พย ๓๔๕๙/๑๑๑๘

เด็กชายรวีโรจน์ ถินจันทร์

่

๒๑/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนลาว วัดดอนเรือง  

พย ๓๔๕๙/๑๑๑๙

เด็กหญิงวิภาดา หลอดทอง
๓๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนลาว วัดดอนเรือง  

พย ๓๔๕๙/๑๑๒๐

เด็กชายสาริน พงษ์ภักดี
๑๘/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนลาว วัดดอนเรือง  

พย ๓๔๕๙/๑๑๒๑

เด็กหญิงกนกอร โพธิเหลือง

์

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางมดแดง วัดปางมดแดง  

พย ๓๔๕๙/๑๑๒๒

เด็กหญิงกฤษติญา วงศนาถ
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางมดแดง วัดปางมดแดง  

พย ๓๔๕๙/๑๑๒๓

เด็กหญิงจิตราพร สุบิน

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางมดแดง วัดปางมดแดง  

พย ๓๔๕๙/๑๑๒๔

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ทองสุข
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางมดแดง วัดปางมดแดง  

พย ๓๔๕๙/๑๑๒๕

เด็กชายฐิติเมธา เหล่าสุพรรณ
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางมดแดง วัดปางมดแดง  

พย ๓๔๕๙/๑๑๒๖

เด็กหญิงนภาพร ไชยนันท์
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางมดแดง วัดปางมดแดง  

พย ๓๔๕๙/๑๑๒๗

เด็กหญิงนิศารัตน์ สุริโย
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางมดแดง วัดปางมดแดง  

พย ๓๔๕๙/๑๑๒๘

เด็กชายพีรวัฒน์ คำหงษา
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางมดแดง วัดปางมดแดง  

พย ๓๔๕๙/๑๑๒๙

เด็กชายวิษณุ นามสิงห์ษา
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางมดแดง วัดปางมดแดง  

พย ๓๔๕๙/๑๑๓๐

เด็กชายศรัญู ฉิมงาม
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางมดแดง วัดปางมดแดง  

พย ๓๔๕๙/๑๑๓๑

เด็กชายสถาพร คำสมศรี
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางมดแดง วัดปางมดแดง  

พย ๓๔๕๙/๑๑๓๒

เด็กหญิงสิริภาภรณ์ พรมเสนา
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางมดแดง วัดปางมดแดง  

พย ๓๔๕๙/๑๑๓๓ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
อินบุญส่ง

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางมดแดง วัดปางมดแดง  

พย ๓๔๕๙/๑๑๓๔

เด็กหญิงปฏิมาพร เถาหมอ
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางมดแดง วัดปางมดแดง  

พย ๓๔๕๙/๑๑๓๕

เด็กชายรัตนพล ฉลาดลำ

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปางมดแดง วัดปางมดแดง  

พย ๓๔๕๙/๑๑๓๖

เด็กหญิงสิราธิณีย์ มาอินทร์
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปางมดแดง วัดปางมดแดง  

พย ๓๔๕๙/๑๑๓๗

เด็กหญิงปนธิดา ภาพสิงห์
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปางมดแดง วัดปางมดแดง  

พย ๓๔๕๙/๑๑๓๘

เด็กชายกิตติภูมิ บวรนันทนกุล
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาฮาว วัดผาฮาว  

พย ๓๔๕๙/๑๑๓๙

เด็กชายธนกฤต อินคำ

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาฮาว วัดผาฮาว  

พย ๓๔๕๙/๑๑๔๐

เด็กชายภูริพัฒน์ ยะล้อม
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาฮาว วัดผาฮาว  

พย ๓๔๕๙/๑๑๔๑

เด็กชายวศิน อินคำ

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาฮาว วัดผาฮาว  

พย ๓๔๕๙/๑๑๔๒

เด็กชายอนันตชัย ภาระศรี
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาฮาว วัดผาฮาว  

พย ๓๔๕๙/๑๑๔๓

นางสุดา กองมะลิ ๒๐/๕/๒๕๐๘ โรงเรียนบ้านผาฮาว วัดผาฮาว  

พย ๓๔๕๙/๑๑๔๔

เด็กหญิงกรกนก ไชยะ
๑๔/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องค้อม วัดร่องค้อม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๓๓ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๑๑๔๕

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เกิดผล

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องค้อม วัดร่องค้อม  

พย ๓๔๕๙/๑๑๔๖

เด็กชายชาญชัย เมืองงาม

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องค้อม วัดร่องค้อม  

พย ๓๔๕๙/๑๑๔๗

เด็กหญิงทิชา กลินหอม

่

๑๓/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านร่องค้อม วัดร่องค้อม  

พย ๓๔๕๙/๑๑๔๘

เด็กชายวรปรัชญ์ เขียวสด
๑๔/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องค้อม วัดร่องค้อม  

พย ๓๔๕๙/๑๑๔๙

เด็กหญิงเวธนี วีระขันคำ
๒๑/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องค้อม วัดร่องค้อม  

พย ๓๔๕๙/๑๑๕๐

เด็กชายกฤษดา อนุสุริยา
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมอก "ราษฎร์อนุกูล"
วัดศรีบุญเรือง  

พย ๓๔๕๙/๑๑๕๑

เด็กหญิงพนิดา เกียนคำ

๋

๑๓/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทุ่งมอก "ราษฎร์อนุกูล"

วัดศรีบุญเรือง  

พย ๓๔๕๙/๑๑๕๒

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

คำภักดี
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมอก "ราษฎร์อนุกูล"
วัดศรีบุญเรือง  

พย ๓๔๕๙/๑๑๕๓

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ศรีวิลัย
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมอก "ราษฎร์อนุกูล"
วัดศรีบุญเรือง  

พย ๓๔๕๙/๑๑๕๔

เด็กชายธนวัฒน์ สอนใส
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมอก "ราษฎร์อนุกูล"
วัดศรีบุญเรือง  

พย ๓๔๕๙/๑๑๕๕

เด็กหญิงปณิชา ยุบลไสย

๑๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านทุ่งมอก "ราษฎร์อนุกูล"

วัดศรีบุญเรือง  

พย ๓๔๕๙/๑๑๕๖

เด็กหญิงพัชราพร โมฆะรัตน์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านทุ่งมอก "ราษฎร์อนุกูล"

วัดศรีบุญเรือง  

พย ๓๔๕๙/๑๑๕๗

เด็กหญิงพิชญา ปงสุแสน
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมอก "ราษฎร์อนุกูล"
วัดศรีบุญเรือง  

พย ๓๔๕๙/๑๑๕๘

เด็กชายศิวพันธ์ จันทร์ทุย
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมอก "ราษฎร์อนุกูล"
วัดศรีบุญเรือง  

พย ๓๔๕๙/๑๑๕๙

เด็กหญิงเจนจิรา ยุบุญเพลิศ
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมอก "ราษฎร์อนุกูล"
วัดศรีบุญเรือง  

พย ๓๔๕๙/๑๑๖๐

เด็กหญิงกัญลักษณ์ มาคุณ
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดสันปูเลย  

พย ๓๔๕๙/๑๑๖๑

เด็กหญิงชลธิชา ชาติขุนทด
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดสันปูเลย  

พย ๓๔๕๙/๑๑๖๒

เด็กชายภคนันท์ วงศ์ใหญ่
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดสันปูเลย  

พย ๓๔๕๙/๑๑๖๓

เด็กหญิงอริษา เบิกบาน
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดสันปูเลย  

พย ๓๔๕๙/๑๑๖๔

เด็กหญิงอัจฉราพร ใจวังโลก
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดสันปูเลย  

พย ๓๔๕๙/๑๑๖๕

เด็กชายจิรวัฒน์ กาฮาร์
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดสันปูเลย  

พย ๓๔๕๙/๑๑๖๖

เด็กหญิงทักษิณา ธรรมศิลป

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดสันปูเลย  

พย ๓๔๕๙/๑๑๖๗

เด็กหญิงนฤมล บำรุงสุข
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดสันปูเลย  

พย ๓๔๕๙/๑๑๖๘

เด็กหญิงนลินทิพย์ โชคบัณฑิต
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดสันปูเลย  

พย ๓๔๕๙/๑๑๖๙

เด็กชายพีภัทร ปวงมาลา

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดสันปูเลย  

พย ๓๔๕๙/๑๑๗๐

เด็กชายรพีภัทร นามโส
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดสันปูเลย  

พย ๓๔๕๙/๑๑๗๑

เด็กหญิงรัชนีกร เม้ามูล
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดสันปูเลย  

พย ๓๔๕๙/๑๑๗๒

เด็กหญิงรุจิรา สุ่ยหา
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดสันปูเลย  

พย ๓๔๕๙/๑๑๗๓

เด็กชายศุภกร พิมพิสาร
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดสันปูเลย  

พย ๓๔๕๙/๑๑๗๔

เด็กหญิงสนิฎา บุดดานาง
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดสันปูเลย  

พย ๓๔๕๙/๑๑๗๕

เด็กหญิงสุจิตรา ดรปญญา
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดสันปูเลย  

พย ๓๔๕๙/๑๑๗๖

เด็กหญิงเกตุแก้ว ไชยฉอุ่ม
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดสันปูเลย  

พย ๓๔๕๙/๑๑๗๗

เด็กชายเจษฎากร ชุมภูชนะภัย
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปูเลย วัดสันปูเลย  

พย ๓๔๕๙/๑๑๗๘

เด็กชายกัมปนาท เวียงคำ
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระนังดิน

่

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๕๙/๑๑๗๙

เด็กหญิงณัฐณิชา เขียวงาม
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระนังดิน

่

วัดแสนเมืองมา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๓๔ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๑๑๘๐

เด็กชายนัธทวัฒน์ เวียงคำ
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระนังดิน

่

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๕๙/๑๑๘๑

เด็กหญิงวรัชญา ไซกาเซ็ม
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระนังดิน

่

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๕๙/๑๑๘๒

เด็กหญิงวันพญา ศรีคำ
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระนังดิน

่

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๕๙/๑๑๘๓

เด็กชายสายยันต์ จะสอ
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระนังดิน

่

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๕๙/๑๑๘๔

เด็กหญิงสิริกัญญา พึงศรี

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระนังดิน

่

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๕๙/๑๑๘๕

เด็กชายกิตติเมธี บูรณะสัมฤทธิ

์

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระนังดิน

่

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๕๙/๑๑๘๖

เด็กชายจีรวัฒน์ ญาติกา
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระนังดิน

่

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๕๙/๑๑๘๗

เด็กชายณัฏฐพล คำธิ
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระนังดิน

่

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๕๙/๑๑๘๘
เด็กหญิงประภัสสรา ไชยมงคล

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระนังดิน

่

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๕๙/๑๑๘๙

เด็กหญิงพรนภา กองกิจ
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระนังดิน

่

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๕๙/๑๑๙๐

เด็กหญิงพิยาดา งามโยธา
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระนังดิน

่

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๕๙/๑๑๙๑

เด็กชายวิสิฐ ศรีสมบัติ
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระนังดิน

่

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๕๙/๑๑๙๒

เด็กชายอนันทรชัย ทองทา
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระนังดิน

่

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๕๙/๑๑๙๓

เด็กหญิงอารยา ใจตรง
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระนังดิน

่

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๕๙/๑๑๙๔

เด็กชายจักรี ชาญชัย ๒/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๕๙/๑๑๙๕

เด็กหญิงจิรภา เสาร์จันทร์
๑๒/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๕๙/๑๑๙๖

เด็กหญิงชาลิสา นาต๊ะ
๒๔/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๕๙/๑๑๙๗

เด็กหญิงขวัญชนกด์ คืนดี
๒๓/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๕๙/๑๑๙๘

เด็กชายอนุชา สหัสวาปรี ๒/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๕๙/๑๑๙๙

เด็กหญิงนิธิตา เวียงคำ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)
วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๕๙/๑๒๐๐
เด็กชายปาริชาติ ใจชุ่ม

๒๖/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)
วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๕๙/๑๒๐๑

เด็กหญิงจิรพรรณ์ เกษมราชฏร์
๑๒/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๕๙/๑๒๐๒

เด็กหญิงภัทราพร พูลสอน
๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๕๙/๑๒๐๓

เด็กชายสุวิชา ใยญาติ
๒๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๕๙/๑๒๐๔

เด็กชายทัตพล แซ่โข้ง
๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๕๙/๑๒๐๕

เด็กหญิงเปรมปรีด์ ทรงสรรเสริญ
๒๑/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๕๙/๑๒๐๖

เด็กหญิงณฐกร คงผดุง ๕/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๕๙/๑๒๐๗

เด็กหญิงภัคจิรา แซ่กือ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)
วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๕๙/๑๒๐๘

เด็กหญิงณิลฌาฏา กรุงทอง
๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๕๙/๑๒๐๙

เด็กชายรพีภัทร์ คำคง
๒๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๕๙/๑๒๑๐

เด็กชายญาณเมธี วงศ์ใหญ่ ๒/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๕๙/๑๒๑๑

เด็กหญิงเมสิยาห์ ศรีษะเกตุ
๓๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๕๙/๑๒๑๒

เด็กชายชิษณุพงค์ ไชยโย ๕/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๕๙/๑๒๑๓

เด็กหญิงชญานิน เงินคำ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๕๙/๑๒๑๔

เด็กหญิงรินรดา ช่วยเกิด
๒๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๓๕ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๑๒๑๕

เด็กชายธนภัทร มะโนวงศ์
๓๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๕๙/๑๒๑๖

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ใจวังโลก ๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๕๙/๑๒๑๗

เด็กชายชิณุชา งามขำ
๒๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๕๙/๑๒๑๘

เด็กหญิงชติกา พันตา ๖/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๕๙/๑๒๑๙

เด็กหญิงโชติรส ทันสาร
๒๘/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๕๙/๑๒๒๐

เด็กชายภาคิน พิมพิภมร

์

๒๖/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๕๙/๑๒๒๑

เด็กชายชาญณภัทร ใจใหญ่
๒๗/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๕๙/๑๒๒๒

เด็กหญิงชวัลลักษณ์ หาญกล้า
๑๓/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๕๙/๑๒๒๓

เด็กชายพงศพัฒน์ ใจคำ
๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๕๙/๑๒๒๔

เด็กชายศักดินันท์ คริกเครือ
๑๘/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๕๙/๑๒๒๕

เด็กหญิงอินทิรา จักสาน
๒๙/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๕๙/๑๒๒๖

เด็กชายไพบูลย์ สายสำราญ
๒๑/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๕๙/๑๒๒๗

เด็กชายณัฏฐพล จ้อย
๒๔/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๕๙/๑๒๒๘

เด็กหญิงธัญชนก หอมนาน ๔/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๕๙/๑๒๒๙

เด็กหญิงอภิชญา ขันพรมมา ๖/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๕๙/๑๒๓๐

เด็กชายกริชษนัยต์ ทาระเวท
๒๓/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๕๙/๑๒๓๑

เด็กชายศิรพัฒช์ อำขำ
๒๕/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๕๙/๑๒๓๒

เด็กหญิงกฏติมา ใจหนัก ๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๕๙/๑๒๓๓

เด็กหญิงภคพร อุดมเวช ๖/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๕๙/๑๒๓๔

เด็กชายกิตติพัฒน์ ตุ้ยสาร ๔/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๕๙/๑๒๓๕

เด็กชายพชร กาติบ

๊

๑๔/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๕๙/๑๒๓๖

เด็กชายภูริช หอมนาน
๑๘/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๕๙/๑๒๓๗

เด็กหญิงสุชานาถ ชัยพงษ์ ๘/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๕๙/๑๒๓๘

เด็กหญิงพรรณปพร สมฤทธิ

์

๒๖/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๕๙/๑๒๓๙

เด็กชายเสฏฐวุฒิ คำปา ๘/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๕๙/๑๒๔๐

เด็กหญิงกชพรรณ กองมลิ
๑๖/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๕๙/๑๒๔๑

เด็กหญิงนิรภร กิตติวงศ์
๒๙/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๕๙/๑๒๔๒

เด็กหญิงพลอยชมภู สักลอ
๒๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๕๙/๑๒๔๓

เด็กชายวิสทธิญาณ สุขเขียว

๑๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๕๙/๑๒๔๔

เด็กหญิงศิริขวัญ ประชุม
๒๙/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๕๙/๑๒๔๕
เด็กหญิงเบญญาภรณ์

ศรีคำ
๑๔/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๕๙/๑๒๔๖

เด็กหญิงจิรสุดา วงศ์ราษฏร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๕๙/๑๒๔๗

เด็กหญิงเปรมสินี พีพงษ์ ๒/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๕๙/๑๒๔๘

เด็กชายนัทธพงศ์ บำรุงพร
๒๗/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๕๙/๑๒๔๙

เด็กหญิงพิชญธิดา วังเสมอ
๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๓๖ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๑๒๕๐

เด็กหญิงกชพรรณ ขันโท
๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๕๙/๑๒๕๑

เด็กหญิงจิรภัทร์ แสวงผล
๒๕/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๕๙/๑๒๕๒

เด็กหญิงกัญญาวีร์ กาติบ

๊

๑๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วัดแสนเมืองมา  

พย ๓๔๕๙/๑๒๕๓

เด็กหญิงคุณัญญา ชุมภู
๑๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๔๕๙/๑๒๕๔

เด็กหญิงจีรนันท์ วิชาเพลง
๓๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๔๕๙/๑๒๕๕

เด็กชายฉัตรมงคล บุญทิพย์
๐๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๔๕๙/๑๒๕๖

เด็กชายชัยพิพัฒน์ นามบุตร
๐๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๔๕๙/๑๒๕๗

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ปญญาใจ
๑๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๔๕๙/๑๒๕๘

เด็กชายณภัทร เข็มทอง
๒๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๔๕๙/๑๒๕๙

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

วงศ์ษา
๐๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๔๕๙/๑๒๖๐

เด็กชายณัฐพล ปรารมภ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๔๕๙/๑๒๖๑

เด็กหญิงนวรัตน์ เทพรักษา
๐๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๔๕๙/๑๒๖๒

เด็กหญิงนัชชา เปงฟอง
๐๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๔๕๙/๑๒๖๓

เด็กหญิงพันธิวา หิรัญวร
๒๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๔๕๙/๑๒๖๔

เด็กหญิงมาลินี สมควร

๒๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๔๕๙/๑๒๖๕

เด็กชายราชัน ยะมงคล
๒๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๔๕๙/๑๒๖๖

เด็กหญิงวิยาดา สิริชลมารค
๐๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๔๕๙/๑๒๖๗

เด็กหญิงสุทธินี สุทธสม
๒๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๔๕๙/๑๒๖๘

เด็กหญิงสุมิตรา ชุมภู
๐๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๔๕๙/๑๒๖๙

เด็กหญิงเพ็ญพร แจ้งสว่าง
๑๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๔๕๙/๑๒๗๐

เด็กชายชัยณรงค์ แก้วเมืองมูล
๒๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๔๕๙/๑๒๗๑

เด็กชายณัฐดนัย รุ่งเรือง
๒๗/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๔๕๙/๑๒๗๒

เด็กหญิงณัฐธิดา เต็มสิริมงคล
๐๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๔๕๙/๑๒๗๓

เด็กชายบุรพล เต็มกาญจนกิตติ
๑๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๔๕๙/๑๒๗๔

เด็กหญิงพิมพ์นิภา เต็มสิริมงคล
๐๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๔๕๙/๑๒๗๕

เด็กหญิงมาติกา ชุมภู
๒๒/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๔๕๙/๑๒๗๖

เด็กหญิงรุ่งอรุณ จอมนาสวน
๓๐/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๔๕๙/๑๒๗๗

เด็กหญิงศุภกานต์ พลายบัว
๐๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๔๕๙/๑๒๗๘

เด็กหญิงอรุณกมล คนึงคิด
๑๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๔๕๙/๑๒๗๙

เด็กชายขจรศักดิ

์

การิน
๑๒/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๔๕๙/๑๒๘๐

เด็กหญิงชนิษฐา ศรีโสภา
๐๒/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๔๕๙/๑๒๘๑

เด็กหญิงดารารัตน์ ใจคำ
๒๘/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๔๕๙/๑๒๘๒

เด็กชายธวัชชัย การะเกตุ
๐๕/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๔๕๙/๑๒๘๓

เด็กหญิงธัญสินี โยปญญา
๒๘/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๔๕๙/๑๒๘๔

เด็กชายนครินทร์ เจียระดา
๑๗/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๓๗ / ๑๔๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๑๒๘๕

เด็กหญิงนวลอนงค์ ชุมภู
๒๒/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๔๕๙/๑๒๘๖

เด็กหญิงนันทภพ รุ่งเรือง
๒๒/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๔๕๙/๑๒๘๗

เด็กหญิงปนปาน ทัพธานี
๑๑/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๔๕๙/๑๒๘๘

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ประวัง
๐๑/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๔๕๙/๑๒๘๙

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ใหญ่ยิง

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๔๕๙/๑๒๙๐

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ถาริภู
๒๒/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๔๕๙/๑๒๙๑

เด็กหญิงพิมอร แก้วสุมา
๐๔/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๔๕๙/๑๒๙๒

เด็กหญิงลูกรัก ค้าคล่อง
๐๘/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๔๕๙/๑๒๙๓

เด็กหญิงกรรณิกา คำพร
๐๖/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๔๕๙/๑๒๙๔

เด็กชายก่อเกียรติ

์

กันทะสอน
๐๗/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๔๕๙/๑๒๙๕

เด็กหญิงชลธิชา พรมน้อย

๒๔/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๔๕๙/๑๒๙๖

เด็กชายชิโนเรศ วงศ์เจริญ

๒๒/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๔๕๙/๑๒๙๗

เด็กหญิงฐิติวรดา ปญญาใจ
๒๖/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๔๕๙/๑๒๙๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ทาสีเพชร
๑๓/๑๒/๒๕๔๐ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๔๕๙/๑๒๙๙

เด็กหญิงสุพรรณษา ใจชืน

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๔๕๙/๑๓๐๐
เด็กหญิงสุภาวดี แซ่พ่าน

๓๐/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๔๕๙/๑๓๐๑

เด็กหญิงสุภาวิณี กันทะสอน
๒๐/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๔๕๙/๑๓๐๒

เด็กหญิงเพ็ญจมาศ ฐานะดี
๐๘/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๔๕๙/๑๓๐๓

เด็กหญิงเหมือนฝน เต็มจิรวัฒน์
๑๓/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) วัดหนองร่มเย็น (หนอง)

 

พย ๓๔๕๙/๑๓๐๔

เด็กหญิงกชนันท์ คงคำเปา

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๐๕

เด็กหญิงกชมน สนิท
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๐๖

เด็กหญิงกรกมล โทนสังข์อินทร์
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๐๗

เด็กชายกฤตนัย ตันกุระ
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๐๘

เด็กหญิงกฤติยา ขันลือ

้

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๐๙
เด็กหญิงกฤษญาภรณ์

จุมปา
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๑๐

เด็กชายกฤษฎา ก้อนธิ
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๑๑

เด็กหญิงกฤษณา ยาศรี
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๑๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เสนาะบรรเลง
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๑๓

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ใจกล้า
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๑๔

เด็กชายกัมปนาท สุนทรนาค
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๑๕

เด็กหญิงกัลยณัฐ ถาวรชาติ
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๑๖

เด็กหญิงกัลยาภรณ์ บุญแรง
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๑๗

เด็กหญิงกาญจนา สายสำราญ
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๑๘

เด็กชายกิติเดช นิลนนท์
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๑๙

เด็กหญิงกิงก้าน

่

นาใจ
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๓๘ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๑๓๒๐

เด็กชายกุมภาพันธ์ ใจซือ

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๒๑

เด็กหญิงจตุรพร สมฤทธิ

์

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๒๒

เด็กชายจรัสปญญา ก๋าคำ
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๒๓

เด็กชายจักรพงศ์ อินปน
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๒๔

เด็กหญิงจารุกัญญ์ ฉลาด
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๒๕

เด็กหญิงจิระกานต์ วรรณธะสุข
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๒๖

เด็กหญิงจิราภา แจ้งสว่าง
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๒๗

เด็กชายฉัตริน จอมคำ
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๒๘

เด็กหญิงชฎาพร จิตต์กระจ่าง
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๒๙

เด็กหญิงชนากานต์ ยาวิชัย
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๓๐

เด็กชายชนิตพล ชาวแพะ
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๓๑

เด็กชายชนินทร์ แสงใส
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๓๒

เด็กหญิงชลณิชา เตชะแก้ว

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๓๓

เด็กหญิงชลธร อินเต็ม
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๓๔

เด็กชายชัยมงคล กิติพระวงษ์
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๓๕

เด็กชายชิติพัทย์ วิชัย
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๓๖

เด็กหญิงชไมพร เงาศรี
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๓๗

เด็กหญิงช่อทิพย์ ชัยชนะ
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๓๘

เด็กหญิงฐิติวรดา ค้าแก้ว
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๓๙

เด็กชายณัฐชนน ชีวะสุขนนท์
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๔๐

เด็กหญิงณัฐธิดา กาติบ

๊

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๔๑

เด็กชายณัฐวัฒน์ เวียงคำ
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๔๒

เด็กหญิงณิชนันทน์ ทนดี
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๔๓

เด็กหญิงดารณี วงศ์ใหญ่
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๔๔

เด็กหญิงดารารัตน์ แซ่จ๋าว
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๔๕

เด็กชายทศวรรษ สิงห์เอ้ย
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๔๖

เด็กชายธนากร เพชรพัชรากุล
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๔๗

เด็กชายธนโชติ วงศ์ใหญ่
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๔๘

เด็กหญิงธีมาพร สุนทร

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๔๙

เด็กชายนภัทร บุญพร้อม
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๕๐

เด็กหญิงนภัทสรณ์ อินคำ

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๕๑

เด็กชายนภัสกร ชาวแพะ
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๕๒

เด็กหญิงนภารัตน์ บัวผัด
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๕๓

เด็กหญิงนริศรา บัวลอย
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๕๔

เด็กชายนลกฤต ยอดโพธิ

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๓๙ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๑๓๕๕

เด็กหญิงนัฏธิดา กงพลนันท์
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๕๖

เด็กหญิงนันทวัน ใจคำ
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๕๗

เด็กหญิงนันทศิริ วงศ์ใหญ่
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๕๘

เด็กหญิงนันท์นภัส แสงศรีจันทร์
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๕๙

เด็กหญิงนิศากร เข็มเพชร
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๖๐

เด็กหญิงนีรชา รวยแร
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๖๑

เด็กชายบวรภัค โนจาใจ
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๖๒

เด็กหญิงบัณฑิตา จันธิมา
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๖๓

เด็กหญิงบุษกร ทองสา
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๖๔

เด็กหญิงปนัดดา สมปาน
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๖๕

เด็กหญิงปรวีย์ เจนไพร
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๖๖

เด็กชายปรัชญา นาตาแสง
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๖๗ เด็กหญิงปรานต์นิพัทธ์
ศิรินาม

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๖๘

เด็กชายปริญญา เฉลิมพงษ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๖๙

เด็กหญิงปริณดา อินทร์กลำ
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๗๐

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ศรีคำ
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๗๑

เด็กหญิงปยนัฐ พวงมัง

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๗๒

เด็กชายพชรดนัย สมฤทธิ

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๗๓

เด็กหญิงพรธิวา แสงศรีจันทร์
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๗๔
เด็กชายพรหมพิริยะ แก้ววิเชียร

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๗๕
เด็กหญิงพรหมภัสสร เหลียมธนวัฒน์

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๗๖

เด็กชายพศิน บุญศิริ

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๗๗

เด็กชายพัทธดนย์ อินคำ

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๗๘

เด็กหญิงพิชญพร ปูเขียว
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๗๙

เด็กชายพิชญา ปญญาสิทธิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๘๐

เด็กชายพิชุตม์ บัวจ้อย
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๘๑

เด็กชายพิชาญเมธ วงศ์หาญ
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๘๒ เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ภรณ์

คำแสน

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๘๓

เด็กหญิงพิระดา เตชะแก้ว
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๘๔

เด็กหญิงพีรดา วงศ์อารัญ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๘๕

เด็กชายพีรพงษ์ รวบรัตน์
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๘๖

เด็กชายพีรพัชร์ กันทา
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๘๗

เด็กชายพีรพัฒน์ สักลอ
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๘๘

เด็กชายพุฒิพงศ์ วงค์ราษฎร์
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๘๙

เด็กชายพุทธิชา ทศสุนทร
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๔๐ / ๑๔๙
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พย ๓๔๕๙/๑๓๙๐

เด็กหญิงภรณ์นิภา จันทรเนตร
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๙๑

เด็กหญิงภัคจิรา ปวงคำมา
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๙๒

เด็กหญิงภัคธีมา สัญใจ
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๙๓

เด็กหญิงภัทรวดี หอมนาน
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๙๔

เด็กหญิงภัทราภรณ์ เลิศชัยสหกุล
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๙๕

เด็กหญิงภาณุมาส ดวงสนิท
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๙๖

เด็กชายภูชิต ใจดี
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๙๗

เด็กชายภูตะวัน ขันทะยศ
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๙๘

เด็กชายภูมินทร์ รุ่งเรือง
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๓๙๙

เด็กชายภูรานนท์ มีแผ้ว
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๐๐
เด็กหญิงมนัญชยา นาตัน

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๐๑

เด็กหญิงมนัญชยา วงศ์แก้ว
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๐๒

เด็กหญิงมาริษา แสงศรีจันทร์
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๐๓

เด็กหญิงยลรดี วงศ์กำแหง
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๐๔

เด็กชายยศวรรธน์ ปนนวน
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๐๕

เด็กชายรชา สบบง
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๐๖

เด็กหญิงรมณีย์ สุคนธา
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๐๗

เด็กชายรัชฌานนท์ โนนทิง
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๐๘

เด็กหญิงรัญชิดา คนตรง
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๐๙

เด็กชายรัตนศักดิ

์

อิฐรงค์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๑๐

เด็กหญิงริโอ วาตานาเบ้
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๑๑

เด็กหญิงรุจีรัตน์ เสรีเนติกุล
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๑๒

เด็กหญิงวณิชญา ขุนจันทร์
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๑๓

เด็กหญิงวรนุช วงสา
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๑๔

เด็กหญิงวรรณนภา ใจหมัน

้

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๑๕

เด็กหญิงวรางคณา ศรีภา
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๑๖

เด็กหญิงวราภรณ์ หัวนา
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๑๗

เด็กหญิงวรินทรา อินคำ

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๑๘

เด็กชายวรเดช มอญเขียน
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๑๙

เด็กชายวสุพล ปวงคำมา
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๒๐

เด็กชายวัชรารักษ์ วงค์แสง
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๒๑

เด็กหญิงศิรดา สมบูรณ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๒๒

เด็กหญิงศิรินทรา แสงมะโน
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๒๓

เด็กหญิงศิริปรีญา สุกันทา
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๒๔

เด็กหญิงศุจิกา สนชาวไพร
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๔๑ / ๑๔๙

้
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พย ๓๔๕๙/๑๔๒๕

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ จิตวงศนันท์
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๒๖

เด็กชายสรวิศ สหเจริญชัย
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๒๗

เด็กหญิงสิรินดา แก้วหน่อ
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๒๘

เด็กหญิงสุจิตรา เกล็ดนาค
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๒๙

เด็กหญิงสุชัญญา ชนะพิมพ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๓๐

เด็กหญิงสุดาพร สายฉลาด
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๓๑

เด็กหญิงสุดิสา พรรณขาม
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๓๒

เด็กชายสุทธิพงษ์ สนชาวไพร
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๓๓

เด็กหญิงสุธิมา วงศ์ราษฎร์
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๓๔

เด็กหญิงสุนันทรา กาติบ

๊

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๓๕

เด็กหญิงสุพรรษา ภู่ประสงค์
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๓๖

เด็กหญิงสุพรรษา ยุบลรัตน์
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๓๗

เด็กหญิงสุพัตรา ขำระหงษ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๓๘

เด็กหญิงสุพิชญา หันนวนศรี
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๓๙

เด็กชายสุวิจักขณ กันทาดง
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๔๐

เด็กหญิงหยาดทิพย์ ใหม่กันทะ
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๔๑

เด็กหญิงอนัญญา ภาระศรี
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๔๒

เด็กชายอนุพงษ์ ใจหมัน

้

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๔๓

เด็กชายอนุพงษ์ ไชยมงคล
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๔๔

เด็กชายอนุพัฒน์ ไชยมงคล
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๔๕

เด็กชายอภิชาติ โชติชัยวณิชย์
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๔๖

เด็กชายอภิวัชญ์ ผ่านวิริยะชัย
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๔๗

เด็กหญิงอริศรา พันตา
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๔๘

เด็กหญิงอารยา เฉียบแหลม

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๔๙

เด็กหญิงเกวรินทร์ วงค์ราษฎร์
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๕๐

เด็กหญิงเกศินี มังคลาด
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๕๑

เด็กหญิงเขมิกา ใจดี
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๕๒

เด็กหญิงเบญญาภา เทพรักษา
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๕๓

เด็กหญิงเมธาพร ปะทิ
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๕๔

เด็กหญิงแพรวา แก้วสุวรรณ
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๕๕

เด็กหญิงโชติกา แก้วเกิด
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๕๖

เด็กหญิงกัลยาณี บัวหลวง

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ตำ วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๕๗

เด็กชายธวัชชัย บัวหลวง
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ตำ วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๕๘

เด็กหญิงธิดาพร ก้อนแก้ว
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ตำ วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๕๙

เด็กชายธเนศวร บัวแดง

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ตำ วัดหย่วน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๔๒ / ๑๔๙

้
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พย ๓๔๕๙/๑๔๖๐

เด็กหญิงพรธิกา คำแสง
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ตำ วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๖๑

เด็กหญิงพรธิดา กานันท์
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ตำ วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๖๒

เด็กหญิงวณัฐชญา นวลแก้ว
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ตำ วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๖๓

เด็กหญิงสุชานันท์ แก้วประภา
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ตำ วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๖๔

เด็กชายสุทธิพัฒน์ แสงศรีจันทร์
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ตำ วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๖๕

เด็กหญิงอภิชญา วงศ์ใหญ่
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ตำ วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๖๖
เด็กหญิงเกษศรินทร์ ศรีจันทร์

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ตำ วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๖๗

เด็กชายเอกกมล เคนพล
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ตำ วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๖๘

เด็กหญิงชมพูนุช คำคง
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ตำ วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๖๙

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

บัวแดง
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ตำ วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๗๐

เด็กหญิงนภัสสร บัวตูม
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ตำ วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๗๑

เด็กชายนวล ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ตำ วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๗๒

เด็กหญิงพัชรินทร์ บัวหลวง
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ตำ วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๗๓

เด็กหญิงพิจิตรา ตันกูล
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ตำ วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๗๔

เด็กหญิงพิยดา บัวแดง
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ตำ วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๗๕

เด็กหญิงราตรี แสงศรีจันทร์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ตำ วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๗๖

เด็กหญิงสุวิมล คำมา
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ตำ วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๗๗

เด็กหญิงอรยา หัวใจแก้ว
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ตำ วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๗๘

เด็กชายอิศเรศ บัวตูม
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ตำ วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๗๙

เด็กหญิงเนตรนภา มะลิวัน
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ตำ วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๘๐

เด็กชายเอกวุธ นามแสง
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ตำ วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๘๑

เด็กหญิงอริสรา ก้อนแก้ว
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ตำ วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๘๒

เด็กชายจตุพงษ์ สุยะต๊ะ
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่ตำ วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๘๓

เด็กหญิงเดือนแย้ม วงค์ดาว
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่ตำ วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๘๔

นางจุติภรณ์ เครืออินทร์
๒๑/๐๖/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านแม่ตำ วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๘๕

สิบเอกศรศักดิ

์

เครืออินทร์
๒๑/๐๙/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านแม่ตำ วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๘๖

นางบุญฝาย เชื้อสะอ าด

้้

๑๑/๐๗/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านแม่ตำ วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๘๗

นางทัศนีย์ แสงศรีจันทร์ ๑/๐๒/๒๕๐๑ โรงเรียนบ้านแม่ตำ วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๘๘

นางจันทร์หอม เทพนัน ๒/๐๓/๒๕๐๒ โรงเรียนบ้านแม่ตำ วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๘๙

นางสมศรี กาวินคำ
๒๐/๐๑/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านแม่ตำ วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๙๐

นางรัชนี ดะนัย
๑๙/๐๑/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านแม่ตำ วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๙๑

เด็กหญิงกนกกานต์ คำสี
๑๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)

วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๙๒
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ คำมี

๓๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)
วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๙๓

เด็กชายนัฐวุฒิ ภิรักษา
๐๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)

วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๙๔

เด็กหญิงพิชญานิน วงค์แสง
๐๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)

วัดหย่วน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๔๓ / ๑๔๙

้
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พย ๓๔๕๙/๑๔๙๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เมืองมูล
๑๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)

วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๙๖

เด็กชายฟลิป เตียว
๐๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)

วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๙๗

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ญาติมาก
๒๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)

วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๙๘

เด็กหญิงวิภาดา กาติบ

๊

๐๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)
วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๔๙๙

เด็กหญิงสุภิญญา กาติบ

๊

๒๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)
วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๕๐๐
เด็กชายอรรถนนท์ ดำแดงดี

๐๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)
วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๕๐๑

เด็กชายอรรถวิท แซ่โซ่ง
๑๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)

วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๕๐๒

เด็กหญิงเขมจิตตรา พระดวงงาม
๐๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)

วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๕๐๓

เด็กชายเฮนรี

่

เตียว
๐๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)

วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๕๐๔

เด็กชายโภคิน เตชะแก้ว
๒๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)

วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๕๐๕

เด็กหญิงชมพูนุท หาญบุญศรี
๐๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)

วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๕๐๖

เด็กหญิงณรีย์ ศรีสุริยะกุล
๒๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)

วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๕๐๗

เด็กชายทวีทรัพย์ ภิรมย์
๑๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)

วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๕๐๘

เด็กชายธีรศักดิ

์

เกิดสุข
๑๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)

วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๕๐๙

เด็กหญิงนิศารัตน์ สุขสมจิต
๑๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)

วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๕๑๐

เด็กหญิงปรียานัฐ ธนะวดี
๐๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)

วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๕๑๑

เด็กหญิงปรียาภัทร์ งามขำ
๐๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)

วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๕๑๒

เด็กหญิงปยพร เชือสะอาด

้

๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)
วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๕๑๓

เด็กหญิงวาสนา แซ่ลี
๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)

วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๕๑๔

เด็กชายสรกิต เสาร์จันทร์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)
วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๕๑๕

เด็กหญิงสัจพร โม๊ะดี
๒๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)

วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๕๑๖

เด็กหญิงอารีดา แซ่เฮ้อ
๒๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)

วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๕๑๗

นางสาวชลียา ทองมัง

่

๒๘/๒/๒๕๑๐
โรงเรียนวัดหย่วนวิทยา วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๕๑๘

นางสาวณัฐ สุปนะเจริญ ๑/๘/๒๕๒๐ โรงเรียนวัดหย่วนวิทยา วัดหย่วน  

พย ๓๔๕๙/๑๕๑๙

เด็กชายพิชาภพ แซ่ย่าง
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเย็น วัดทุ่งเย็น  

พย ๓๔๕๙/๑๕๒๐

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

คิดชอบ
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเย็น วัดทุ่งเย็น  

พย ๓๔๕๙/๑๕๒๑

เด็กหญิงอภิฉรา ปราณีทอง
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเย็น วัดทุ่งเย็น  

พย ๓๔๕๙/๑๕๒๒

เด็กหญิงกรรณิกา แซ่ว่าง
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเย็น วัดทุ่งเย็น  

พย ๓๔๕๙/๑๕๒๓

เด็กชายจักรี ท่อเจริญไชยกุล
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเย็น วัดทุ่งเย็น  

พย ๓๔๕๙/๑๕๒๔

เด็กหญิงจิรทิปต์ แสนว้าง
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเย็น วัดทุ่งเย็น  

พย ๓๔๕๙/๑๕๒๕

เด็กชายชัยวัฒน์ ย่างไพสิฐ
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งเย็น วัดทุ่งเย็น  

พย ๓๔๕๙/๑๕๒๖

เด็กหญิงผริตา ทุ่งเย็น
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเย็น วัดทุ่งเย็น  

พย ๓๔๕๙/๑๕๒๗

เด็กหญิงยุพา แซ่ท่อ
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเย็น วัดทุ่งเย็น  

พย ๓๔๕๙/๑๕๒๘

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ธะนะตัน
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเย็น วัดทุ่งเย็น  

พย ๓๔๕๙/๑๕๒๙

เด็กชายศตนันทร์ ก้องภัทรศาล
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเย็น วัดทุ่งเย็น  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๔๔ / ๑๔๙

้
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พย ๓๔๕๙/๑๕๓๐

เด็กหญิงสุมาลี แซ่โซ้ง
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเย็น วัดทุ่งเย็น  

พย ๓๔๕๙/๑๕๓๑

เด็กหญิงธัญลักษณ์ โครงกาบ
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๕๓๒

เด็กหญิงนันทิยา ชูไว

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๕๓๓

เด็กหญิงยาย่า ใหม่เจริญ
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๕๓๔
เด็กหญิงอำไพวรรณ ปนปอม

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๕๓๕

เด็กชายธนกร แปงตาน
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๕๓๖

เด็กชายณัฐพล ธรรมสุระ ๖/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปวศรีพรม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๕๓๗

เด็กชายพัลลพ สีสัน
๑๔/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปวศรีพรม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๕๓๘

เด็กชายกฤติพงศ์ กาไรทอง
๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปวศรีพรม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๕๓๙

เด็กหญิงปวิณ์สุดา อุทธิยา ๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปวศรีพรม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๕๔๐

เด็กหญิงนฤพร ทบวัน
๑๓/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปวศรีพรม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๕๔๑

เด็กหญิงเขมิกา ใจยา
๑๓/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปวศรีพรม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๕๔๒

เด็กหญิงจิรนันท์ เถาวัลยา
๓๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปวศรีพรม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๕๔๓

เด็กหญิงศุภวรรณ วงศ์งาม
๒๗/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปวศรีพรม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๕๔๔

เด็กหญิงวณิชยา ไทยทาน ๖/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปวศรีพรม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๕๔๕

เด็กชายบุญธวัช กมุทรัตน์
๓๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปวศรีพรม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๕๔๖

เด็กหญิงนันทิชา ชอบทำ
๑๒/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปวศรีพรม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๕๔๗

เด็กหญิงพรนภา ทองคำ
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝายกวาง วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๕๔๘

เด็กชายพิชิตชล สอนคำมูล
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝายกวาง วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๕๔๙

เด็กหญิงกชกร โกนจนาท
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝายกวาง วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๕๕๐

เด็กหญิงอภิสรา นิติพงษ์พานิช
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝายกวาง วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๕๕๑

เด็กชายกรวิชญ์ อิยวญชัย
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๕๕๒

เด็กหญิงกานต์ธิดา แซ่ว่าง
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๕๕๓

เด็กชายจันทร์ทวี แซ่พ่าน
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๕๕๔

เด็กหญิงชนิดา แซ่ซ้ง
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๕๕๕

เด็กชายณัฐกิตต์ แซ่จ๋าว
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๕๕๖

เด็กหญิงทิพวรรณ กานต์มณีกุล
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๕๕๗

เด็กหญิงทิวาณี ราชแพง
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๕๕๘

เด็กหญิงธนภรณ์ แสนยามุด
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๕๕๙

เด็กหญิงธมนวรรณ แซ่จ๋าว
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๕๖๐
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ศักยพันธุ์

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๕๖๑

เด็กหญิงนพิน แซ่ตัง

้

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๕๖๒

เด็กหญิงนิวาริน แซ่เติน

๋

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๕๖๓

เด็กหญิงปรียาภัทร ทองพันธ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๕๖๔

เด็กชายพงศกร อินทกูล
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๔๕ / ๑๔๙

้
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พย ๓๔๕๙/๑๕๖๕

เด็กชายพงษ์ทร ตังอิสราวุฒิกุล

้

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๕๖๖

เด็กชายพิทักษ์ ตังอิสราวุฒิกุล

้

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๕๖๗

เด็กหญิงวราลี ตังอิสราวุฒิกุล

้

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๕๖๘

เด็กหญิงวันเพ็ญ แซ่วือ

้

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๕๖๙

เด็กหญิงวิยวรรณ์ แซ่ว่าง
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๕๗๐

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ พรมณีย์
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๕๗๑

เด็กชายวีรากร ชาวเวียง
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๕๗๒

เด็กชายศิริชัย แซ่ท่อ
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๕๗๓

เด็กหญิงสิริโสภา วนาสงบสุข
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๕๗๔

เด็กหญิงสุทัตตา พงศ์สิริลีเจริญ
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๕๗๕

เด็กหญิงสุภาวดี ทองรักษ์
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๕๗๖

เด็กหญิงอนิตยา นรสาร
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๕๗๗

เด็กหญิงอมลณัฐ ดีปญญา
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๕๗๘
เด็กหญิงอัญชลีภรณ์ กรรณิกา

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๕๗๙

เด็กหญิงอาธิต แซ่เล้า
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๕๘๐

เด็กหญิงอารีรัตน์ ดอนมูล
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๕๘๑

เด็กหญิงเมธิยา บุระคร
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๕๘๒

เด็กชายเสฏธิพงศ์ น้อยจันทึก
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๕๘๓

เด็กหญิงเอมิตา แซงดาว
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๕๘๔

เด็กชายกษิดิเดช

์

แจ้งสว่าง
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๕๘๕
เด็กหญิงกัญญาพัชร สิงห์เพชร

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๕๘๖

เด็กหญิงกันทิมล สุทธิประภา
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๕๘๗

เด็กชายกีรติ ดวงบุปผา
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๕๘๘

เด็กชายจักรกรินทร์ อุปมาณ
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๕๘๙

เด็กหญิงจันทนิภา กันทะวัง
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๕๙๐

เด็กชายจารุวิทย์ กันณิกา

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๕๙๑

เด็กหญิงชลพินท์ วงศ์ราษฎร์
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๕๙๒

เด็กชายชวัลวิชญ์ พันธ์คน
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๕๙๓

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

สอนใจ
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๕๙๔

เด็กหญิงณิชาภัทร ไทรสังขเชวงพร
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๕๙๕

เด็กชายธนวัฒน์ ธิตะยา
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๕๙๖

เด็กชายธีรพัฒน์ แก้วเกตุ
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๕๙๗

เด็กชายธีรภัทร ต้นวงศ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๕๙๘

เด็กหญิงนพิษฐา แซ่จ๋าว

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๕๙๙

เด็กหญิงนภัสสร เวียงลอ
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๔๖ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๑๖๐๐
เด็กชายนวลชัย แซ่จ๋าว

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๐๑

เด็กชายนันทวัฒน์ สุทธิประภา
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๐๒

เด็กหญิงบุษบาบัณ แสงเรือง
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๐๓

เด็กชายปฏิพล แซ่เติน

๋

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๐๔

เด็กชายปรัตถกร เข็มทอง
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๐๕

เด็กหญิงปวีณา ใจดี
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๐๖

เด็กหญิงปวีรัตน์ วงศ์ใหญ่

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๐๗
เด็กหญิงปทมาภรณ์ ธันวาภักดี

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๐๘

เด็กชายพงศทัต มีสุข
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๐๙

เด็กหญิงพิชญา แซ่ม้า
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๑๐

เด็กชายพิชิตพล สักลอ
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๑๑

เด็กชายพิทวัส เถาว์วันยา
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๑๒

เด็กหญิงพิมพกา ทนุดี
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๑๓

เด็กหญิงภัทรนันท์ แซ่กือ
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๑๔

เด็กชายภาณุวัตร สายพรหม

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๑๕

เด็กชายภูมินทร์ ประมวลพันธ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๑๖

เด็กหญิงรุจิรดา สว่างศิลธรรม
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๑๗

เด็กชายวชิรวิทย์ แก้วรัตนา
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๑๘

เด็กหญิงวันทนีย์ แซ่ซ้ง

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๑๙

เด็กหญิงวิชญา แซ่ว่าง
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๒๐

เด็กหญิงวิญาดา หอมนาน
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๒๑

เด็กหญิงวิภารัตน์ เถาวัลยา
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๒๒

เด็กชายวีรภัทร แก้วเขียว
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๒๓

เด็กหญิงศิรประภา ดอนมูล
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๒๔

เด็กหญิงสกาวรัตน์ แซ่จ๋าว
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๒๕

เด็กหญิงสริสา ศรีจันทร์
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๒๖

เด็กชายสัญญากร มีสุข
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๒๗

เด็กหญิงสายไหม แซ่ย่าง
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๒๘

เด็กหญิงสุกัญญา ซือหมือ

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๒๙

เด็กหญิงสุปราณี แซ่ย่าง
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๓๐

เด็กหญิงสุพัฒตรา แสวงผล

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๓๑

เด็กหญิงสุพัตรา แซ่ว่าง
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๓๒

เด็กหญิงอนัญญา ไชยแก้ว
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๓๓

เด็กชายอนุวัฒน์ คุณารูป
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๓๔

เด็กหญิงอรอุมา รามรักษ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๔๗ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๑๖๓๕

เด็กหญิงอัญชลี ทวีทรัพย์
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๓๖

เด็กหญิงอามีนญา แซงดาว
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๓๗

นางสาวอารียา แซ่ย่าง

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๓๘

เด็กหญิงอำมรรัตน์ ชาวเวียง
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๓๙

เด็กหญิงอุมาภรณ์ แซ่ตัง

้

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๔๐

เด็กหญิงเกวลิน อุทธิยา
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๔๑

เด็กชายเมฆา ทองเปย
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๔๒

เด็กหญิงเสาวณีย์ แซ่ลี
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๔๓

เด็กชายเอกภูมิ มโนวรรณ
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๔๔

เด็กชายแสงสว่าง พุฒิชัยอิทธิกร
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๔๕

เด็กชายโอภาส แซ่โซ้ง
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๔๖

เด็กหญิงไหม แซ่ว่าง
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๔๗

เด็กหญิงกชมน วงค์ราษฎร์
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๔๘

เด็กหญิงกัลยกร คาวาคุ
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๔๙

เด็กหญิงกัลย์สุดา แซ่เฮ้อ
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๕๐

เด็กหญิงกาญจนา แซ่ลี
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๕๑

เด็กหญิงจิตรดา จิตเจริญกุล

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๕๒

เด็กหญิงจุฑามาศ แซ่ว่าง
๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๕๓

เด็กหญิงชาลิสา ตังจิตเสริมสกุล

้

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๕๔

เด็กหญิงธัญยมัย สว่างศรี
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๕๕

เด็กหญิงนพผกา ตะพรหม
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๕๖

นายภาณุเดช อังยศ
๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๕๗

เด็กชายภูมิ เกียรติช้างน้อย
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๕๘

เด็กหญิงมณีรัตน์ แซ่ว่าง
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๕๙

เด็กหญิงลลิตา ฟาครามเหนือ
๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๖๐

เด็กหญิงลินดา แซ่มัว
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๖๑

นางสาวลีลาวดี แซ่ท่อร์
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๖๒

เด็กหญิงวรดา แซ่ว่าง
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๖๓

เด็กหญิงวรรชมล ตังสกุลมีสุข

้

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๖๔

เด็กหญิงวาสนา แซ่จ๊ะ
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๖๕

เด็กหญิงวิมลภา แสงชาลี
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๖๖

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ แซ่หาง
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๖๗

เด็กหญิงศิริรัตน์ วงศราษฎร์
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๖๘

นางสาวสายสุณีย์ เตรียมพิชิต

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๖๙

เด็กหญิงสุนิสา วงศราษฎร์
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๔๘ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๑๖๗๐

เด็กหญิงสุมาลี แซ่ว่าง
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๗๑

เด็กหญิงสุวณีย์ สงวนประชา
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๗๒

เด็กชายองอาจ สุดไกล
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๗๓

เด็กหญิงอุไรวรรณ พันธุ์ดี

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๗๔

นางสาวเฉงจิว

้

แซ่ลี
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๗๕

เด็กหญิงเฉลิมขวัญ มองช่อบิดร
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๗๖

เด็กหญิงเนาวรัตน์ ยอดมณีบรรพต
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๗๗

เด็กหญิงเบญจภรณ์ แซ่ย่าง
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๗๘

นางสาวกชวรรณ แซ่ย่าง
๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๗๙

เด็กหญิงกุลณัฐ แซ่ตัง

้

๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๘๐

เด็กหญิงจันทร์ฑิมา แซ่ฝาน
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๘๑

นางสาวณัฐวดี ชัยแก้ว
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๘๒

เด็กชายดนัยพร แซ่ท่อ
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๘๓

นางสาวดารุณีย์ ดอนมูล
๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๘๔

นายธนโชติ เมืองมูล
๑๗/๐๔/๒๕๔๐

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๘๕

นางสาวธิดา อนัญญาวงศ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๘๖

นางสาวนาราภัทร
ชาญชัยพิทักษ์สิน ๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๘๗

นางสาวนารีรัตน์ แซ่ซัง
๑๔/๐๒/๒๕๔๐

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๘๘

นายปญญาจารย์ แซ่ท่อ
๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๘๙

เด็กหญิงปณฑิรา ทองทา
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๙๐

นายภัทรกรณ์ สุหล้า
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๙๑

นางสาววรรณา แซ่ลี
๐๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๙๒

นางสาววราภรณ์ แซ่ท้าว
๓๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๙๓

เด็กหญิงวารุณี ปนแก้ว
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๙๔

นางสาววิรากานต์ อุดทา
๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๙๕

นายสมพล แซ่ท่อ
๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๙๖

นายสันติ แซ่โซ้ง
๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๙๗

นางสาวหมีชุ

่

แลเชอ
๑๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๙๘

นายอภิชาติ แซ่วือ
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๖๙๙

นายอักขรินทร์ หาญจริง
๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๗๐๐
นางสาวอัจฉรา แซ่เล่า

๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๗๐๑

นางสาวเจนจิรา แซ่ท่อ
๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๗๐๒

นายเต็ง แซ่เล่า
๑๗/๐๕/๒๕๓๙

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๗๐๓

นายกิตติวัฒน์ โพธิทอง

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๗๐๔

นายคณิศร ประวัง

๒๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๔๙ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๑๗๐๕

นายจิรายุ ศรีคำ
๑๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๗๐๖

นางสาวจ่านจิว

้

แซ่ลี
๑๕/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๗๐๗

นายชนาธิป แซ่ซ้ง
๑๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๗๐๘

นางสาวณัฏฐา เชือสะอาด

้

๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๗๐๙

นางสาวธมนวรรณ ปทุมไพโรจน์
๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๗๑๐

นางสาวธัญสุดา ทิวรัถยาสิริ
๐๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๗๑๑

นางสาวนิตยา ถาวร
๒๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๗๑๒

นางสาววธัญญา แซ่ว่าง

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๗๑๓

นางสาวสีฟา วรกิจพาณิชย์
๓๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๗๑๔

นางสาวสุนันทา วนัสเจริญธรรม
๑๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๗๑๕

นางสาวสุพิชญา วุฒิ
๒๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๗๑๖

นางสาวกิตติยา วงศ์ราษฏร์

๒๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๗๑๗

นางสาวจรรยา แซ่ย่าง
๑๗/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๗๑๘

นางสาวจารุนิภา ของมา

๒๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๗๑๙

นายธนพล สารีวงค์
๒๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๗๒๐

นายนัทธพงศ์ กันแก้ว
๒๒/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๗๒๑

นางสาวปณิดา มังคละวงค์

๒๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๗๒๒

นายปราโมทย์ เจริญราษฎร์
๐๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๗๒๓

นางสาวผกามาศ สังข์โบสถ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๗๒๔

นางสาวมารุณี สว่างศีลธรรม
๒๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๗๒๕

นางสาวรุ่งนภา อุ่นติบ

๊

๐๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๗๒๖

นางสาววิไลภรณ์ เกษตรโสภาพันธ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๗๒๗

นางสาวสุกัญญา บาแก้ว
๓๐/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๗๒๘

นางสาวสุพัตรา อุปมานะ
๒๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๗๒๙

นางสาวสุมาลี นนท์ธีวรคุณ
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๗๓๐

นายอภิสิทธิ เก่งเดชา
๐๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๗๓๑

นางสาวอุไรวรรณ นาภู
๐๑/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๗๓๒

นายเดชา ศักดิชัยพิบูรณ์

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วัดฝายกวาง  

พย ๓๔๕๙/๑๗๓๓

เด็กหญิงกันติชา ไกลถิน

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแวนโค้ง วัดแวนโค้ง  

พย ๓๔๕๙/๑๗๓๔
เด็กหญิงจรรยมณฑน์ คะเณรุพันธ์

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแวนโค้ง วัดแวนโค้ง  

พย ๓๔๕๙/๑๗๓๕

เด็กชายจิรภัทร ไกลถิน

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแวนโค้ง วัดแวนโค้ง  

พย ๓๔๕๙/๑๗๓๖

เด็กหญิงนำหวาน วงษ์สาคู
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแวนโค้ง วัดแวนโค้ง  

พย ๓๔๕๙/๑๗๓๗

เด็กหญิงปกีรณัม บัวระภา
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแวนโค้ง วัดแวนโค้ง  

พย ๓๔๕๙/๑๗๓๘

เด็กหญิงภาวินี ริวกระโทก

้

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแวนโค้ง วัดแวนโค้ง  

พย ๓๔๕๙/๑๗๓๙

เด็กชายอนวัช ชัยแก้ว

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแวนโค้ง วัดแวนโค้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๕๐ / ๑๔๙

้
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พย ๓๔๕๙/๑๗๔๐

เด็กชายอนุพงศ์ อินถาก้อน
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแวนโค้ง วัดแวนโค้ง  

พย ๓๔๕๙/๑๗๔๑

เด็กหญิงอัจฉรา หงษ์ชุมแพ
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแวนโค้ง วัดแวนโค้ง  

พย ๓๔๕๙/๑๗๔๒

เด็กหญิงอัยยาวีร์ ไกลถิน

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแวนโค้ง วัดแวนโค้ง  

พย ๓๔๕๙/๑๗๔๓

เด็กหญิงอารดา ซีโฮ่
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแวนโค้ง วัดแวนโค้ง  

พย ๓๔๕๙/๑๗๔๔

เด็กหญิงเกียรติลดา ภาวิชัย
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแวนโค้ง วัดแวนโค้ง  

พย ๓๔๕๙/๑๗๔๕

เด็กชายโชคชัย แก้วหนองคู
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแวนโค้ง วัดแวนโค้ง  

พย ๓๔๕๙/๑๗๔๖

เด็กชายกฤษณะ ก๋าคำ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแวนโค้ง วัดแวนโค้ง  

พย ๓๔๕๙/๑๗๔๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ไกลถิน

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแวนโค้ง วัดแวนโค้ง  

พย ๓๔๕๙/๑๗๔๘

เด็กหญิงนุชจรี มิกขุนทด
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแวนโค้ง วัดแวนโค้ง  

พย ๓๔๕๙/๑๗๔๙

เด็กชายสิทธิพล สมร่าง
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแวนโค้ง วัดแวนโค้ง  

พย ๓๔๕๙/๑๗๕๐

เด็กหญิงอรยา ไกลถิน

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแวนโค้ง วัดแวนโค้ง  

พย ๓๔๕๙/๑๗๕๑

นางสาวอาจารี แสงแก้ว

๑๒/๑๒/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านแวนโค้ง วัดแวนโค้ง  

พย ๓๔๕๙/๑๗๕๒

นางสาวเจนษิตา สินเปยง
๒๑/๐๓/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านแวนโค้ง วัดแวนโค้ง  

พย ๓๔๕๙/๑๗๕๓

นางวราพร เวียงคำ
๑๑/๐๕/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านแวนโค้ง วัดแวนโค้ง  

พย ๓๔๕๙/๑๗๕๔

นางมุกดา วิชา
๑๒/๑๐/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านแวนโค้ง วัดแวนโค้ง  

พย ๓๔๕๙/๑๗๕๕

เด็กชายเตชิต ไกลถิน

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแวนโค้ง วัดแวนโค้ง  

พย ๓๔๕๙/๑๗๕๖
นางสาวสกุลกาญจน์ มาดี

๑๑/๑๑/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านแวนโค้ง วัดแวนโค้ง  

พย ๓๔๕๙/๑๗๕๗

เด็กชายธีรพัฒน์ แก้วน้อย
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก๊อหลวง วัดก๊อซาว  

พย ๓๔๕๙/๑๗๕๘

เด็กหญิงนันทิชา มาสีแก้ว
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก๊อหลวง วัดก๊อซาว  

พย ๓๔๕๙/๑๗๕๙

เด็กชายนันธิชัย คำโน
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก๊อหลวง วัดก๊อซาว  

พย ๓๔๕๙/๑๗๖๐

เด็กชายปณพงศ์ บัวมาตย์
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก๊อหลวง วัดก๊อซาว  

พย ๓๔๕๙/๑๗๖๑

เด็กชายปยวัฒน์ หมืนสี

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก๊อหลวง วัดก๊อซาว  

พย ๓๔๕๙/๑๗๖๒

เด็กชายณรงค์ชัย ทองเหลือ
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก๊อหลวง วัดก๊อซาว  

พย ๓๔๕๙/๑๗๖๓

เด็กหญิงชนิปรียา ทิพละ
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก๊อน้อย วัดก๊อน้อย  

พย ๓๔๕๙/๑๗๖๔

เด็กหญิงธวัลรัตน์ แซ่ซ้ง
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก๊อน้อย วัดก๊อน้อย  

พย ๓๔๕๙/๑๗๖๕

เด็กชายนที ขวัญวาที
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก๊อน้อย วัดก๊อน้อย  

พย ๓๔๕๙/๑๗๖๖

เด็กหญิงภัททิยา แซ่ซ้ง
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก๊อน้อย วัดก๊อน้อย  

พย ๓๔๕๙/๑๗๖๗

เด็กหญิงวิมลมณี ธวัชชัยพณิช
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก๊อน้อย วัดก๊อน้อย  

พย ๓๔๕๙/๑๗๖๘

เด็กชายศักดินนท์ ต๊ะอ้าย
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก๊อน้อย วัดก๊อน้อย  

พย ๓๔๕๙/๑๗๖๙

เด็กหญิงสุรดา แซ่วือ

้

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก๊อน้อย วัดก๊อน้อย  

พย ๓๔๕๙/๑๗๗๐

เด็กหญิงเกวลิน สหเจริญชัย
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก๊อน้อย วัดก๊อน้อย  

พย ๓๔๕๙/๑๗๗๑

เด็กหญิงกมลภัทร แซ่ซ้ง
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก๊อน้อย วัดก๊อน้อย  

พย ๓๔๕๙/๑๗๗๒

เด็กชายชัชวาล ทรงสรรเสริญ
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก๊อน้อย วัดก๊อน้อย  

พย ๓๔๕๙/๑๗๗๓

เด็กหญิงลลิตา ใจคิด
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก๊อน้อย วัดก๊อน้อย  

พย ๓๔๕๙/๑๗๗๔

เด็กชายพีรพัฒน์ เบ็ญชา
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเปอย วัดดอนแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๕๑ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๑๗๗๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ไกลถิน

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเปอย วัดดอนแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๑๗๗๖

เด็กชายถิรวัฒน์ วงค์ทอง
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเปอย วัดดอนแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๑๗๗๗

เด็กชายบุณยกร บุญอิน
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเปอย วัดดอนแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๑๗๗๘

เด็กชายบูรพา บุญอิน
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเปอย วัดดอนแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๑๗๗๙

เด็กชายประยุทธ บุญเรือน
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเปอย วัดดอนแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๑๗๘๐

เด็กชายปรีชา บุญอิน
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเปอย วัดดอนแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๑๗๘๑

เด็กชายภานรินทร์ ใจปง
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเปอย วัดดอนแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๑๗๘๒

เด็กชายอติชาติ ปาเลียง

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเปอย วัดดอนแก้ว  

พย ๓๔๕๙/๑๗๘๓

เด็กหญิงปนัดดา เทียงทุกข์

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนไชย วัดดอนไชย  

พย ๓๔๕๙/๑๗๘๔

เด็กชายวิภูธเนศ อุปทิ
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนไชย วัดดอนไชย  

พย ๓๔๕๙/๑๗๘๕

เด็กหญิงณัฐริกา กันทะเนตร
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนไชย วัดดอนไชย  

พย ๓๔๕๙/๑๗๘๖

เด็กหญิงธณัชพร เบ็ญชา
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนไชย วัดดอนไชย  

พย ๓๔๕๙/๑๗๘๗

เด็กชายนิธิกร อุ่นคำ
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนไชย วัดดอนไชย  

พย ๓๔๕๙/๑๗๘๘

เด็กชายปยวิศว์ ปรีเปรม
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนไชย วัดดอนไชย  

พย ๓๔๕๙/๑๗๘๙

เด็กชายพชรพล บุญแรง
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนไชย วัดดอนไชย  

พย ๓๔๕๙/๑๗๙๐

เด็กหญิงกนกวรรณ ยาวงค์
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๑๗๙๑

เด็กชายกิตติกรณ์ ก้อนสา
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๑๗๙๒

เด็กชายณัฐกรณ์ ปนน้อย
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๑๗๙๓

เด็กหญิงณัฐชา แซ่ลี
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๑๗๙๔

เด็กหญิงณัฐธิดา ฮ่องลึก
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๑๗๙๕

เด็กชายณัฐวุฒิ สบบง
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๑๗๙๖

เด็กชายณัฐวุฒิ แซ่ลี
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๑๗๙๗

เด็กชายทรงสิทธิ

์

ไชยชมภู
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๑๗๙๘

เด็กชายธนธรณ์ กองมงคล
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๑๗๙๙

เด็กชายธนากร สบบง
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๑๘๐๐
เด็กหญิงธัญสิริ สมณะ

๐๒/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๑๘๐๑

เด็กชายธีรภัทร แซ่ท้าว
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๑๘๐๒

เด็กหญิงนิภาพร แซ่ลี
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๑๘๐๓

เด็กหญิงภัทรธิดา การสุข
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๑๘๐๔

เด็กหญิงวริศรา จูดคง
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๑๘๐๕

เด็กหญิงศิริพรรณ จันทรา
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๑๘๐๖

เด็กหญิงเมสินีย์ สุริยะปญญา
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๑๘๐๗

เด็กชายชัชพล แซ่ลี

้

๐๘/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๑๘๐๘

เด็กชายนัครินทร์ มาตวิจิตร
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๑๘๐๙

เด็กชายเนตินันทน์ สุบานงาม
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) วัดดอนตัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๕๒ / ๑๔๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๑๘๑๐

เด็กชายไตรภพ ชอบศิลป
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๑๘๑๑

เด็กหญิงกวินธิดา มัธยัสถ์วงศ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปง วัดบัวหล่าย (ปว)  

พย ๓๔๕๙/๑๘๑๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ มะโนมัย

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปง วัดบัวหล่าย (ปว)  

พย ๓๔๕๙/๑๘๑๓

เด็กหญิงจิรพัชร กมลาสน์กมุท
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปง วัดบัวหล่าย (ปว)  

พย ๓๔๕๙/๑๘๑๔

เด็กชายธวัชชัย แซ่เถา
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปง วัดบัวหล่าย (ปว)  

พย ๓๔๕๙/๑๘๑๕

เด็กชายธีรภัทร์ ห้วยแม้
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปง วัดบัวหล่าย (ปว)  

พย ๓๔๕๙/๑๘๑๖

เด็กชายปฐมพงษ์ แซ่ว่าง
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปง วัดบัวหล่าย (ปว)  

พย ๓๔๕๙/๑๘๑๗

เด็กหญิงวิชญาดา ซ้งเจริญบุญโชค
๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปง วัดบัวหล่าย (ปว)  

พย ๓๔๕๙/๑๘๑๘

เด็กชายวิธวินท์ แซ่ลี
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปง วัดบัวหล่าย (ปว)  

พย ๓๔๕๙/๑๘๑๙

เด็กชายเกียรติภูมิ อินธิมา
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปง วัดบัวหล่าย (ปว)  

พย ๓๔๕๙/๑๘๒๐

เด็กชายกวินภพ สมฤทธิ

์

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปง วัดบัวหล่าย (ปว)  

พย ๓๔๕๙/๑๘๒๑

เด็กชายจิรพัฒน์ วรัญูนุกูล
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปง วัดบัวหล่าย (ปว)  

พย ๓๔๕๙/๑๘๒๒

เด็กชายจิรายุธ คำยัน
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปง วัดบัวหล่าย (ปว)  

พย ๓๔๕๙/๑๘๒๓

เด็กชายชำนาญ ฉัตรนาถวรกุล
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปง วัดบัวหล่าย (ปว)  

พย ๓๔๕๙/๑๘๒๔

เด็กชายทัตพงศ์ แซ่จ้าง
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปง วัดบัวหล่าย (ปว)  

พย ๓๔๕๙/๑๘๒๕

เด็กหญิงนฤมล ฉัตรนาถวรกุล
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปง วัดบัวหล่าย (ปว)  

พย ๓๔๕๙/๑๘๒๖

เด็กหญิงพรรณธิกา บุญชู

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปง วัดบัวหล่าย (ปว)  

พย ๓๔๕๙/๑๘๒๗

เด็กชายพันธกานต์ ครบอุดม
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปง วัดบัวหล่าย (ปว)  

พย ๓๔๕๙/๑๘๒๘

เด็กชายรัชพล มณเทียร
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปง วัดบัวหล่าย (ปว)  

พย ๓๔๕๙/๑๘๒๙

เด็กหญิงรัตนากร แซ่ส่ง
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปง วัดบัวหล่าย (ปว)  

พย ๓๔๕๙/๑๘๓๐

เด็กหญิงดารารัตน์ แซ่ลี
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปง วัดบัวหล่าย (ปว)  

พย ๓๔๕๙/๑๘๓๑

เด็กหญิงศรสวรรค์ ภานุกรพรพงศ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปง วัดบัวหล่าย (ปว)  

พย ๓๔๕๙/๑๘๓๒

เด็กชายกิตติพงษ์ ธิปอ

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดบัวหล่าย (ปว)  

พย ๓๔๕๙/๑๘๓๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ศักดิรุ่งเรือง

์

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปงใหม่ วัดปงใหม่  

พย ๓๔๕๙/๑๘๓๔

เด็กชายธนาชัย แสงศรีจันทร์
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปงใหม่ วัดปงใหม่  

พย ๓๔๕๙/๑๘๓๕

เด็กชายธีรนพ จารุภคสุภาพ

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปงใหม่ วัดปงใหม่  

พย ๓๔๕๙/๑๘๓๖

เด็กหญิงนำฝน ศักดิรุ่งเรือง

์

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปงใหม่ วัดปงใหม่  

พย ๓๔๕๙/๑๘๓๗

เด็กหญิงพันธ์มณี ศักดิรุ่งเรือง

์

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปงใหม่ วัดปงใหม่  

พย ๓๔๕๙/๑๘๓๘
เด็กหญิงพิณสายทอง หัวนา

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปงใหม่ วัดปงใหม่  

พย ๓๔๕๙/๑๘๓๙

เด็กหญิงพิมสุวรรณ ศรีจันทร์ตา
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปงใหม่ วัดปงใหม่  

พย ๓๔๕๙/๑๘๔๐

เด็กชายรัตนโชติ ธิวาคำ
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปงใหม่ วัดปงใหม่  

พย ๓๔๕๙/๑๘๔๑

เด็กชายสรายุทธ พัฒแก้ว
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปงใหม่ วัดปงใหม่  

พย ๓๔๕๙/๑๘๔๒

เด็กชายสำเร็จ วงศ์พิชญมณี
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปงใหม่ วัดปงใหม่  

พย ๓๔๕๙/๑๘๔๓

เด็กชายสิทธิพร แซ่จาง
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปงใหม่ วัดปงใหม่  

พย ๓๔๕๙/๑๘๔๔

เด็กหญิงสิรินทรา สถาน
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปงใหม่ วัดปงใหม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๕๓ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๑๘๔๕

เด็กหญิงสิริพร แซ่จาง
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงใหม่ วัดปงใหม่  

พย ๓๔๕๙/๑๘๔๖

เด็กชายอดิเทพ สถาน
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปงใหม่ วัดปงใหม่  

พย ๓๔๕๙/๑๘๔๗

เด็กชายเอกรินทร์ ไชยเมือง
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปงใหม่ วัดปงใหม่  

พย ๓๔๕๙/๑๘๔๘

เด็กหญิงกนกวรรณ อารีย์กุล
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสถาน วัดสถาน  

พย ๓๔๕๙/๑๘๔๙

เด็กหญิงณัฐณิชา แก้วมูล
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสถาน วัดสถาน  

พย ๓๔๕๙/๑๘๕๐

เด็กหญิงภูษิตา คำมา
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสถาน วัดสถาน  

พย ๓๔๕๙/๑๘๕๑

เด็กชายมัทธิว บุตรสุริย์
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสถาน วัดสถาน  

พย ๓๔๕๙/๑๘๕๒

เด็กหญิงยุภาพร อัปมะโน
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสถาน วัดสถาน  

พย ๓๔๕๙/๑๘๕๓

เด็กชายวรายุทธ มังคลาด
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสถาน วัดสถาน  

พย ๓๔๕๙/๑๘๕๔

เด็กชายวันวิเศษ วงศ์ใหญ่
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสถาน วัดสถาน  

พย ๓๔๕๙/๑๘๕๕

เด็กชายอภิชาติ วงศ์ใหญ่
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสถาน วัดสถาน  

พย ๓๔๕๙/๑๘๕๖

เด็กชายอภิชาติ วงศ์ใหญ่

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสถาน วัดสถาน  

พย ๓๔๕๙/๑๘๕๗
เด็กหญิงแพรวพรรณ วงศ์ใหญ่

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสถาน วัดสถาน  

พย ๓๔๕๙/๑๘๕๘

นางสาวกรกมล นินศรี
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๕๙/๑๘๕๙

นายกฤษดา ก๋ายะ
๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๕๙/๑๘๖๐

นางสาวจารุวัลย์ กันยะ
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๕๙/๑๘๖๑

นางสาวชนัญชิดา ปวงคำ
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๕๙/๑๘๖๒

นายชลสิทธิ

์

คะดีเวียง
๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๕๙/๑๘๖๓

นางสาวชลิดา จันทร์ปา
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๕๙/๑๘๖๔

นายชินวัฒน์ จันธิมา
๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๕๙/๑๘๖๕

นายชินวัตร น้อยหมอ
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๕๙/๑๘๖๖

นายณภัทร พ่อเกษ
๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๕๙/๑๘๖๗

นายณัฐดนัย สุธรรมมา
๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๕๙/๑๘๖๘

นางสาวณัฐพร หัวนา
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๕๙/๑๘๖๙

นายทวีทรัพย์ เมืองแก่น
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๕๙/๑๘๗๐

นางสาวธัญชนก เวียนรอบ
๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๕๙/๑๘๗๑
นางสาวธัญญาลักษณ์

รวมสุข

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๕๙/๑๘๗๒
นางสาวธัญญาลักษณ์

หน่อคำหล้า
๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๕๙/๑๘๗๓

นางสาวนภวรรณ แสงศรีจันทร์
๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๕๙/๑๘๗๔

นางสาวนริศรา จตุแสน
๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๕๙/๑๘๗๕

นางสาวนริศรา สบบง
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๕๙/๑๘๗๖

นางสาวนริศรา สืบสายพันธ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๕๙/๑๘๗๗

นางสาวนันทิยา พึงพวก

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๕๙/๑๘๗๘

นางสาวนารากร มุ่งจูงกลาง
๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๕๙/๑๘๗๙

นางสาวนิรามัย คำจุน
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๕๔ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๑๘๘๐

นางสาวนิศรา เกตุแก้ว

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๕๙/๑๘๘๑

นางสาวปยธิดา สบันงา
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๕๙/๑๘๘๒

นายพงศกร คำวงศ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๕๙/๑๘๘๓

นางสาวพรชะนัน อำขำ
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๕๙/๑๘๘๔

นายพิธิวัต สีท้าว
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๕๙/๑๘๘๕

นายภาณุวัฒน์ มงคล
๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๕๙/๑๘๘๖

นางสาวภาวิดา คุมใจ
๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๕๙/๑๘๘๗

นายภูดนัย กันทะ
๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๕๙/๑๘๘๘

นางสาวมาติกา หัวนา

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๕๙/๑๘๘๙

นางสาวมินตรา จิตติวัฒน
๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๕๙/๑๘๙๐

นางสาวมุทิตรา บัวติบ

๊

๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๕๙/๑๘๙๑

เด็กชายรัฏชพล ปุกคำ
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๕๙/๑๘๙๒

นางสาวรัตนากร ราษี
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๕๙/๑๘๙๓

นายวรากร จันงาม
๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๕๙/๑๘๙๔

นายวุฒิชัย บัวติบ

๊

๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๕๙/๑๘๙๕

นางสาวศิริกัญญา เบ็ญชา
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๕๙/๑๘๙๖

นางสาวศิริพักตร์ ภัยทูล
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๕๙/๑๘๙๗

นางสาวศุภพนิดา ปารินทร์
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๕๙/๑๘๙๘

นางสาวสุจิตตรา รัตนเมธีรุ่งโรจน์
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๕๙/๑๘๙๙
นางสาวสุพรรณิการ์ บุญแรง

๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๕๙/๑๙๐๐
นางสาวอติกานต์ อุปธิ

๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๕๙/๑๙๐๑

นายอนุชา พึงพวก

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๕๙/๑๙๐๒

นายอภิศักดิ

์

กุมใจ
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๕๙/๑๙๐๓

นายชัยชนะ วงศ์ใหญ่
๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๕๙/๑๙๐๔

นางสาวเกวลิน ทิพย์พรหมา

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๕๙/๑๙๐๕

นายเนวิน อินดร
๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๕๙/๑๙๐๖

นายเพชร สีโสภา
๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๕๙/๑๙๐๗

นายเพชรายุธ บรรจง
๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๕๙/๑๙๐๘

นางสาวโยธกา เชียงแรง
๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๕๙/๑๙๐๙

นายไวทิน แก้วประภา
๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๕๙/๑๙๑๐

นายทรงวุฒิ อำขำ
๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๕๙/๑๙๑๑

นายนนทีย์ พึงพวก

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๕๙/๑๙๑๒

นางสาวพรสวรรค์ เรือนอิน

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๕๙/๑๙๑๓

นางสาวพัชรียา ปุกคำ
๒๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๕๙/๑๙๑๔

นายวิเชียร ใจดี
๒๑/๐๑/๒๕๑๘

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๕๕ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๑๙๑๕

นายวิรัตน์ กองสุข
๐๔/๐๖/๒๕๐๘

โรงเรียนภูซางวิทยาคม วัดสถาน  

พย ๓๔๕๙/๑๙๑๖

เด็กหญิงกรกนก คาน
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสบบง วัดสบบง  

พย ๓๔๕๙/๑๙๑๗

เด็กหญิงขวัญแก้ว แก้วคำปา
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสบบง วัดสบบง  

พย ๓๔๕๙/๑๙๑๘

เด็กชายประสิทธิ

์

แซ่ท่อ
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสบบง วัดสบบง  

พย ๓๔๕๙/๑๙๑๙

เด็กชายจักรินทร์ แก้วคำปา
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสบบง วัดสบบง  

พย ๓๔๕๙/๑๙๒๐

เด็กชายชินวัตร จิตติวัฒน
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสบบง วัดสบบง  

พย ๓๔๕๙/๑๙๒๑

เด็กหญิงดวงตะวัน แซ่โซ้ง
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสบบง วัดสบบง  

พย ๓๔๕๙/๑๙๒๒

เด็กชายบุญจันทร์ แซ่โซ้ง
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสบบง วัดสบบง  

พย ๓๔๕๙/๑๙๒๓

เด็กหญิงปาริชาติ สมศรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสบบง วัดสบบง  

พย ๓๔๕๙/๑๙๒๔

เด็กชายสิทธิโชค แซ่ว่าง
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสบบง วัดสบบง  

พย ๓๔๕๙/๑๙๒๕

เด็กชายอภิชัย กิจปรัชญา
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสบบง วัดสบบง  

พย ๓๔๕๙/๑๙๒๖

เด็กชายไชยวัฒน์ หอมอ่อน
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสบบง วัดสบบง  

พย ๓๔๕๙/๑๙๒๗

เด็กหญิงณัฐริกา วันดี
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา วัดหนองเลา  

พย ๓๔๕๙/๑๙๒๘

เด็กชายณัฐวุฒิ วงศ์ใหญ่
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา วัดหนองเลา  

พย ๓๔๕๙/๑๙๒๙

เด็กหญิงดมิสา วิละแสง
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา วัดหนองเลา  

พย ๓๔๕๙/๑๙๓๐

เด็กชายบารเมฐ วิละแสง
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา วัดหนองเลา  

พย ๓๔๕๙/๑๙๓๑

เด็กหญิงพจมาน บัวผัด

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา วัดหนองเลา  

พย ๓๔๕๙/๑๙๓๒

เด็กชายรชต เสนารัตน์
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา วัดหนองเลา  

พย ๓๔๕๙/๑๙๓๓

เด็กชายวุฒิพงษ์ วงศ์ใหญ่
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา วัดหนองเลา  

พย ๓๔๕๙/๑๙๓๔

เด็กชายสหัสวรรษ บวกไธสง
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา วัดหนองเลา  

พย ๓๔๕๙/๑๙๓๕

เด็กหญิงธนัชญา วีระแสง
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา วัดหนองเลา  

พย ๓๔๕๙/๑๙๓๖

เด็กชายวิศรุต มูลคำ
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา วัดหนองเลา  

พย ๓๔๕๙/๑๙๓๗

เด็กชายสุเมธี ใจใหญ่

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา วัดหนองเลา  

พย ๓๔๕๙/๑๙๓๘

เด็กชายธันวา เกตุทนงค์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา วัดหนองเลา  

พย ๓๔๕๙/๑๙๓๙

เด็กชายธีระศักดิ

์

ไชยยา
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา วัดหนองเลา  

พย ๓๔๕๙/๑๙๔๐

เด็กชายวัฒนกุล พรมใจจอม
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา วัดหนองเลา  

พย ๓๔๕๙/๑๙๔๑

เด็กหญิงอริยา เจริญร่าง
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา วัดหนองเลา  

พย ๓๔๕๙/๑๙๔๒

เด็กหญิงปภาวดี วิละแสง
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา วัดหนองเลา  

พย ๓๔๕๙/๑๙๔๓

เด็กหญิงวรฤทัย บุญยอด
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา วัดหนองเลา  

พย ๓๔๕๙/๑๙๔๔

เด็กชายศราวุฒิ บุญอิน
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา วัดหนองเลา  

พย ๓๔๕๙/๑๙๔๕

เด็กชายอนันต์ ขันคำ
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา วัดหนองเลา  

พย ๓๔๕๙/๑๙๔๖

เด็กหญิงอัญชิสา บุญวงศ์สกุล
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา วัดหนองเลา  

พย ๓๔๕๙/๑๙๔๗

เด็กชายเกียรติศักดิ คำก้อน
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา วัดหนองเลา  

พย ๓๔๕๙/๑๙๔๘

เด็กหญิงณัฐริสา การะ

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา วัดหนองเลา  

พย ๓๔๕๙/๑๙๔๙

เด็กชายวิเชียร ใจปง

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา วัดหนองเลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๕๖ / ๑๔๙
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พย ๓๔๕๙/๑๙๕๐

เด็กหญิงเกสรา บุญอิน
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา วัดหนองเลา  

พย ๓๔๕๙/๑๙๕๑

เด็กหญิงเปรมหทัย ต้นวงศ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา วัดหนองเลา  

พย ๓๔๕๙/๑๙๕๒

เด็กชายจิรวัฒน์ วงศ์ประเสริฐ
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา วัดหนองเลา  

พย ๓๔๕๙/๑๙๕๓

เด็กชายธนวินท์ เอืองเพ็ชร์

้

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา วัดหนองเลา  

พย ๓๔๕๙/๑๙๕๔

เด็กหญิงธิดา ยอดอุ่น
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา วัดหนองเลา  

พย ๓๔๕๙/๑๙๕๕

เด็กหญิงมงคล การะ
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา วัดหนองเลา  

พย ๓๔๕๙/๑๙๕๖

เด็กชายชยพล เสาร์ภาษี
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบอน วัดทัศนาราม  

พย ๓๔๕๙/๑๙๕๗

เด็กชายฐาปนพงศ์ ปงวงค์
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบอน วัดทัศนาราม  

พย ๓๔๕๙/๑๙๕๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ แสงแก้ว
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบอน วัดทัศนาราม  

พย ๓๔๕๙/๑๙๕๙

เด็กหญิงนราวดี สวนดอก
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบอน วัดทัศนาราม  

พย ๓๔๕๙/๑๙๖๐

เด็กชายภูริพัทธ์ เพิมพูล

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบอน วัดทัศนาราม  

พย ๓๔๕๙/๑๙๖๑

เด็กหญิงรัชิตา ถาวรพงษ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบอน วัดทัศนาราม  

พย ๓๔๕๙/๑๙๖๒

เด็กหญิงศิรประภา เพิมพูล

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบอน วัดทัศนาราม  

พย ๓๔๕๙/๑๙๖๓

เด็กหญิงโชติกา อินถาก้อน
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบอน วัดทัศนาราม  

พย ๓๔๕๙/๑๙๖๔

เด็กชายกฤติพงศ์ หมอยาดี
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดทัศนาราม  

พย ๓๔๕๙/๑๙๖๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

บุญเต็ม
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดู่ วัดทัศนาราม  

พย ๓๔๕๙/๑๙๖๖

เด็กชายชนาธิป พรหมวาทย์
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดทัศนาราม  

พย ๓๔๕๙/๑๙๖๗

เด็กชายณัฐพงศ์ อัญญะ
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดทัศนาราม  

พย ๓๔๕๙/๑๙๖๘

เด็กหญิงถิรวรรณ อินต๊ะขัน
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดู่ วัดทัศนาราม  

พย ๓๔๕๙/๑๙๖๙

เด็กชายนวมินทร์ ธนะจักร

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดทัศนาราม  

พย ๓๔๕๙/๑๙๗๐

เด็กชายปยวัตร ไชยา
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดทัศนาราม  

พย ๓๔๕๙/๑๙๗๑

เด็กหญิงละนิตา อินต๊ะจันทร์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดทัศนาราม  

พย ๓๔๕๙/๑๙๗๒

เด็กชายกษิดิศ วงศ์แพทย์
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดทัศนาราม  

พย ๓๔๕๙/๑๙๗๓

เด็กชายคุณานนท์ หน่อแก้ว
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดทัศนาราม  

พย ๓๔๕๙/๑๙๗๔

เด็กหญิงปภาวี ศรีคำมูล
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดทัศนาราม  

พย ๓๔๕๙/๑๙๗๕

เด็กหญิงรัตน์ปราณี วงษ์ละคร
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดทัศนาราม  

พย ๓๔๕๙/๑๙๗๖

เด็กชายสรวิศญ์ ศรีวิชัย

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดทัศนาราม  

พย ๓๔๕๙/๑๙๗๗

เด็กหญิงกัญญภัส ศรีคำมูล
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดทัศนาราม  

พย ๓๔๕๙/๑๙๗๘

เด็กชายภูมิภัทร กะจันทร์
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดทัศนาราม  

พย ๓๔๕๙/๑๙๗๙

เด็กหญิงกานต์ธิดา ยางนอก
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วง วัดทัศนาราม  

พย ๓๔๕๙/๑๙๘๐

เด็กหญิงกุลธิดา มงคล
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วง วัดทัศนาราม  

พย ๓๔๕๙/๑๙๘๑

เด็กหญิงณัฐธิดา ไชยสถาน
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วง วัดทัศนาราม  

พย ๓๔๕๙/๑๙๘๒

เด็กหญิงพิจิกา โยธาดี

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วง วัดทัศนาราม  

พย ๓๔๕๙/๑๙๘๓

เด็กหญิงลักษณาพร การเพียร
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วง วัดทัศนาราม  

พย ๓๔๕๙/๑๙๘๔

เด็กชายศักรินทร์ สุดใจ
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วง วัดทัศนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๕๗ / ๑๔๙
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พย ๓๔๕๙/๑๙๘๕

เด็กชายอมรพิพัฒน์ หมอยาดี
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วง วัดทัศนาราม  

พย ๓๔๕๙/๑๙๘๖

เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วการ
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วง วัดทัศนาราม  

พย ๓๔๕๙/๑๙๘๗

เด็กชายนิษณาต วงค์แก้ว

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วง วัดทัศนาราม  

พย ๓๔๕๙/๑๙๘๘

เด็กหญิงวรัญญา ชุ่มสา
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วง วัดทัศนาราม  

พย ๓๔๕๙/๑๙๘๙

เด็กชายอภิชาติ พรมกุดตุ้ม
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วง วัดทัศนาราม  

พย ๓๔๕๙/๑๙๙๐

เด็กชายฐิติกร อุดใจ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วง วัดทัศนาราม  

พย ๓๔๕๙/๑๙๙๑

เด็กหญิงจิณห์นิภา นาเม็ง
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนุน วัดทัศนาราม  

พย ๓๔๕๙/๑๙๙๒

เด็กหญิงณปภา คนตำ
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนุน วัดทัศนาราม  

พย ๓๔๕๙/๑๙๙๓

เด็กหญิงปนิดา จันต้าว
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนุน วัดทัศนาราม  

พย ๓๔๕๙/๑๙๙๔

เด็กหญิงวิรากานต์ ศรียา
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนุน วัดทัศนาราม  

พย ๓๔๕๙/๑๙๙๕

เด็กชายนนทวัฒน์ คำนูน
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนุน วัดทัศนาราม  

พย ๓๔๕๙/๑๙๙๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ มลาวัน
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ วัดทัศนาราม  

พย ๓๔๕๙/๑๙๙๗

เด็กหญิงกิตติกา สนิท
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเลียว

้

วัดนาปรัง  

พย ๓๔๕๙/๑๙๙๘

เด็กหญิงชัญญานุช ใจแน่น
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเลียว

้

วัดนาปรัง  

พย ๓๔๕๙/๑๙๙๙

เด็กชายชัยพรรณ งามตา
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเลียว

้

วัดนาปรัง  

พย ๓๔๕๙/๒๐๐๐
เด็กหญิงพัชรีพร ดอกคำ

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเลียว

้

วัดนาปรัง  

พย ๓๔๕๙/๒๐๐๑ เด็กหญิงกัญจนาภรณ์
ชำนาญ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลียว

้

วัดนาปรัง  

พย ๓๔๕๙/๒๐๐๒
เด็กหญิงกัญญานี ฉลาด

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลียว

้

วัดนาปรัง  

พย ๓๔๕๙/๒๐๐๓
เด็กหญิงกัลยา สมควร

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลียว

้

วัดนาปรัง  

พย ๓๔๕๙/๒๐๐๔
เด็กชายนิธิศ ฟองเขียว

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลียว

้

วัดนาปรัง  

พย ๓๔๕๙/๒๐๐๕
เด็กหญิงปนัดดา เทียมใจ

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลียว

้

วัดนาปรัง  

พย ๓๔๕๙/๒๐๐๖
เด็กหญิงวรางคณา สีสัน

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลียว

้

วัดนาปรัง  

พย ๓๔๕๙/๒๐๐๗
เด็กหญิงอนันตญา ชัยบุตร

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลียว

้

วัดนาปรัง  

พย ๓๔๕๙/๒๐๐๘
เด็กหญิงอลิชา รุ่งเรือง

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลียว

้

วัดนาปรัง  

พย ๓๔๕๙/๒๐๐๙
เด็กหญิงกานต์รวี งามตา

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเลียว

้

วัดนาปรัง  

พย ๓๔๕๙/๒๐๑๐
เด็กหญิงจิรินทร์ญา เทียมใจ

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเลียว

้

วัดนาปรัง  

พย ๓๔๕๙/๒๐๑๑

เด็กหญิงจีรณา กันธาทิพย์
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเลียว

้

วัดนาปรัง  

พย ๓๔๕๙/๒๐๑๒

เด็กหญิงณัฐวดี สนม

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเลียว

้

วัดนาปรัง  

พย ๓๔๕๙/๒๐๑๓

เด็กชายธรรมนูญ นำทาน
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเลียว

้

วัดนาปรัง  

พย ๓๔๕๙/๒๐๑๔

เด็กชายพงศ์พล สะสวย
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเลียว

้

วัดนาปรัง  

พย ๓๔๕๙/๒๐๑๕

เด็กชายพิชิต งามสุรเกียรติ
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเลียว

้

วัดนาปรัง  

พย ๓๔๕๙/๒๐๑๖

เด็กชายภูริภัทร งามตา
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเลียว

้

วัดนาปรัง  

พย ๓๔๕๙/๒๐๑๗

เด็กหญิงศิรินยา เชียวชาญ

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเลียว

้

วัดนาปรัง  

พย ๓๔๕๙/๒๐๑๘

เด็กชายศิวะชัย รัตนพันธ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเลียว

้

วัดนาปรัง  

พย ๓๔๕๙/๒๐๑๙

เด็กหญิงสุธิดา รักเจริญ
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเลียว

้

วัดนาปรัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๕๘ / ๑๔๙

้
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พย ๓๔๕๙/๒๐๒๐
เด็กชายณัฐกิตต์ ฐานิภัทร์

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองท่าควาย วัดนาปรัง  

พย ๓๔๕๙/๒๐๒๑

เด็กชายธีรพัฒน์ ชัยนอก
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองท่าควาย วัดนาปรัง  

พย ๓๔๕๙/๒๐๒๒

เด็กชายอสมา มานะ
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองท่าควาย วัดนาปรัง  

พย ๓๔๕๙/๒๐๒๓

เด็กชายเมธาวัฒน์ ศรสำเร็จ
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองท่าควาย วัดนาปรัง  

พย ๓๔๕๙/๒๐๒๔

เด็กหญิงดารินทร์ ใจเย็น
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองท่าควาย วัดนาปรัง  

พย ๓๔๕๙/๒๐๒๕

เด็กหญิงปนัดดา ใจกว้าง
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองท่าควาย วัดนาปรัง  

พย ๓๔๕๙/๒๐๒๖ เด็กหญิงพิมพ์ประกาย
สมตัว

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองท่าควาย วัดนาปรัง  

พย ๓๔๕๙/๒๐๒๗

เด็กชายชัดนรินทร์ แก้วจินดา
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมุ้น วัดนาปรัง  

พย ๓๔๕๙/๒๐๒๘

เด็กชายศุภกฤต จันทิมา
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมุ้น วัดนาปรัง  

พย ๓๔๕๙/๒๐๒๙

เด็กหญิงอินทุภา ศรีวิชัย
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมุ้น วัดนาปรัง  

พย ๓๔๕๙/๒๐๓๐
เด็กหญิงกวินรวี วิจิตขจี

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมุ้น วัดนาปรัง  

พย ๓๔๕๙/๒๐๓๑

เด็กหญิงวราภรณ์ สุวรรณโน
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมุ้น วัดนาปรัง  

พย ๓๔๕๙/๒๐๓๒

เด็กหญิงมุกมณี ใจกว้าง
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมุ้น วัดนาปรัง  

พย ๓๔๕๙/๒๐๓๓

เด็กชายวรพงศ์ หอมนวล
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปงรัชดาภิเษก วัดนาปรัง  

พย ๓๔๕๙/๒๐๓๔

เด็กหญิงกุลนิดา ร้องเก็ด
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๔๕๙/๒๐๓๕

เด็กหญิงชนิดาภา ไกลกล้าคีรี
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๔๕๙/๒๐๓๖

เด็กหญิงชนิสรา วิชัย
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๔๕๙/๒๐๓๗

เด็กชายชัยวัฒน์ ภักดี
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๔๕๙/๒๐๓๘

เด็กชายทัตพงศ์ แซ่สง
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๔๕๙/๒๐๓๙

เด็กหญิงธนิษฐา ภิธรรมมา
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๔๕๙/๒๐๔๐
เด็กชายธีรนัย แซ่ฟุง

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๔๕๙/๒๐๔๑

เด็กหญิงนภัสชล ไชยอักษร
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๔๕๙/๒๐๔๒
เด็กชายบรรลือศักดิ

์

ใจกว้าง
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๔๕๙/๒๐๔๓

เด็กชายบัณฑิต มีชัยมาตย์
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๔๕๙/๒๐๔๔

เด็กหญิงผกาวัลย์ ธรรมขัน
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๔๕๙/๒๐๔๕

เด็กหญิงพิมพิศา หลวงหล้า
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๔๕๙/๒๐๔๖

เด็กชายภูตะวัน พิมพ์อิม

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๔๕๙/๒๐๔๗

เด็กหญิงรัชดาพร อุตสาห์
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๔๕๙/๒๐๔๘

เด็กชายรัฐภูมิ อุปมา
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๔๕๙/๒๐๔๙

เด็กหญิงรัตนากร อินใจ
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๔๕๙/๒๐๕๐
เด็กหญิงวรรณภา ศรีวงค์

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๔๕๙/๒๐๕๑

เด็กหญิงวริศรา เขือนแก้ว

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๔๕๙/๒๐๕๒

เด็กชายอภิวิชญ์ อุทธิยัง
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๔๕๙/๒๐๕๓

เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ ไชยมงคล
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๔๕๙/๒๐๕๔

เด็กหญิงชนิดาภา วิชัย
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๕๙ / ๑๔๙

้
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พย ๓๔๕๙/๒๐๕๕

เด็กหญิงชาลิสา บุญเวียง
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๔๕๙/๒๐๕๖

เด็กหญิงฑิตติรัตน์ บัณฑิต
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๔๕๙/๒๐๕๗

เด็กชายณัชทชา ไชยแก้ว
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๔๕๙/๒๐๕๘

เด็กหญิงนราภัทร อินทรพล
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๔๕๙/๒๐๕๙

เด็กชายนฤบดินทร์ อินทรีสังวรณ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๔๕๙/๒๐๖๐
เด็กหญิงนันทิดา แซ่ส่ง

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๔๕๙/๒๐๖๑

เด็กชายนิติกร ดวงแก้ว
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๔๕๙/๒๐๖๒

เด็กหญิงนิภาวรรณ ปจจวงค์
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๔๕๙/๒๐๖๓

เด็กหญิงปภาวรินท์ แก้วมา
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๔๕๙/๒๐๖๔

เด็กหญิงปภาวรินท์ ใจธรรม
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๔๕๙/๒๐๖๕

เด็กหญิงปยฉัตร เขือนแก้ว

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๔๕๙/๒๐๖๖

เด็กหญิงพิมมาดา มะโนรา

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๔๕๙/๒๐๖๗

เด็กชายพีรยุทธ แก้วทวี
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๔๕๙/๒๐๖๘

เด็กชายภาณุวัฒน์ ศรีมูล

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๔๕๙/๒๐๖๙

เด็กชายรัฐรวี อินติบ

่ ๊

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๔๕๙/๒๐๗๐
เด็กชายวรพล ภิธรรมมา

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปง วัดนาปรัง  

พย ๓๔๕๙/๒๐๗๑

เด็กหญิงฉัตฑริกา ปงยศ
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๐๗๒

เด็กชายชัยชนะ ยาวงค์
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๐๗๓

เด็กหญิงชีวา สุหิตานุเคราะห์
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๐๗๔

เด็กหญิงญาณิศา วงค์แพทย์
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๐๗๕

เด็กชายณัชนันทน์ ดอนแก้ว
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๐๗๖

เด็กชายณัชภัค เมืองมูล
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๐๗๗

เด็กหญิงณัฐนรี มังมูล

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๐๗๘

เด็กชายณัฐปคัลภ์ กาหลง
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๐๗๙

เด็กหญิงณัฐวดี พิเคราะห์
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๐๘๐
เด็กชายธนศักดิ

์

ไชยลังกา
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๐๘๑

เด็กหญิงธิดาพร มังมูล

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๐๘๒

เด็กหญิงนัฐกริตรา ชุมภูชนะภัย
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๐๘๓

เด็กหญิงนันทิชา วันดี
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๐๘๔

เด็กหญิงบุณญิศา อินคำ

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๐๘๕
เด็กชายปกรณ์เกียรติ ทรายคำ

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๐๘๖

เด็กหญิงพรไพลิน ชัยลังกา
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๐๘๗

เด็กชายพัทธดนย์ ศรีจันทร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๐๘๘

เด็กหญิงพิมพ์วิภา กล้าหาญ
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๐๘๙

เด็กชายพีรพัฒน์ ไพเราะ
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๖๐ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๒๐๙๐
เด็กชายภานรินทร์ กันเกษ

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๐๙๑

เด็กหญิงมุทิตา ชุมภูชนะภัย
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๐๙๒

เด็กชายยุทธภูมิ ฝนคำสอน
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๐๙๓

เด็กหญิงลักษมณ มูลศรี
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๐๙๔

เด็กหญิงวริศรา ยังเพ็ง

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๐๙๕

เด็กหญิงวิรัญญา ขันแข็ง
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๐๙๖

เด็กหญิงศุภสุตา สิริปา
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๐๙๗

เด็กหญิงสุชัญญา ดอนแก้ว
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๐๙๘

เด็กหญิงสุชัญญา สวนหม้อ
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๐๙๙

เด็กหญิงสุรางคณา สุวรรณหงษ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๐๐
เด็กหญิงสุรีรัตน์ คนตำ

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๐๑

เด็กหญิงอริสา จันเงิน
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๐๒

เด็กหญิงอินทิรา ตังศิยานนท์

้

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๐๓

เด็กชายเกียรติชัย แซ่ห่าน
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๐๔

เด็กชายไกรวิชญ์ ทองประไพ
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๐๕

เด็กชายกรภพ อินทรากูล

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๐๖

เด็กชายกฤติพงษ์ ภูนาสูง
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๐๗

เด็กหญิงกวินนา คำวรรณ

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๐๘

เด็กหญิงกัญจนพร บ้านสระ
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๐๙

เด็กหญิงกิตติพร หนูพันธ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๑๐

เด็กชายคณาธิป ชาวแพร่

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๑๑

เด็กชายคณาพงษ์ ปจวงค์
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๑๒

เด็กชายจักรพงศ์ ซาฮิบ
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๑๓

เด็กหญิงจิดาภา เดชว้อง
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๑๔

เด็กหญิงจินณ์จุฑา มังมูล

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๑๕

เด็กชายจิรวัฒน์ รังษีสาคร
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๑๖

เด็กหญิงจุฑามาศ วิไลรัตน์
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๑๗

เด็กหญิงจุฑารัตน์ อินคำ

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๑๘

เด็กชายชนัญู นันตา
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๑๙

เด็กหญิงชนาภัทร ไชยอักษร
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๒๐

เด็กชายชยากร บ้านสระ
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๒๑

เด็กชายชินวัตร เขือนมงคล

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๒๒

เด็กชายชินวัตร ไวว่อง
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๒๓

เด็กชายชูเกียรติ ผาบสุวรรณ
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๒๔

เด็กหญิงญาณิศา ปจจะวงค์
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๖๑ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๒๑๒๕

เด็กหญิงณัญจน์ มณีขัติย์
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๒๖

เด็กหญิงณัฐธิดา มูลศรี
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๒๗

เด็กหญิงณัฐพร จตุรพล
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๒๘

เด็กหญิงณัฐวดี คำลือ
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๒๙

เด็กหญิงณัฐวรา จตุรพล
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๓๐

เด็กชายดนุนัย เมืองก้อน
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๓๑

เด็กชายธนพล ฉลาดการ
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๓๒

เด็กชายธนัชชา บ้านสระ
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๓๓

เด็กชายธนา ศรีเหรา
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๓๔

เด็กหญิงธิญาดา อุ่นเรือน
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๓๕

เด็กชายธเนศพล ไชยชมภู
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๓๖

เด็กหญิงนติกาล อินต๊ะวงศ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๓๗

เด็กหญิงนันทิกานต์ จันทร์สายทอง
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๓๘

เด็กหญิงนันทิชา คำปราตัน
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๓๙

เด็กหญิงนุชนารถ อิสาร
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๔๐

เด็กหญิงปวันรัตน์ มานะ
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๔๑

เด็กหญิงปวันรัตน์ เณรแย้ม
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๔๒

เด็กชายพันธกานต์ เร่งเร็ว
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๔๓

เด็กหญิงพิชญ์สินี เรือนศักดิ

์

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๔๔

เด็กหญิงภัณท์ฑิลา จันทร์มณี
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๔๕

เด็กชายภาคิน ชุมภูชนะภัย
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๔๖

เด็กหญิงมนัญชยา คำซาว
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๔๗

เด็กหญิงรักษิณา ไชยลังกา
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๔๘

เด็กหญิงวริศรา คุณพรม

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๔๙

เด็กชายวสุ ไชยลังกา
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๕๐

เด็กหญิงศิรินทรา อาษา
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๕๑

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ มูลศรี
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๕๒

เด็กชายสรวิชญ์ จันทร์แดง

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๕๓

เด็กหญิงสิริรัตน์ ดอนแก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๕๔

เด็กหญิงสุชานรี เขือนแก้ว

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๕๕

เด็กหญิงสุธิมนต์ แซ่เต็ม
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๕๖

เด็กชายสุธิเกียรติ ไตรทิพย์ตระกูล
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๕๗

เด็กชายสุธี ปยะจันทร์
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๕๘

เด็กหญิงสุภัสสร แซ่ลี
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๕๙

เด็กหญิงสุภาธิณี พากเพียร

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๖๒ / ๑๔๙

้
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พย ๓๔๕๙/๒๑๖๐

เด็กชายสุรศักดิ

์

ไชยวุฒิ
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๖๑

เด็กหญิงอภิชญา อุทธา
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๖๒

เด็กหญิงอมรวรรณ สายวุฒิกุล
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๖๓

เด็กหญิงอศัลยา ปจจวงค์
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๖๔

เด็กหญิงอสมาภรณ์ กองแก้ว
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๖๕

เด็กชายอัษฎาวุธ ขันแข็ง
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๖๖

เด็กหญิงอารีญา กันมา
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๖๗

เด็กหญิงอิสยาห์ โยธา
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๖๘
เด็กหญิงเกตน์สิรีนาถ คำบุญเรือง

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๖๙

เด็กหญิงเบญจรัตน์ ลำเลาร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๗๐

เด็กหญิงแคทลียา ไชยลังกา
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๗๑

เด็กชายไนยชน แซ่พ่าน

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๗๒

เด็กหญิงกนกรัตน์ ลียารัตน์
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๗๓

เด็กหญิงกัญญภัทร์ รัตนแพทย์
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๗๔

เด็กหญิงกัญญาภัค ซือสัตย์

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๗๕

เด็กหญิงกัณฐิกา หมอยาดี
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๗๖

เด็กชายกิตติพร อุดม
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๗๗

เด็กหญิงกุลธิดา สาวาสิทธิ

์

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๗๘

เด็กชายขจรศักดิ

์

ทาดี
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๗๙

เด็กหญิงขวัญนภา ไทยจันทึก
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๘๐

เด็กชายคมสันต์ คำลือ
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๘๑

เด็กชายจักรรินทร์ กล้าหาญ
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๘๒

เด็กชายจักริน แซ่เต๋า
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๘๓

เด็กชายจิตติพล เทพคำ
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๘๔

เด็กหญิงจิติมา สาลี
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๘๕

เด็กชายจิรวัฒน์ สุริยะวงค์
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๘๖

เด็กหญิงจิรัฐญา เขือนแก้ว

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๘๗

เด็กหญิงจีรัตน์ อุดม
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๘๘

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ไชยลังกา
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๘๙

เด็กหญิงชฎาธร หงษ์สุดตา
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๙๐

เด็กหญิงชธิดา ชุมภูชนะภัย
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๙๑

เด็กหญิงชนิกานต์ ชุมภูชนะภัย
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๙๒

เด็กหญิงชลลดา ยาวงค์
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๙๓

เด็กชายชโยดม บ้านสระ

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๙๔

เด็กหญิงฌาณิการ์ สิทธิภา
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๖๓ / ๑๔๙

้
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พย ๓๔๕๙/๒๑๙๕

เด็กชายณภัทร ลิมบริบูรณ์

้

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๙๖

เด็กชายณัฏฐ์นนท์ อินต๊ะแสน
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๙๗

เด็กหญิงตติยา บ้านสระ
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๙๘

เด็กชายทักษิณ บัวแดง
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๑๙๙

เด็กชายธนกฤต ดำงาม
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๐๐
เด็กชายธีรนัย บ้านสระ

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๐๑

เด็กหญิงนงนภัส วุฒิการณ์
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๐๒

เด็กหญิงนิสิตา ปนสุวรรณ

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๐๓

เด็กหญิงบุษยมาศ โรจนพินิจ
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๐๔
เด็กหญิงบุษราภรณ์ อินคำ

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๐๕

เด็กชายปริญญา มูลศรี
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๐๖
เด็กชายปญญาวัฒน์ แซ่ลี

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๐๗

เด็กหญิงปาริฉัตต์ มังมูล

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๐๘

เด็กชายพงศกร ชาวน่าน
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๐๙

เด็กหญิงพนิดา ปจนันท์
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๑๐

เด็กหญิงพรประภา เทียมทอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๑๑

เด็กชายพิษณุ คำลือ
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๑๒

เด็กหญิงมลฤดี ลีเจริญกิจ
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๑๓

เด็กชายราเมศวร์ ช่างปรุง
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๑๔

เด็กหญิงรุ่งตะวัน กาสี
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๑๕

เด็กหญิงลักษณพร สมภาร
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๑๖

เด็กชายลัทธพล บุญฤทธิเดช

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๑๗

เด็กชายวรภพ เจือจาน
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๑๘

เด็กหญิงวิชุดา เลียบบัวปา
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๑๙

เด็กชายศนาวรรษ กองแก้ว
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๒๐

เด็กชายศรัณย์ พงศิริแสน
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๒๑

เด็กหญิงศิริรัตน์ อินต๊ะราช
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๒๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ คำลือ
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๒๓

เด็กชายศุภากร กล้าหาญ
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๒๔

เด็กชายศุภากร ก่อเกิด
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๒๕

เด็กชายสรวิชญ์ หมันกิจ

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๒๖

เด็กหญิงสรัลชนา คำเสน
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๒๗

เด็กหญิงสัจจะพร อินใจ
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๒๘

เด็กหญิงสาทิตา คนตำ
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๒๙

เด็กชายสิทธิพล มังมูล

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๖๔ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๒๒๓๐

เด็กหญิงสุชาดา บัวแดง
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๓๑

เด็กชายสุทธิพงษ์ แร่กระสินธ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๓๒

เด็กชายสุภจิตร เมืองก้อน
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๓๓

เด็กหญิงสุภาวดี ใจกว้าง
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๓๔

เด็กชายสุริยศักดิ

์

ชุมภูชนะภัย
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๓๕

เด็กหญิงสุวะรส คล่องแคล่ว
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๓๖

เด็กชายอดิศักดิ

์

ไชยสนาม
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๓๗

เด็กชายอติรุจ อาษา
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๓๘

เด็กหญิงอธิชนม์ มูลศรี
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๓๙

เด็กหญิงอัจฉราพร คลายโศก
๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๔๐

เด็กหญิงอิทธิญา อานัน
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๔๑

เด็กชายเจษฎา ธิอินโต
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๔๒

เด็กชายเทพพิทักษ์ ไชยอักษร
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๔๓

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ชาวน่าน
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๔๔

เด็กชายไชยวัฒน์ อาสา
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๔๕

เด็กหญิงกมลวรรณ ขยัน
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๔๖

เด็กชายกฤตยชญ์ ชุมภูชนะภัย
๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๔๗

นางสาวกังสดาล ใจกล้า
๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๔๘

นางสาวกัลยรัตน์ บัวแดง
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๔๙

นางสาวกัลยรัตน์ มังมูล

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๕๐

นางสาวกัลยารัตน์ นำสา
๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๕๑

นายกิตติชัย ควีนโนวรัตน์
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๕๒

นายกิตติพงษ์ ชมภูชนะภัย
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๕๓

นายกิตติพจน์ ราภิยะ
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๕๔

นายคมชาญ พุฒอ่อน
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๕๕

เด็กชายจิตริน สมภาร
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๕๖

เด็กชายชิษณุพงศ์ ฟาแลบ
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๕๗

นายณัฐกิตติ

์

หมวดสันเทียะ
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๕๘

นางสาวณัฐณิชา ไชยลังกา
๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๕๙

นางสาวณัฐธิพร เชือสวย

้

๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๖๐

นายณัฐพล ประคัลภ์วงศ์
๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๖๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ตังใจ

้

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๖๒

นายณัฐวุฒิ สมภาร
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๖๓

นายทินกร บรรจง

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๖๔

นายธนภัทร ทศเจริญ
๐๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๖๕ / ๑๔๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๒๒๖๕

เด็กชายธนากร ดอนแก้ว
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๖๖

นายธิติพงค์ วงค์ใหญ่
๓๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๖๗

เด็กชายธีรพล กันทะนัน
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๖๘

นางสาวนภัสรพี มูลศรี
๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๖๙

นางสาวนิกษ์นิภา เมืองก้อน
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๗๐

นางสาวนุชวรา เมืองก้อน
๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๗๑

นายประเคน คิดดี
๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๗๒

นางสาวปรัชญา ศรีวิราช
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๗๓
เด็กหญิงปราณปริยา สุทธะ

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๗๔

นางสาวปรียา มานะ
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๗๕

นางสาวพจนา บรรจง
๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๗๖

นางสาวพรกนก ประสงค์
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๗๗

นางสาวพรพิมล ยารังษี
๑๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๗๘

นายพลวัต อาษา
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๗๙

นางสาวพัชรีภรณ์ บรรจง
๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๘๐

นายภานุพงษ์ บ้านสระ
๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๘๑

นางสาวภาวินี กองแก้ว
๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๘๒

นางสาวมุจลินทร์ สมิงลำ
๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๘๓

เด็กหญิงวรรณิดา ไทยเหนือ
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๘๔

เด็กหญิงวิภาวินี ช้างสาร
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๘๕

นางสาวศิริวรรณ หงษ์ยีสิบสี

่ ่

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๘๖

นายสมชาย ไชยอักษร
๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๘๗

เด็กชายสุชาติ โลนะลุ
๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๘๘

นายสุวัฒน์ นาปรัง
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๘๙

นางสาวอฑิตญา ชาวน่าน
๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๙๐

นายอนณ แสนบ้าน
๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๙๑

นางสาวอภิชญา งามโยธา

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๙๒

นางสาวอารีรัตน์ ขยัน
๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๙๓

นางสาวเทวิกา เขือนแก้ว

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๙๔

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ท้าวราช
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๙๕

เด็กหญิงโยษิตา คำบุญเรือง
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๙๖

นางสาวกชกร ชัยยอด
๑๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๙๗

นางสาวกนกวรรณ วงศ์ปญญา
๑๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๙๘

นางสาวกมลพรรณ สิทธิ
๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๒๙๙

นางสาวกฤตพร บรรจง
๒๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๖๖ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๒๓๐๐
นายกฤตยชญ์ ณ น่าน

๒๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๓๐๑

นางสาวกิตติลักษณ์ ขยัน
๑๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๓๐๒

นายจักรพันธ์ ไชยลังกา
๒๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๓๐๓

นางสาวจิตรานุช คำลือ
๒๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๓๐๔

นายจีระพันธ์ มีบุญ
๑๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๓๐๕

นางสาวชญานิศ สมตัว
๒๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๓๐๖

นายชนวีร์ ธิเขือน

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๓๐๗

นายชนาธิป หมันกิจ

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๓๐๘

นายชยากร แซ่ฟุง
๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๓๐๙

นายชาญณรงค์ มูลศรี
๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๓๑๐

นางสาวณัฏฐณิชา วงค์แพทย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๓๑๑

นางสาวณัฏฐธิดา วงค์แพทย์
๒๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๓๑๒

นายณัฐกร คำบุญเรือง
๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๓๑๓

นายณัฐชา ตังศิยานนท์

้

๑๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๓๑๔

นายณัฐวัฒน์ มูลศรี
๒๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๓๑๕

นายดลณฤทธิ

์

ฟาแลบ
๑๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๓๑๖

นายธนกฤต ถาแก้ว
๐๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๓๑๗

นางสาวธนวรรณ จันโทภาส
๐๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๓๑๘

นางสาวธนัชญา ตันประเสริฐ
๒๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๓๑๙

นางสาวธิดารัตน์ กองแก้ว
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๓๒๐

นายนครินทร์ คติพจน์พร
๒๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๓๒๑

นางสาวนิจฉรา มังคราช
๑๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๓๒๒

นายบรรจง คิดดี
๐๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๓๒๓

นางสาวปยธิดา หมันการ

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๓๒๔

นางสาวพรปวีณ์ ปจจะวงค์
๒๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๓๒๕

นางสาวพีรญา แฝงพงษ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๓๒๖

นางสาวมณีฉัตร แสงแก้ว
๐๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๓๒๗

นางสาวมัลลิกา พนมเขต
๒๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๓๒๘

นายยศธร กองแก้ว
๓๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๓๒๙

นางสาวสุญาณี ขัตนันตา
๑๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๓๓๐

นางสาวสุทัตตา จันแดง
๐๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๓๓๑

นางสาวสุมณทิพย์ มงคลการ
๒๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๓๓๒

นายอภิสิทธิ

์

ลำสัน
๓๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๓๓๓

นางสาวอรปรียา สมวัล
๐๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๓๓๔

นายอรรถวุฒิ ฟาแลบ
๒๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๖๗ / ๑๔๙

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๒๓๓๕

นางสาวเกวลิน ไชยลังกา
๑๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๓๓๖

นายกฤตกร ชาวน่าน
๒๖/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๓๓๗

นายกฤตเมธ บุญทน
๒๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๓๓๘

นางสาวกฤษณา หงษ์หนึง

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๓๓๙

นางสาวขนิษฐา แสนสิงห์
๐๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๓๔๐

นางสาวจิราพร หล้าหลอด

๑๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๓๔๑

นายชนะชัย แซ่เติน

๋

๒๑/๑๐/๒๕๔๐

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๓๔๒

นางสาวธีรนุช ฟาแลบ
๐๓/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๓๔๓

นางสาวนภารัตน์ เขือนแก้ว

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๓๔๔

นางสาวนันทวัน ทองดีนอก
๒๖/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๓๔๕

นางสาวนิรฌา วุฒิการณ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๓๔๖

นายปฐมพงศ์ สุทธะ
๑๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๓๔๗

นางสาวปานชนิตร์ ใจกล้า
๒๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๓๔๘

นายพัชรพงศ์ ดอกคำ
๒๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๓๔๙

นายภูมิพัฒน์ มีมะโน
๓๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๓๕๐

นางสาวรินรดา สิทธิราช
๑๕/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๓๕๑

นางสาววณิชชา บ้านสระ
๒๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๓๕๒

นางสาววรารัตน์ บ้านสระ
๒๔/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๓๕๓

นายวัชรากร ถินทะแลบ

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๓๕๔

นายศุภกิจ พรมณี

๒๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๓๕๕

นางสาวสุภารัตน์ นันต๊ะภาพ

๑๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๓๕๖

นายอนุสรณ์ ไชยลังกา
๐๑/๐๙/๒๕๓๙

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๓๕๗

นางสาวเยาวเรศ ดาวดึงษ์
๑๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๓๕๘

นายเสฏฐพล ปงยศ
๐๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๓๕๙

นายเอกราช มาไกล
๐๙/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๒๓๖๐

เด็กหญิงนภาพร น้อยหมอ
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง วัดจำปาหลวง  

พย ๓๔๕๙/๒๓๖๑

เด็กหญิงวรรษมล เรืองขจร
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง วัดจำปาหลวง  

พย ๓๔๕๙/๒๓๖๒

เด็กชายวิทวัส เมืองชืน

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง วัดจำปาหลวง  

พย ๓๔๕๙/๒๓๖๓

เด็กชายสมรักษ์ คงสถาน
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง วัดจำปาหลวง  

พย ๓๔๕๙/๒๓๖๔

เด็กหญิงกัลยารัตน์ บอนเขียว
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค่าบน วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๒๓๖๕

เด็กหญิงจิรภิญญา ศูนย์กลาง
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค่าบน วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๒๓๖๖

เด็กหญิงจุไรวรรณ สมศรี
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค่าบน วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๒๓๖๗

เด็กหญิงชนัญธิดา สมศรี
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค่าบน วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๒๓๖๘

เด็กชายฐิติพงษ์ สมศรี
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค่าบน วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๒๓๖๙

เด็กหญิงณัฏฐณิชา บุญมาก
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค่าบน วัดดอนตัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๖๘ / ๑๔๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๒๓๗๐

เด็กหญิงปาลิตา นันตา
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค่าบน วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๒๓๗๑

เด็กชายพิพัฒน์ ถาเขียว
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค่าบน วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๒๓๗๒

เด็กหญิงวรนุช สมศรี
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค่าบน วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๒๓๗๓

เด็กชายอดิศร บุตรงาม
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค่าบน วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๒๓๗๔

เด็กชายอริยพงษ์ สมศรี
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค่าบน วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๒๓๗๕

เด็กชายอิษวัต สมศรี
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค่าบน วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๒๓๗๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทร์ต๊ะหอม
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่าบน วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๒๓๗๗

เด็กหญิงชนนิชา จันทร์หอม
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค่าบน วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๒๓๗๘

เด็กชายชลวิทย์ ธนะศิลป
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่าบน วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๒๓๗๙

เด็กชายธนวัฒน์ ชาวบ้านซ่อง
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่าบน วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๒๓๘๐

เด็กหญิงนรีรัตน์ ใจบาล
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค่าบน วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๒๓๘๑
เด็กหญิงปภาวรินทร์ เสมอเชือ

้

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค่าบน วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๒๓๘๒

เด็กหญิงรัชณีกร กุเปย
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค่าบน วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๒๓๘๓

เด็กหญิงอภิลดา สมศรี
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค่าบน วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๒๓๘๔

เด็กชายอรรถชัย สิงห์เปาว์
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่าบน วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๒๓๘๕

เด็กหญิงอารียา สมศรี
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค่าบน วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๒๓๘๖

เด็กชายชัยณฤทธิ

์

เทียนภูงา
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าบน วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๒๓๘๗

เด็กหญิงณัฐวดี สมศรี
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าบน วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๒๓๘๘

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

แก้วคำ
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าบน วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๒๓๘๙

เด็กหญิงธันยาชนก พุฒขาว
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่าบน วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๒๓๙๐

เด็กชายนิพัฒน์ สมศรี
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าบน วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๒๓๙๑
เด็กหญิงพลอยไพลิน สมศรี

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าบน วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๒๓๙๒

เด็กชายรัฐชานนท์ ปอมพร
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าบน วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๒๓๙๓

เด็กชายวัชรพล สีเยาะ
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่าบน วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๒๓๙๔

เด็กหญิงศิริพร สมศรี

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าบน วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๒๓๙๕

เด็กชายสมยศ สมศรี
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่าบน วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๒๓๙๖

เด็กชายสุริยา ม่อหะมัด
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าบน วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๒๓๙๗

เด็กชายกฤษณัย สมศรี
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๒๓๙๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สมศรี
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๒๓๙๙

เด็กหญิงจิดาภา สมศรี
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๒๔๐๐
เด็กหญิงจิราภา สมศรี

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๒๔๐๑

เด็กชายชิษณุพงศ์ ศรีเจริญ
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๒๔๐๒

เด็กหญิงณิชาภัทร จารัตน์
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๒๔๐๓

เด็กหญิงนิภาพร สมศรี
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๒๔๐๔

เด็กหญิงปยธิฎา ศรีสุวรรณ
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๖๙ / ๑๔๙

้
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พย ๓๔๕๙/๒๔๐๕

เด็กหญิงพรชิตา สมศรี
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๒๔๐๖
เด็กหญิงพรรณนภา วงศ์ไชย

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๒๔๐๗

เด็กหญิงพันพสา สมศรี
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๒๔๐๘

เด็กหญิงยุพาพร สมศรี
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๒๔๐๙

เด็กหญิงวริญญา สมศรี
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๒๔๑๐

เด็กชายศตวรรษ ทานะมัย
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๒๔๑๑

เด็กหญิงศุภาวรรณ เขตคีรี
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๒๔๑๒

เด็กหญิงสุกัญญา สมศรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๒๔๑๓

เด็กหญิงสุภัสสรา ถินกำเหนิด

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๒๔๑๔

เด็กหญิงอาภัสรา สมศรี
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๒๔๑๕

เด็กหญิงอุมารินทร์ สีพร

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๒๔๑๖

เด็กหญิงเกตน์สิรี สมศรี
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๒๔๑๗

เด็กหญิงกนกวรรณ สมศรี
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๒๔๑๘

เด็กหญิงกฤติญาณี อุระทัย
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๒๔๑๙

เด็กชายณัฐนนท์ ครุฑพันธุ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๒๔๒๐

เด็กหญิงนภาพร สมศรี
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๒๔๒๑

เด็กหญิงนัชธาวัลย์ ดอนชุม
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๒๔๒๒

เด็กหญิงพรพิมล สมศรี
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๒๔๒๓
เด็กหญิงพิชญาภรณ์ อินอร

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๒๔๒๔

เด็กชายวรเมศวร์ สมศรี
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๒๔๒๕

เด็กหญิงสกาวเดือน สมศรี
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๒๔๒๖

เด็กหญิงอริศรา ยาโฉม
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๒๔๒๗

เด็กหญิงเกวลิน สมศรี
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๒๔๒๘

เด็กหญิงเจนจิรา สมศรี
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๒๔๒๙

เด็กชายเจษฎา ศรีสุระ

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๒๔๓๐

เด็กชายกรกช สริรัตน์
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๒๔๓๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สมศรี
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๒๔๓๒

เด็กชายจิตตพล สุนันต๊ะ
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๒๔๓๓

เด็กหญิงชนิสรา รัตนชุมพร
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๒๔๓๔

เด็กชายชิงโงะ ฮาเซงาวา
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๒๔๓๕

เด็กชายณัฐพล สีสัน
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๒๔๓๖

เด็กหญิงนภัสวรรณ สมศรี

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๒๔๓๗

เด็กชายนันทพงศ์ สุวรรณนูน
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๒๔๓๘

เด็กหญิงวนาลี ศรีสุวรรณ
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๒๔๓๙

เด็กชายสหชัย สมศรี
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๗๐ / ๑๔๙

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๒๔๔๐

เด็กหญิงสุภาวิณี สมศรี
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค่า วัดดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๒๔๔๑

นางสาวกิงแก้ว

่

นันตา
๐๕/๐๒/๒๕๒๐

กศน.อำเภอดอกคำใต้ วัดบ้านทุ่ง  

พย ๓๔๕๙/๒๔๔๒

นายณัฐพล ใจสา
๓๐/๐๘/๒๕๔๒

กศน.อำเภอดอกคำใต้ วัดบ้านทุ่ง  

พย ๓๔๕๙/๒๔๔๓

นายนพฤทธิ

์

ไชยมงคล
๒๙/๑๐/๒๕๔๓

กศน.อำเภอดอกคำใต้ วัดบ้านทุ่ง  

พย ๓๔๕๙/๒๔๔๔

นางสาววราพร มาคล้อง

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

กศน.อำเภอดอกคำใต้ วัดบ้านทุ่ง  

พย ๓๔๕๙/๒๔๔๕

นางสมหมาย เดชะวงค์
๐๔/๐๑/๒๕๑๔

กศน.อำเภอดอกคำใต้ วัดบ้านทุ่ง  

พย ๓๔๕๙/๒๔๔๖

นายสุริยันต์ ไชยทิศ
๐๓/๐๘/๒๕๓๕

กศน.อำเภอดอกคำใต้ วัดบ้านทุ่ง  

พย ๓๔๕๙/๒๔๔๗

นางฐิดาวรรณ เย็นใจ
๑๕/๐๗/๒๕๐๒

กศน.อำเภอดอกคำใต้ วัดบ้านทุ่ง  

พย ๓๔๕๙/๒๔๔๘

นางดอกรัก บัวนาค
๒๒/๐๔/๒๕๒๐

กศน.อำเภอดอกคำใต้ วัดบ้านทุ่ง  

พย ๓๔๕๙/๒๔๔๙

นายนิคม พินิจ
๐๑/๐๘/๒๕๑๐

กศน.อำเภอดอกคำใต้ วัดบ้านทุ่ง  

พย ๓๔๕๙/๒๔๕๐

นางสาวมาลา เลียมทิพย์

่

๑๒/๑๐/๒๕๑๗

กศน.อำเภอดอกคำใต้ วัดบ้านทุ่ง  

พย ๓๔๕๙/๒๔๕๑

นางมาลี กันต๊ะรักษา
๐๒/๐๑/๒๕๑๕

กศน.อำเภอดอกคำใต้ วัดบ้านทุ่ง  

พย ๓๔๕๙/๒๔๕๒

นายยุทธพันธ์ ราชเนตร
๐๒/๐๒/๒๕๑๖

กศน.อำเภอดอกคำใต้ วัดบ้านทุ่ง  

พย ๓๔๕๙/๒๔๕๓

นางสาวศิริกานต์ กันทะหมืน

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๐

กศน.อำเภอดอกคำใต้ วัดบ้านทุ่ง  

พย ๓๔๕๙/๒๔๕๔

นางสาวสมจิต หารศึก
๑๓/๐๕/๒๕๒๒

กศน.อำเภอดอกคำใต้ วัดบ้านทุ่ง  

พย ๓๔๕๙/๒๔๕๕

นายสมนึก บัวนาค
๐๒/๑๐/๒๕๑๗

กศน.อำเภอดอกคำใต้ วัดบ้านทุ่ง  

พย ๓๔๕๙/๒๔๕๖

นางสาวโมเอะโกะ คำดี
๑๐/๐๙/๒๕๓๖

กศน.อำเภอดอกคำใต้ วัดบ้านทุ่ง  

พย ๓๔๕๙/๒๔๕๗

เด็กชายจักรกฤษณ์ จันเสนา
๑๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า

วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๕๙/๒๔๕๘

เด็กหญิงจิณห์นิภา อินต๊ะนา
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า
วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๕๙/๒๔๕๙

เด็กหญิงชนิดา ภาระจำ
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า
วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๕๙/๒๔๖๐

เด็กหญิงชลธิชา ผลงาม
๐๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า

วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๕๙/๒๔๖๑

เด็กหญิงณัฏฐนิชา ไพเราะ
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า
วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๕๙/๒๔๖๒

เด็กหญิงณัฐพร จอดนอก
๐๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า

วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๕๙/๒๔๖๓

เด็กหญิงณัฐริกา เผ่าต๊ะใจ
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า
วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๕๙/๒๔๖๔

เด็กชายธัญญาวุฒิ หมันการ

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า

วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๕๙/๒๔๖๕

เด็กหญิงบัณฑิตา ลือเรือง
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า
วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๕๙/๒๔๖๖

เด็กชายปยะวัฒน์ ลอยสุวรรณ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า

วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๕๙/๒๔๖๗

เด็กหญิงพิมพ์นภา อินต๊ะสุวรรณ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า

วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๕๙/๒๔๖๘

เด็กหญิงพิยดา อินต๊ะรักษา
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า
วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๕๙/๒๔๖๙

เด็กชายพีรภัทร ฟองแก้ว
๒๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า

วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๕๙/๒๔๗๐

เด็กหญิงภัทรธิดา ผิวขาว
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า
วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๕๙/๒๔๗๑

เด็กหญิงรุ่งนภา วันจันทร์
๐๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า

วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๕๙/๒๔๗๒

เด็กชายรุ่งนิรันดร์ ธรรมปญญา
๐๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า

วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๕๙/๒๔๗๓

เด็กชายศรายุทธ ยารังษี
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า
วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๕๙/๒๔๗๔

เด็กหญิงสิริมล สมศรี
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า
วัดบุญเกิด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๗๑ / ๑๔๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๒๔๗๕

เด็กหญิงสุภัสสรา ยะยศ
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า
วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๕๙/๒๔๗๖

เด็กชายอดิเทพ เผ่าดี
๐๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า

วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๕๙/๒๔๗๗

เด็กหญิงอรทัย เครือบูรณ์
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า
วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๕๙/๒๔๗๘

เด็กหญิงอัญฑิฌา ยอดยา
๐๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า

วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๕๙/๒๔๗๙

เด็กหญิงเกสรา จิรพัฒนาภรณ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า
วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๕๙/๒๔๘๐

เด็กหญิงฉัตรสุดา จำรัส
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจำไก่ วัดบุญงาม  

พย ๓๔๕๙/๒๔๘๑

เด็กชายธนวัฒน์ พลกล้า
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจำไก่ วัดบุญงาม  

พย ๓๔๕๙/๒๔๘๒

เด็กหญิงนันทิดา ทะเสนฮด

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจำไก่ วัดบุญงาม  

พย ๓๔๕๙/๒๔๘๓

เด็กหญิงนิชดา สุขสีทา
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจำไก่ วัดบุญงาม  

พย ๓๔๕๙/๒๔๘๔

เด็กชายพงศกร สุนสะดี

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจำไก่ วัดบุญงาม  

พย ๓๔๕๙/๒๔๘๕

เด็กชายยุทธพงษ์ แข็งฤทธิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจำไก่ วัดบุญงาม  

พย ๓๔๕๙/๒๔๘๖

เด็กหญิงยุวดี ดวงสุวรรณ
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจำไก่ วัดบุญงาม  

พย ๓๔๕๙/๒๔๘๗

เด็กชายลาภวัต นิลลิกา
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจำไก่ วัดบุญงาม  

พย ๓๔๕๙/๒๔๘๘

เด็กหญิงวรนุช สมบูรณ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจำไก่ วัดบุญงาม  

พย ๓๔๕๙/๒๔๘๙

เด็กหญิงพรรนิษฐา อบฟง
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจำไก่ วัดบุญงาม  

พย ๓๔๕๙/๒๔๙๐

เด็กหญิงอนันตญา คำปนพรหม
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจำไก่ วัดบุญงาม  

พย ๓๔๕๙/๒๔๙๑

เด็กหญิงเกตน์สิรี ส่งศรี
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจำไก่ วัดบุญงาม  

พย ๓๔๕๙/๒๔๙๒

เด็กชายเมษา ใจคำ
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจำไก่ วัดบุญงาม  

พย ๓๔๕๙/๒๔๙๓

เด็กชายกฤตรัช ภัทรวุฒิดิลก
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจำไก่ วัดบุญงาม  

พย ๓๔๕๙/๒๔๙๔

เด็กหญิงกัญญารัต สุพร
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจำไก่ วัดบุญงาม  

พย ๓๔๕๙/๒๔๙๕

เด็กหญิงณัฏฐ์นรี สมเงิน
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจำไก่ วัดบุญงาม  

พย ๓๔๕๙/๒๔๙๖

เด็กหญิงดมิศรา ปททุม
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจำไก่ วัดบุญงาม  

พย ๓๔๕๙/๒๔๙๗

เด็กชายธนากร นิตยพล
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจำไก่ วัดบุญงาม  

พย ๓๔๕๙/๒๔๙๘

เด็กหญิงนันทกานต์ คำใบสี

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจำไก่ วัดบุญงาม  

พย ๓๔๕๙/๒๔๙๙

เด็กหญิงปนัดดา สอนนวล
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจำไก่ วัดบุญงาม  

พย ๓๔๕๙/๒๕๐๐
เด็กหญิงพรนัชชา เพ็งวัน

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจำไก่ วัดบุญงาม  

พย ๓๔๕๙/๒๕๐๑

เด็กหญิงพิชชาภา อารมสะวะ
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจำไก่ วัดบุญงาม  

พย ๓๔๕๙/๒๕๐๒

เด็กชายภาณุพงศ์ ธรรมสอน
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจำไก่ วัดบุญงาม  

พย ๓๔๕๙/๒๕๐๓

เด็กหญิงสลิลทิพย์ ศรีเสน
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจำไก่ วัดบุญงาม  

พย ๓๔๕๙/๒๕๐๔

เด็กหญิงสุทธิดา คำปนพรม
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจำไก่ วัดบุญงาม  

พย ๓๔๕๙/๒๕๐๕

เด็กหญิงสุภาวดี ยะมงคล

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจำไก่ วัดบุญงาม  

พย ๓๔๕๙/๒๕๐๖

เด็กหญิงอนัญญา สะสาง
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจำไก่ วัดบุญงาม  

พย ๓๔๕๙/๒๕๐๗

เด็กชายอนิพัทย์ ใจวรณ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจำไก่ วัดบุญงาม  

พย ๓๔๕๙/๒๕๐๘

เด็กหญิงอิษยา สุระเสียง
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจำไก่ วัดบุญงาม  

พย ๓๔๕๙/๒๕๐๙

เด็กชายณัฐกิติต์ บุตรศิริ
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจำไก่ วัดบุญงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๗๒ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๒๕๑๐

เด็กชายธนกฤต นวลแก้ว
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจำไก่ วัดบุญงาม  

พย ๓๔๕๙/๒๕๑๑

เด็กชายธนวัฒน์ ผกาหวน
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจำไก่ วัดบุญงาม  

พย ๓๔๕๙/๒๕๑๒

เด็กชายพลากร วงศ์อามาตย์

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจำไก่ วัดบุญงาม  

พย ๓๔๕๙/๒๕๑๓

เด็กหญิงมณฑ์ปวีร์ เสาขุมเหล็ก
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจำไก่ วัดบุญงาม  

พย ๓๔๕๙/๒๕๑๔

เด็กหญิงวารุณี วุสันเทียะ
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจำไก่ วัดบุญงาม  

พย ๓๔๕๙/๒๕๑๕

เด็กหญิงสิราวรรณ มาดี
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจำไก่ วัดบุญงาม  

พย ๓๔๕๙/๒๕๑๖

เด็กหญิงอัญธิกา ซาจันทร์

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจำไก่ วัดบุญงาม  

พย ๓๔๕๙/๒๕๑๗

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

วรชิน

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจำไก่ วัดบุญงาม  

พย ๓๔๕๙/๒๕๑๘

เด็กชายณรงฤทธิ

์

ประจวบสุข
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจำไก่ วัดบุญงาม  

พย ๓๔๕๙/๒๕๑๙

เด็กชายณรงศักดิ

์

ประจวบสุข
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจำไก่ วัดบุญงาม  

พย ๓๔๕๙/๒๕๒๐

เด็กหญิงนันทพร ไกรนิตย์
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจำไก่ วัดบุญงาม  

พย ๓๔๕๙/๒๕๒๑

เด็กหญิงนิรนิล ชวะลิตร
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจำไก่ วัดบุญงาม  

พย ๓๔๕๙/๒๕๒๒

นายวทัญู ทะเสนฮด
๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านจำไก่ วัดบุญงาม  

พย ๓๔๕๙/๒๕๒๓

เด็กหญิงศศิวิมล จันนำสระ
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจำไก่ วัดบุญงาม  

พย ๓๔๕๙/๒๕๒๔

เด็กหญิงฉันทพิชญา ช่างคำ
๐๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์)

วัดบุญเรือง  

พย ๓๔๕๙/๒๕๒๕

เด็กหญิงปาณิศา ปญญาจันทร์
๑๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์)

วัดบุญเรือง  

พย ๓๔๕๙/๒๕๒๖

เด็กหญิงพันธิตรา พรมโสภา

๑๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์)

วัดบุญเรือง  

พย ๓๔๕๙/๒๕๒๗

เด็กหญิงปานไพลิน เขตชัยภูมิ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์)

วัดบุญเรือง  

พย ๓๔๕๙/๒๕๒๘
เด็กชายพรหมภัสสร อินทร์พระรักษา

๐๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์)

วัดบุญเรือง  

พย ๓๔๕๙/๒๕๒๙

เด็กหญิงอภิชญา มันคง

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์)

วัดบุญเรือง  

พย ๓๔๕๙/๒๕๓๐

นางสาวกรวีร์ วงค์หาญ

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๔๕๙/๒๕๓๑

นายกฤตนัย ใจสะอาด
๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๔๕๙/๒๕๓๒

นางสาวกัญจนพร หมอนอรุณ
๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๔๕๙/๒๕๓๓

นางสาวกัญญ์วรา สมศรี
๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๔๕๙/๒๕๓๔

นายกิตติวัฒน์ ขันทะบุตร
๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๔๕๙/๒๕๓๕

นางสาวจุฑามาศ สมศรี

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๔๕๙/๒๕๓๖

นางสาวซะยะกะ คะเนดะ
๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๔๕๙/๒๕๓๗

นายซุนฮอง จัน
๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๔๕๙/๒๕๓๘

นางสาวณิชกานต์ มะลิ
๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๔๕๙/๒๕๓๙

นายทนงศักดิ

์

สมศรี
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๔๕๙/๒๕๔๐

นางสาวธัญญารัตน์ ยามี
๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๔๕๙/๒๕๔๑

นายธิชา วงค์กาศ
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๔๕๙/๒๕๔๒

นายปฎิพัทธ์ เจนใจ
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๔๕๙/๒๕๔๓
เด็กหญิงปราณปริยา แก้วเทศ

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๔๕๙/๒๕๔๔

นางสาวพิมผกา จำรัส
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๗๓ / ๑๔๙

้
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เลขที

่

ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๒๕๔๕

นายราชพงษ์ วงศ์หาญ
๑๕/๑๑/๒๕๔๐

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๔๕๙/๒๕๔๖

นางสาวศรีนรินทร์ ยามี
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๔๕๙/๒๕๔๗

นายสิทธิชัย เดชวงค์
๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๔๕๙/๒๕๔๘

เด็กชายสุพจน์ สมศรี
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๔๕๙/๒๕๔๙

นางสาวเบญจวรรณ น่าชม
๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๔๕๙/๒๕๕๐

นายเพชรพงศ์ ไชยวัง
๑๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๔๕๙/๒๕๕๑

เด็กชายเมธาวี ศรีวิชัย
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๔๕๙/๒๕๕๒

นางสาวเสาวลักษณ์ ใจเย็น
๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๔๕๙/๒๕๕๓

นายจริยวัตร อ่อนหวาน
๐๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๔๕๙/๒๕๕๔

นายจิตพล สมศรี
๐๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๔๕๙/๒๕๕๕

นางสาวชลดา ไชยกุล
๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๔๕๙/๒๕๕๖

นางสาวณัฐธิดา ลับภู
๐๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๔๕๙/๒๕๕๗

นายณัฐฤพนธ์ เอียมสะอาด

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๔๕๙/๒๕๕๘

นางสาวณัฐวดี จุติตรี
๓๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๔๕๙/๒๕๕๙

นายดาม สมศรี
๒๔/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๔๕๙/๒๕๖๐

นางสาวทิพย์วรรณ หมืนศรี

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๔๕๙/๒๕๖๑

นายธนกร สมศรี
๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๔๕๙/๒๕๖๒

นายธวัชชัย สมศรี
๑๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๔๕๙/๒๕๖๓

นายธีรพงศ์ แผ่นทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๔๕๙/๒๕๖๔

นายธีรวัฒน์ สมศรี
๑๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๔๕๙/๒๕๖๕

นายนพกร ปาละมะ
๑๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๔๕๙/๒๕๖๖

นางสาวนริศา ฟองตา

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๔๕๙/๒๕๖๗

นางสาวประภัสษร แสงจันทร์
๐๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๔๕๙/๒๕๖๘

นางสาวปาวีณา ฝนปมปา
๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๔๕๙/๒๕๖๙

นายปยะ อยู่ทน
๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๔๕๙/๒๕๗๐

นางสาวพิมพ์ผกา ปนแก้ว
๒๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๔๕๙/๒๕๗๑

นายภาณุวัฒน์ สมศรี

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๔๕๙/๒๕๗๒

นางสาววันวิสา วงค์หาญ
๒๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๔๕๙/๒๕๗๓

นางสาววิลาวัลย์ แก้วเทพ
๑๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๔๕๙/๒๕๗๔

นายวิศวกร ทะลือฤทธินาถ
๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๔๕๙/๒๕๗๕

นายศักดิณรงค์

์

สมศรี
๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๔๕๙/๒๕๗๖

นายอนุพงศ์ คำจ่าง
๑๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๔๕๙/๒๕๗๗

นายอนุภัทร์ เจนใจ
๐๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วัดพระธาตุจอมไคร้  

พย ๓๔๕๙/๒๕๗๘

เด็กชายจิรพัฒน์ จำนงค์วารี
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดง วัดศรีบุญยืน  

พย ๓๔๕๙/๒๕๗๙

เด็กหญิงจิราภา สร้อยทอง
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดง วัดศรีบุญยืน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๗๔ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๒๕๘๐

เด็กหญิงฉัตรฎา ดวงทิพย์
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดง วัดศรีบุญยืน  

พย ๓๔๕๙/๒๕๘๑

เด็กหญิงสุพรรณษา ใบอุบล
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดง วัดศรีบุญยืน  

พย ๓๔๕๙/๒๕๘๒

เด็กหญิงอวิกา พันธุรี
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดง วัดศรีบุญยืน  

พย ๓๔๕๙/๒๕๘๓

เด็กหญิงอัญธิกานต์ สุขไชยสงค์
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดง วัดศรีบุญยืน  

พย ๓๔๕๙/๒๕๘๔

เด็กหญิงกัญยาณัฐ์ คำลือ
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดง วัดศรีบุญยืน  

พย ๓๔๕๙/๒๕๘๕

เด็กหญิงขวัญฤทัย ชาวเหนือ
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดง วัดศรีบุญยืน  

พย ๓๔๕๙/๒๕๘๖

เด็กหญิงสุภาวิดา คำวันดี

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดง วัดศรีบุญยืน  

พย ๓๔๕๙/๒๕๘๗

เด็กชายบุรินทร์ แสนคำ
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดง วัดศรีบุญยืน  

พย ๓๔๕๙/๒๕๘๘

เด็กหญิงเพชรศรี ไชยสถาน
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดง วัดศรีบุญยืน  

พย ๓๔๕๙/๒๕๘๙

นางสาวสุวิสา อุทยานวุฒิกุล
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านดง วัดศรีบุญยืน  

พย ๓๔๕๙/๒๕๙๐

เด็กหญิงอารียา แก้วเทพ

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดง วัดศรีบุญยืน  

พย ๓๔๕๙/๒๕๙๑

เด็กชายจักรภัทร ทาจิน๊ะ
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาง วัดศรีปนต้น  

พย ๓๔๕๙/๒๕๙๒

เด็กชายณัฐปธาน ทารักษ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาง วัดศรีปนต้น  

พย ๓๔๕๙/๒๕๙๓

เด็กหญิงภคพร ชมภูชนะภัย
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาง วัดศรีปนต้น  

พย ๓๔๕๙/๒๕๙๔

เด็กหญิงมัลลิกา ทาจิน๊ะ
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาง วัดศรีปนต้น  

พย ๓๔๕๙/๒๕๙๕

เด็กหญิงเกสรา เลิศนา
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาง วัดศรีปนต้น  

พย ๓๔๕๙/๒๕๙๖

เด็กชายจารุวิทย์ ยารังษี
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาง วัดศรีปนต้น  

พย ๓๔๕๙/๒๕๙๗

เด็กหญิงช่อผกา พงษ์วัน
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาง วัดศรีปนต้น  

พย ๓๔๕๙/๒๕๙๘

เด็กชายณัฐพันธุ์ เผ่ากันทะ
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาง วัดศรีปนต้น  

พย ๓๔๕๙/๒๕๙๙

เด็กชายวรัญชิต คำปาแฝง
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาง วัดศรีปนต้น  

พย ๓๔๕๙/๒๖๐๐
เด็กชายวิชาฤทธิ

์

จุฑาวิชิตชัย
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาง วัดศรีปนต้น  

พย ๓๔๕๙/๒๖๐๑

เด็กชายอัฐพัสชัย ทาจินะ
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาง วัดศรีปนต้น  

พย ๓๔๕๙/๒๖๐๒

เด็กชายกฤตภาส เทพา
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาง วัดศรีปนต้น  

พย ๓๔๕๙/๒๖๐๓

เด็กชายกุลชาติ เต็มอุ่น

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาง วัดศรีปนต้น  

พย ๓๔๕๙/๒๖๐๔

เด็กหญิงชนากานต์ หมืนวังใน

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาง วัดศรีปนต้น  

พย ๓๔๕๙/๒๖๐๕

เด็กชายชัชพล คำดี
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาง วัดศรีปนต้น  

พย ๓๔๕๙/๒๖๐๖
เด็กหญิงอนินทร์ฌิตา อุธรณ์

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาง วัดศรีปนต้น  

พย ๓๔๕๙/๒๖๐๗

เด็กหญิงอรพิน จะหมึน

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาง วัดศรีปนต้น  

พย ๓๔๕๙/๒๖๐๘

เด็กหญิงชุติมาศ หมืนแก้ว

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาง วัดศรีปนต้น  

พย ๓๔๕๙/๒๖๐๙

เด็กชายธิติวุฒิ ไชยวุฒิ
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาง วัดศรีปนต้น  

พย ๓๔๕๙/๒๖๑๐

เด็กหญิงอาทิติยา เผ่ากันท๊ะ
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาง วัดศรีปนต้น  

พย ๓๔๕๙/๒๖๑๑

เด็กชายเขษมศักดิ

์

ทารักษ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาง วัดศรีปนต้น  

พย ๓๔๕๙/๒๖๑๒

เด็กหญิงเอมิกา อินต๊ะเขียว
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาง วัดศรีปนต้น  

พย ๓๔๕๙/๒๖๑๓

เด็กชายชนะชัย ทองพะไฟ

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาง วัดศรีปนต้น  

พย ๓๔๕๙/๒๖๑๔

เด็กชายวีระศักดิ

์

จักจุ่ม
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาง วัดศรีปนต้น  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๗๕ / ๑๔๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๒๖๑๕

เด็กชายอนุรักษ์ โยริยะ
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาง วัดศรีปนต้น  

พย ๓๔๕๙/๒๖๑๖

เด็กหญิงปรียาพร ดอนชุม
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาง วัดศรีปนต้น  

พย ๓๔๕๙/๒๖๑๗

เด็กชายศตวรรษ สุยะวงศ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาง วัดศรีปนต้น  

พย ๓๔๕๙/๒๖๑๘

เด็กชายเจษฎา เมืองชืน

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาง วัดศรีปนต้น  

พย ๓๔๕๙/๒๖๑๙

เด็กหญิงจันทภา บัวแดง
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหล่ม วัดศรีล้อม  

พย ๓๔๕๙/๒๖๒๐

เด็กชายจุลเทพ เรืองรัตนศิริกุล

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหล่ม วัดศรีล้อม  

พย ๓๔๕๙/๒๖๒๑

เด็กชายมงคล แซ่ย่าง
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหล่ม วัดศรีล้อม  

พย ๓๔๕๙/๒๖๒๒

เด็กหญิงวรารัตน์ วิจิตร

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหล่ม วัดศรีล้อม  

พย ๓๔๕๙/๒๖๒๓

เด็กชายอดิศัย อมตพิพัฒน์
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหล่ม วัดศรีล้อม  

พย ๓๔๕๙/๒๖๒๔

เด็กชายอานนท์ ขันทะรักษ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหล่ม วัดศรีล้อม  

พย ๓๔๕๙/๒๖๒๕

เด็กชายจิรภัทร เรือนสอน
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหล่ม วัดศรีล้อม  

พย ๓๔๕๙/๒๖๒๖

เด็กหญิงฐิติมา หมืนเดช

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหล่ม วัดศรีล้อม  

พย ๓๔๕๙/๒๖๒๗

เด็กชายทยากร อรุณศิงขริน
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหล่ม วัดศรีล้อม  

พย ๓๔๕๙/๒๖๒๘

เด็กชายปฏิพัทธ์ แซ่ท้าว
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหล่ม วัดศรีล้อม  

พย ๓๔๕๙/๒๖๒๙

เด็กชายภราดร แซ่ท้าว
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหล่ม วัดศรีล้อม  

พย ๓๔๕๙/๒๖๓๐

เด็กหญิงภาวิตา วิทยามุ่งมัน

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหล่ม วัดศรีล้อม  

พย ๓๔๕๙/๒๖๓๑

เด็กชายรัชชานนท์ อัมพุธ
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหล่ม วัดศรีล้อม  

พย ๓๔๕๙/๒๖๓๒

เด็กหญิงวชิรา อัมพุธ
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหล่ม วัดศรีล้อม  

พย ๓๔๕๙/๒๖๓๓

เด็กหญิงวินิธา แซ่โซ้ง

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหล่ม วัดศรีล้อม  

พย ๓๔๕๙/๒๖๓๔

เด็กชายสุรเกียรติ บัวนาค
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหล่ม วัดศรีล้อม  

พย ๓๔๕๙/๒๖๓๕

เด็กชายอนิรุจน์ วงค์วาล

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหล่ม วัดศรีล้อม  

พย ๓๔๕๙/๒๖๓๖

เด็กหญิงอภิสรา เผ่ากันทะ
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหล่ม วัดศรีล้อม  

พย ๓๔๕๙/๒๖๓๗

เด็กหญิงอรสินี ศรีวิชัย
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหล่ม วัดศรีล้อม  

พย ๓๔๕๙/๒๖๓๘

เด็กชายแสงตะวัน เผ่าปนใจ
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหล่ม วัดศรีล้อม  

พย ๓๔๕๙/๒๖๓๙

เด็กชายชานนท์ ทาระจีน

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหล่ม วัดศรีล้อม  

พย ๓๔๕๙/๒๖๔๐

เด็กชายธีรเมธ แซ่โซ้ง
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหล่ม วัดศรีล้อม  

พย ๓๔๕๙/๒๖๔๑

เด็กชายพีระพล แซ่เล่า
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหล่ม วัดศรีล้อม  

พย ๓๔๕๙/๒๖๔๒

เด็กหญิงวิรัชยา เรือนสอน
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหล่ม วัดศรีล้อม  

พย ๓๔๕๙/๒๖๔๓

เด็กหญิงศิริกัลยา ปทุมไพโรจน์
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหล่ม วัดศรีล้อม  

พย ๓๔๕๙/๒๖๔๔

เด็กหญิงอัมพร เรียวสกุลชาติ

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหล่ม วัดศรีล้อม  

พย ๓๔๕๙/๒๖๔๕

เด็กหญิงจรรจณา พงศ์สิริลีเจริญ
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหล่ม วัดศรีล้อม  

พย ๓๔๕๙/๒๖๔๖

นายชาญวิทย์ แซ่เล้า
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหนองหล่ม วัดศรีล้อม  

พย ๓๔๕๙/๒๖๔๗

เด็กหญิงธัญลักษณ์ อัมพุธ
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหล่ม วัดศรีล้อม  

พย ๓๔๕๙/๒๖๔๘

เด็กชายรัชพล แซ่เฮ้อ
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหล่ม วัดศรีล้อม  

พย ๓๔๕๙/๒๖๔๙

เด็กชายวีระวัฒน์ จันต๊ะวงค์
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหล่ม วัดศรีล้อม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๗๖ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๒๖๕๐

เด็กชายศุภกร ยารังษี
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหล่ม วัดศรีล้อม  

พย ๓๔๕๙/๒๖๕๑

นางสาวสุนิสา เรือนสอน
๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหนองหล่ม วัดศรีล้อม  

พย ๓๔๕๙/๒๖๕๒

เด็กหญิงกมลวรรณ แสงแก้ว
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๖๕๓

เด็กหญิงกัญญ์วรา สะสาง
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๖๕๔

เด็กชายกิตติพัฒน์ บุญชัยยงค์
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๖๕๕

เด็กหญิงชนิสรา มาไกล
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๖๕๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ไชยมงคล
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๖๕๗

เด็กชายฐิติพันธุ์ อกผาย
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๖๕๘

เด็กชายณัฏฐพร นากามูระ
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๖๕๙

เด็กหญิงณัฐณิชา สุวรรณประภา

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๖๖๐

เด็กหญิงนวรัตน์ ไชยมงคล
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๖๖๑

เด็กหญิงปนัดดา ไชยมงคล
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๖๖๒

เด็กหญิงพีรยา ข่ายสุวรรณ
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๖๖๓

เด็กหญิงฟาใส สีสัน
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๖๖๔

เด็กหญิงภัทรภร เจนใจ
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๖๖๕

เด็กหญิงมนัสนันท์ จันทร์เจริญ
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๖๖๖

เด็กหญิงมาวันทา อดิเรกสาร

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๖๖๗

เด็กหญิงวิไลพร ปญญาเลิศ
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๖๖๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เพียรทำ
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๖๖๙

เด็กหญิงอินทนิน รินคำ
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๖๗๐

เด็กหญิงอินทิรา บุญจันต๊ะ
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๖๗๑

เด็กหญิงกรกนก วิศิษฐศรี
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๖๗๒

เด็กหญิงกอบบุญ ขยันขาย
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๖๗๓

เด็กหญิงกัณญาณัฐ เรือนสอน
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๖๗๔

เด็กหญิงกัลยรัตน์ กุษาวดี
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๖๗๕

เด็กหญิงกุลปริยา เชียวชาญ

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๖๗๖

เด็กหญิงจิรัฎฐ์ เผ่ากันทะ
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๖๗๗

เด็กหญิงชญานี ทำเลดี
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๖๗๘

เด็กหญิงชนากานต์ จอมวุฒิ
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๖๗๙

เด็กหญิงณิชา นักไร่
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๖๘๐

เด็กหญิงณิชาภัทร มาลีแก้ว
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๖๘๑

เด็กหญิงดาววิภา ปานพลอย
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๖๘๒

เด็กหญิงทิฆัมพร บุญธารา
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๖๘๓

เด็กหญิงธีรภรณ์ ถาวรวงค์
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๖๘๔

เด็กหญิงนภัสวรรณ ไชยวัง
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๗๗ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๒๖๘๕

เด็กหญิงนิราภรณ์ สิงห์ชัย
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๖๘๖

เด็กหญิงปภาดา โกมลเศรษฐ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๖๘๗
เด็กหญิงปภาวรินทร์ พันธุ์เมืองมา

๐๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๖๘๘

เด็กหญิงปาลิตา เจนใจ
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๖๘๙

เด็กหญิงพรปวีณ์ จิตรบาล
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๖๙๐

เด็กหญิงพัชรี ทิสาระ
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๖๙๑

เด็กหญิงพิมพ์ญาดา ยกยอดี
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๖๙๒

เด็กหญิงพิลาสินี โนกูล
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๖๙๓

เด็กหญิงภัคจิรา ผลาโชติ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๖๙๔

เด็กหญิงภาณุมาศ โยวัง
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๖๙๕

เด็กหญิงมนัทชนก พระวิสัตย์
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๖๙๖

เด็กหญิงยุพารัตน์ ถาพรมเทศ
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๖๙๗

เด็กชายรชต จันทร์คำเรือง
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๖๙๘

เด็กหญิงรุจิรา ศรีวิชัย
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๖๙๙

เด็กหญิงศิรประภา ผ่องแผ้ว
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๗๐๐
เด็กหญิงศุภัชญา เวียงลอ

๑๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๗๐๑

เด็กชายศุภเวช ไชยมงคล
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๗๐๒

เด็กหญิงสมิตานันท์ เกษหอม
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๗๐๓

เด็กหญิงสิรามล อาโอกิ
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๗๐๔

เด็กหญิงสิริยาพร พระบาลี
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๗๐๕

เด็กหญิงสุทัตตา รัตนะโกสิน
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๗๐๖

เด็กหญิงสุธาสินี สีสัน
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๗๐๗

เด็กหญิงอริสรา ไชยสถาน
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๗๐๘

เด็กหญิงเปมิกา มณีวรรณ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๗๐๙

เด็กชายเสฏฐวุฒิ ชัยลังกา
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๗๑๐

เด็กหญิงขวัญนภา อุระแสง
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๗๑๑

เด็กหญิงชลิตา มังคะวัฒน์
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๗๑๒

เด็กหญิงณัฐกานต์ วงศ์สุวรรณ
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๗๑๓

เด็กหญิงปรียาภรณ์ พันธุระ
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๗๑๔

เด็กหญิงรัตติกาล เตจ๊ะ
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๗๑๕

เด็กชายราเชนทร์ ถินทับไทย

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๗๑๖

เด็กหญิงจุฑามาศ ไชยมงคล
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๗๑๗

เด็กหญิงศิโรรัตน์ ศรีวิชัย
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๗๑๘

เด็กหญิงสุชาวดี วงค์อ้าย
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๗๑๙

เด็กหญิงอโนทัย สีสด
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๗๘ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๒๗๒๐

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา อ่องเกษม
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๗๒๑

เด็กชายกฤติพงศ์ เผ่าปนตา
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๗๒๒

เด็กชายณัฐกิตติ

์

เชือศรี

้

๑๐/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๗๒๓

เด็กชายธีรภัทร์ ผู้ดี
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๗๒๔

เด็กหญิงนิตินันท์ เจนใจ
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๗๒๕

เด็กชายพงษ์ภาณุ ศูนย์กลาง
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๗๒๖

เด็กชายพีรพล ชัยวร
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๗๒๗

เด็กชายวรัญชิต ปญญาพี
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๗๒๘

เด็กหญิงวรัญญา งามสม
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๗๒๙

เด็กชายวิรากร ชัยวร
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๗๓๐

เด็กหญิงศุภลักษณ์ สุมา
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๗๓๑

เด็กชายกิตติภพ พรมแปง
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๗๓๒

เด็กหญิงชุติญา ไชยสาร
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๗๓๓

เด็กชายนภัทรศกร พระวิสัตย์
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๗๓๔

เด็กหญิงนิชนันท์ คนอยู่
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๗๓๕

เด็กหญิงนุชนาถ แซ่โหล
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๗๓๖

เด็กหญิงพัณณิตา เจริญสุข
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๗๓๗

เด็กชายสุริยชัย กองปน
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๗๓๘

เด็กหญิงอัฐกานต์ พันธยม
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๗๓๙

เด็กหญิงแฟนต้า หวลอารมณ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๗๔๐

เด็กชายจิรภัทร ไชยเมืองคน

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๗๔๑

เด็กชายชาตรี แสนไชย

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๗๔๒

เด็กหญิงณัฐนิชา ดวงเต็ม
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๗๔๓

เด็กชายณัฐวัตร แสนชัย

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๗๔๔

เด็กชายธนทัต อักกโชติพันธุ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๗๔๕

เด็กชายธนบูรณ์ มีทวี
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๗๔๖

เด็กชายธนากร คีรีรัตน์
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๗๔๗

เด็กชายธวัชชัย ไชยมงคล
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๗๔๘

เด็กชายนนทนันท์ สุขสาลี
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๗๔๙

เด็กหญิงพิมพกานต์ อุดทา

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๗๕๐

นางสาวศศิกานต์ จงหอยกลาง
๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๗๕๑

เด็กชายศุภกานต์ อ่านเขียน
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๗๕๒

เด็กหญิงอัญชุลี อินคำ

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๗๕๓

เด็กชายก้องกาจ หวังจิตต์
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๗๕๔

เด็กหญิงชลิตา ไชยมงคล
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๗๙ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๒๗๕๕

เด็กหญิงรชนีกร มณีวรรณ
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๗๕๖

เด็กหญิงกัลยารัตน์ ใจบุญ
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงสนุก วัดปงสนุก  

พย ๓๔๕๙/๒๗๕๗

เด็กหญิงจิรประภา คำแสน
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงสนุก วัดปงสนุก  

พย ๓๔๕๙/๒๗๕๘

เด็กชายพลช เขตต์รักษา
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงสนุก วัดปงสนุก  

พย ๓๔๕๙/๒๗๕๙

เด็กชายภากร จินะวงค์
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปงสนุก วัดปงสนุก  

พย ๓๔๕๙/๒๗๖๐

เด็กชายภาสกรณ์ คุณารูป
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปงสนุก วัดปงสนุก  

พย ๓๔๕๙/๒๗๖๑

เด็กหญิงสุพิชญา อุตสาห์
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงสนุก วัดปงสนุก  

พย ๓๔๕๙/๒๗๖๒

เด็กชายอภิเชษฐ์ บัวแดง
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงสนุก วัดปงสนุก  

พย ๓๔๕๙/๒๗๖๓

เด็กชายกิตติพงศ์ ใจมา
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงสนุก วัดปงสนุก  

พย ๓๔๕๙/๒๗๖๔

เด็กหญิงขวัญจิรา เจนใจ
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงสนุก วัดปงสนุก  

พย ๓๔๕๙/๒๗๖๕

เด็กหญิงณัฐริดา ธนะวงศ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงสนุก วัดปงสนุก  

พย ๓๔๕๙/๒๗๖๖

เด็กหญิงภิรมณ ไชยมงคล
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงสนุก วัดปงสนุก  

พย ๓๔๕๙/๒๗๖๗

เด็กชายมงคล วงศ์ยีเมาะ
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงสนุก วัดปงสนุก  

พย ๓๔๕๙/๒๗๖๘

เด็กหญิงลักษณพร อินสมวงค์
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงสนุก วัดปงสนุก  

พย ๓๔๕๙/๒๗๖๙

เด็กหญิงวริศรา สร้อยทองสุข
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงสนุก วัดปงสนุก  

พย ๓๔๕๙/๒๗๗๐
เด็กหญิงสายธารทิพย์

เจนใจ
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงสนุก วัดปงสนุก  

พย ๓๔๕๙/๒๗๗๑

เด็กหญิงจิรัญญา ศิริบูรณ์
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปงสนุก วัดปงสนุก  

พย ๓๔๕๙/๒๗๗๒

เด็กหญิงชาลิสา ไชยสถาน
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปงสนุก วัดปงสนุก  

พย ๓๔๕๙/๒๗๗๓

เด็กหญิงณัฐณิชา วิสัยการ
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปงสนุก วัดปงสนุก  

พย ๓๔๕๙/๒๗๗๔

เด็กชายณัฐวุฒิ อนุมา
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปงสนุก วัดปงสนุก  

พย ๓๔๕๙/๒๗๗๕

เด็กชายธนกร ไชยสถาน
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงสนุก วัดปงสนุก  

พย ๓๔๕๙/๒๗๗๖

เด็กหญิงปยมาส พรรณา
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปงสนุก วัดปงสนุก  

พย ๓๔๕๙/๒๗๗๗

เด็กชายภานุวัฒน์ สืบมี
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปงสนุก วัดปงสนุก  

พย ๓๔๕๙/๒๗๗๘

เด็กชายภูริณัฐ สายหินกอง
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปงสนุก วัดปงสนุก  

พย ๓๔๕๙/๒๗๗๙

เด็กชายศุภชัย บัวแดง
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงสนุก วัดปงสนุก  

พย ๓๔๕๙/๒๗๘๐

เด็กชายสิทธิโชค ถาแก้ว
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปงสนุก วัดปงสนุก  

พย ๓๔๕๙/๒๗๘๑

เด็กหญิงอันธิกา ธะยาธรรม

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปงสนุก วัดปงสนุก  

พย ๓๔๕๙/๒๗๘๒

เด็กชายเกรียงไกร เย็นสนาน
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปงสนุก วัดปงสนุก  

พย ๓๔๕๙/๒๗๘๓

เด็กหญิงกัลย์สุดา ไชยมงคล

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางขาม วัดห้วยเกียง

๋

 

พย ๓๔๕๙/๒๗๘๔

เด็กชายกิตติทัต หอมนาน
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางขาม วัดห้วยเกียง

๋

 

พย ๓๔๕๙/๒๗๘๕

เด็กหญิงจรัสภรณ์ เขียวคำ

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางขาม วัดห้วยเกียง

๋

 

พย ๓๔๕๙/๒๗๘๖

เด็กหญิงชญานิน พานิชานุรักษ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางขาม วัดห้วยเกียง

๋

 

พย ๓๔๕๙/๒๗๘๗

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ปนทะวงค์
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางขาม วัดห้วยเกียง

๋

 

พย ๓๔๕๙/๒๗๘๘

เด็กชายณัฐพล ไชยมงคล
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางขาม วัดห้วยเกียง

๋

 

พย ๓๔๕๙/๒๗๘๙

เด็กชายธนดุล ทนทาน
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางขาม วัดห้วยเกียง

๋

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๘๐ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๒๗๙๐

เด็กชายธนวุฒิ บุญถึง
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางขาม วัดห้วยเกียง

๋

 

พย ๓๔๕๙/๒๗๙๑

เด็กชายพุฒธินันท์ ขาวสำอางค์
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางขาม วัดห้วยเกียง

๋

 

พย ๓๔๕๙/๒๗๙๒

เด็กชายภาณุพงษ์ สีสัน
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางขาม วัดห้วยเกียง

๋

 

พย ๓๔๕๙/๒๗๙๓

เด็กหญิงภาสกร หล้าบ้านโพน
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางขาม วัดห้วยเกียง

๋

 

พย ๓๔๕๙/๒๗๙๔

เด็กหญิงมะลิวรรณ จันแก้ว
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางขาม วัดห้วยเกียง

๋

 

พย ๓๔๕๙/๒๗๙๕

เด็กหญิงวนัสนันท์ กาละพวก
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางขาม วัดห้วยเกียง

๋

 

พย ๓๔๕๙/๒๗๙๖

เด็กหญิงวริศรา กาละพวก
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางขาม วัดห้วยเกียง

๋

 

พย ๓๔๕๙/๒๗๙๗

เด็กชายวรเมธ ปอมรบ
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางขาม วัดห้วยเกียง

๋

 

พย ๓๔๕๙/๒๗๙๘

เด็กชายศราวุธ คำแสน
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางขาม วัดห้วยเกียง

๋

 

พย ๓๔๕๙/๒๗๙๙

เด็กหญิงสุพัดตรา กรุดหรุ่น
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางขาม วัดห้วยเกียง

๋

 

พย ๓๔๕๙/๒๘๐๐
เด็กหญิงสุภัสสรา ขันทะบุตร

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางขาม วัดห้วยเกียง

๋

 

พย ๓๔๕๙/๒๘๐๑

เด็กหญิงสุภาพร ราชจันต๊ะ
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางขาม วัดห้วยเกียง

๋

 

พย ๓๔๕๙/๒๘๐๒

เด็กชายเกาะออน คำลือเลิศ
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางขาม วัดห้วยเกียง

๋

 

พย ๓๔๕๙/๒๘๐๓

เด็กหญิงเจส เซียน ทัม
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางขาม วัดห้วยเกียง

๋

 

พย ๓๔๕๙/๒๘๐๔

เด็กหญิงชุติกาญจน์ โคตรศรีเมือง
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยเกียง

๋

 

พย ๓๔๕๙/๒๘๐๕

เด็กหญิงญาณิศา จิตหมัน

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยเกียง

๋

 

พย ๓๔๕๙/๒๘๐๖

เด็กหญิงพนัชกร มาดหมัน

้

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยเกียง

๋

 

พย ๓๔๕๙/๒๘๐๗

เด็กชายรัตนพล ภูคำ
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยเกียง

๋

 

พย ๓๔๕๙/๒๘๐๘

เด็กชายวชิราวุธ ต้นวงค์
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยเกียง

๋

 

พย ๓๔๕๙/๒๘๐๙

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

คำแสน
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยเกียง

๋

 

พย ๓๔๕๙/๒๘๑๐

เด็กหญิงโสรยา ศูนย์กลาง
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยเกียง

๋

 

พย ๓๔๕๙/๒๘๑๑

เด็กหญิงกัลยา คุณารูป
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจุน วัดจุนหลวง  

พย ๓๔๕๙/๒๘๑๒

เด็กชายขจร ตาอินต๊ะ
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจุน วัดจุนหลวง  

พย ๓๔๕๙/๒๘๑๓

เด็กหญิงจันจิรา แก้วกล้า
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจุน วัดจุนหลวง  

พย ๓๔๕๙/๒๘๑๔

เด็กหญิงจุนจิรา ศิริมาส
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจุน วัดจุนหลวง  

พย ๓๔๕๙/๒๘๑๕

เด็กหญิงชนัญธิดา มาสี

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจุน วัดจุนหลวง  

พย ๓๔๕๙/๒๘๑๖

เด็กหญิงปพิชญา ศรีวิชัย
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจุน วัดจุนหลวง  

พย ๓๔๕๙/๒๘๑๗

เด็กชายประติธาน อินต๊ะลาศ
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจุน วัดจุนหลวง  

พย ๓๔๕๙/๒๘๑๘

เด็กหญิงประภาศิริ โซ
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจุน วัดจุนหลวง  

พย ๓๔๕๙/๒๘๑๙

เด็กหญิงปาริชาติ พารคำ
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจุน วัดจุนหลวง  

พย ๓๔๕๙/๒๘๒๐

เด็กหญิงพัชรี ศรีธนะ
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจุน วัดจุนหลวง  

พย ๓๔๕๙/๒๘๒๑

เด็กหญิงวรินยุพา ลาภา
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจุน วัดจุนหลวง  

พย ๓๔๕๙/๒๘๒๒

เด็กหญิงสุดธิดา คุณารูป
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจุน วัดจุนหลวง  

พย ๓๔๕๙/๒๘๒๓

เด็กหญิงสุพัตรา ไชยสถาน
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจุน วัดจุนหลวง  

พย ๓๔๕๙/๒๘๒๔

เด็กชายสุรเชษฐ์ พิมพิสาร
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจุน วัดจุนหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๘๑ / ๑๔๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๒๘๒๕

เด็กชายสุรเดช แซ่ลี

้

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจุน วัดจุนหลวง  

พย ๓๔๕๙/๒๘๒๖

เด็กหญิงอินทราณี หลายแห่ง

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจุน วัดจุนหลวง  

พย ๓๔๕๙/๒๘๒๗

เด็กหญิงนรมน นนทมาลย์
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจุน วัดจุนหลวง  

พย ๓๔๕๙/๒๘๒๘

เด็กชายวรชาติ ไชยมงคล
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจุน วัดจุนหลวง  

พย ๓๔๕๙/๒๘๒๙

เด็กหญิงวรัทยา คุณารูป
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจุน วัดจุนหลวง  

พย ๓๔๕๙/๒๘๓๐

เด็กหญิงศิริรัตน์ หลายแห่ง
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจุน วัดจุนหลวง  

พย ๓๔๕๙/๒๘๓๑

เด็กชายพงศกร ยมสิทธิ

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจุน วัดจุนหลวง  

พย ๓๔๕๙/๒๘๓๒

เด็กหญิงอมรวดี สมฤทธิ

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจุน วัดจุนหลวง  

พย ๓๔๕๙/๒๘๓๓

เด็กชายอรรถพล คุณารูป
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจุน วัดจุนหลวง  

พย ๓๔๕๙/๒๘๓๔

เด็กชายกิตติภณ ไชยเสน
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมูล วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๕๙/๒๘๓๕

เด็กหญิงพิกุล สมบูรณ์จันทร์
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนมูล วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๕๙/๒๘๓๖

เด็กหญิงสุภนิดา สุกันทอง
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมูล วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๕๙/๒๘๓๗

เด็กชายณัฐพล หวังสันติธรรม
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนมูล วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๕๙/๒๘๓๘

เด็กหญิงณัฐิดา ใจเย็น
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมูล วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๕๙/๒๘๓๙

เด็กหญิงดวงกมล อุดกัน
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมูล วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๕๙/๒๘๔๐

เด็กชายทักษ์ดนัย เทพคำ
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมูล วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๕๙/๒๘๔๑

เด็กชายธนวัฒน์ เวียงลอ
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมูล วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๕๙/๒๘๔๒

เด็กหญิงธนิดา ชาภักดี
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมูล วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๕๙/๒๘๔๓

เด็กชายธีรเมธ พิมพารัตน์
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมูล วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๕๙/๒๘๔๔

เด็กหญิงพิษญา จันทะนะ
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมูล วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๕๙/๒๘๔๕

เด็กชายพุทธคุณ สุจันทร์
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนมูล วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๕๙/๒๘๔๖

เด็กชายภูมิภัทร พระวิสัตย์
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมูล วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๕๙/๒๘๔๗

เด็กหญิงลีลาวดี ปจเจริญ
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนมูล วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๕๙/๒๘๔๘

เด็กหญิงอัฐภิญญา ใจตุง
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนมูล วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๕๙/๒๘๔๙

เด็กชายชัยชนะ สุขุมวิราม
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนมูล วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๕๙/๒๘๕๐

เด็กหญิงณัฐชยา ทับหิรัญ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนมูล วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๕๙/๒๘๕๑

เด็กชายพิทักษ์ แสนโบราณ
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนมูล วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๕๙/๒๘๕๒

เด็กชายวทัญู ไชยสถาน
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนมูล วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๕๙/๒๘๕๓

เด็กหญิงกรรณิการ์ ประมวลวงศ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนมูล วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๕๙/๒๘๕๔

เด็กหญิงชนิสรา จนะพันธ์
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยกัง

้

วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๕๙/๒๘๕๕

เด็กหญิงฐิติกานต์ นารมย์
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยกัง

้

วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๕๙/๒๘๕๖
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ฉิมเกือ

้

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยกัง

้

วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๕๙/๒๘๕๗
เด็กหญิงปราณปริยา บีพิมาย

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยกัง

้

วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๕๙/๒๘๕๘

เด็กชายสหรัถ สีสัน
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยกัง

้

วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๕๙/๒๘๕๙

เด็กชายสันหณัฐ คงมณี
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยกัง

้

วัดบุญเกิด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๘๒ / ๑๔๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๒๘๖๐

เด็กหญิงสุนิสา ไชยมงคล
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยกัง

้

วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๕๙/๒๘๖๑

เด็กหญิงจินตนา นามเมือง
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกัง

้

วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๕๙/๒๘๖๒

เด็กชายชัยแดง นนทอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยกัง

้

วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๕๙/๒๘๖๓

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

เข้มแจ้ง
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยกัง

้

วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๕๙/๒๘๖๔

เด็กหญิงธนัญญา ภาวิชัย
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกัง

้

วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๕๙/๒๘๖๕

เด็กหญิงธัญสุดา สนใจ
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยกัง

้

วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๕๙/๒๘๖๖

เด็กหญิงศิรินทรา สมศรี
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกัง

้

วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๕๙/๒๘๖๗

เด็กหญิงอาจรีย์ โพธิทิพย์

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกัง

้

วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๕๙/๒๘๖๘

เด็กหญิงเบญศิริ สะสาง
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกัง

้

วัดบุญเกิด  

พย ๓๔๕๙/๒๘๖๙

เด็กหญิงกานต์วรี ใจเย็น
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๘๗๐

เด็กหญิงฐิตาพร ธนะวงค์
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๘๗๑

เด็กหญิงนฤมล ธนะวงค์
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๘๗๒

เด็กหญิงนิสุดา มหาวัน
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๘๗๓

เด็กหญิงบุศราภรณ์ บุญสิงมา
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๘๗๔

เด็กชายมิงมงคล

่

ไกรวิเวก
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๘๗๕

เด็กชายรัฐภูมิ ปญญาวัง
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๘๗๖

เด็กหญิงรุ่งนภา ธนะวงค์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๘๗๗

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ด่านปาน
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๘๗๘

เด็กหญิงสุพรรณษา ศรีธะนะ
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๘๗๙

เด็กชายอนันตศักดิ

์

อุดติบ

๊

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๘๘๐

เด็กหญิงเกวลิน ศรีวิชัย
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๘๘๑

เด็กหญิงเขมิกา พระบาลี
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๘๘๒

เด็กชายเอกมงคล วงค์ไชย
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๘๘๓

เด็กชายฐานวัฒน์ ธนะวงค์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๘๘๔

เด็กชายณัฐพงค์ บุญเทพ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๘๘๕

เด็กชายณัฐวัตร พูษาคำ
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๘๘๖

เด็กชายทศพร พระบาลี
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๘๘๗

เด็กชายทินกร ทนันท์ชัย
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๘๘๘

เด็กหญิงทิพย์สุดา มณีชัย
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๘๘๙

เด็กชายธนวัฒน์ เล็กจุฬา

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๘๙๐

เด็กหญิงธีรญา ธะนะวงค์
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๘๙๑

เด็กหญิงนภัสวรรณ กันทะเนตร
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๘๙๒

เด็กชายประมินทร์ ธนะสิทธิ

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๘๙๓

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ บุตรละออง

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๘๙๔

เด็กชายพัฒนากร ไวยสุภี
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๘๓ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๒๘๙๕

เด็กชายรัฐภูมิ ทองเอก
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๘๙๖

เด็กชายวรธน คุณารูป
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๘๙๗

เด็กชายวัชรพล พรมประทีป
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๘๙๘

เด็กหญิงวิชญาพร ทนันท์ชัย
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๘๙๙

เด็กหญิงวิรดา ไชยสถาน

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๙๐๐
เด็กชายเสฎฐวุฒิ พระบาลี

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๙๐๑

เด็กชายกฤตวิทย์ ต่อมคำ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๙๐๒

เด็กชายนรเทพ ชำนิถินเถือน

่ ่

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๙๐๓

เด็กหญิงบัณฑิตา โยธา
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๙๐๔

เด็กชายพงศ์พัทธ์ ทวีวัฒน์
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๙๐๕

เด็กชายภาณุวัฒน์ จิณะชิต
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๙๐๖

เด็กชายสุริยา บัวธนะ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๙๐๗

เด็กหญิงอภิสรา ดวงจิตร์
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๙๐๘

เด็กหญิงกุลณัฐ ตระกูลขยัน
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๙๐๙

เด็กชายคมกริช ธนะวงค์
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๙๑๐

เด็กหญิงจันทร์นภา คุณารูป
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๙๑๑

เด็กหญิงจินตนา อินต๊ะจันทร์
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๙๑๒

เด็กหญิงชุตินันท์ สวยสม
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๙๑๓
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ ไชยสถาน

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๙๑๔

เด็กหญิงณัฐณิชา อันทะรินทร์
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๙๑๕

เด็กชายธงชัย มะโนแสน
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๙๑๖

เด็กชายธีรสิทธิ ไชยสถาน

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๙๑๗

เด็กชายนัทธพงศ์ ศรีวิชัย
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๙๑๘

เด็กหญิงนันทพร ท้าววงค์
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๙๑๙

เด็กชายปวรุฒม์ ตระกูลชัยทิพย์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๙๒๐

เด็กชายพันธวัฒน์ พระบาลี
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๙๒๑

เด็กหญิงพิมพ์วิภา อินถา
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๙๒๒

เด็กชายพีรพัฒน์ พระบาลี
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๙๒๓

เด็กชายภูวดล ประดิษฐพุ่ม
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๙๒๔

เด็กชายวรฤทธิ

์

แลวริด
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๙๒๕

เด็กหญิงวรัญญา พิมพิสาร
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๙๒๖

เด็กชายวัชรพล อินถา
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๙๒๗

เด็กชายวิมุทร์ อะทะเทพ
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๙๒๘

เด็กชายศุภฤกษ์ มณีชัย
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๙๒๙

เด็กชายสราวุฒ คุณารูป
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๘๔ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๒๙๓๐

เด็กหญิงสาธิกา ชมชืน

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๙๓๑

เด็กชายอิสระ ทวีจันทร์
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๙๓๒

เด็กหญิงเกสรา ธนะวงศ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๙๓๓

เด็กหญิงโกลัญญา ทวีจันทร์
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๙๓๔

เด็กชายกรวัตร อินต๊ะนัย
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๙๓๕

เด็กหญิงกุลสตรี บัวชมภู

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๙๓๖

เด็กหญิงจิรัชญา ธรรมทอง
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๙๓๗

เด็กหญิงจีรนันท์ ทองเอก
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๙๓๘

เด็กชายชัยวัฒน์ ศรีวิชัย
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๙๓๙

เด็กหญิงณิชนันทน์ เชือเมืองพาน

้

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๙๔๐

เด็กหญิงดวงพร มาไกล
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๙๔๑

เด็กชายนิธิพงษ์ คุณารูป
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๙๔๒

เด็กหญิงพลาธิป ใจเย็น
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๙๔๓

เด็กหญิงภัทราภา เวียงลอ
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๙๔๔

เด็กหญิงภาวิณี บัวธนะ
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๙๔๕

เด็กหญิงมะลิวรรณ บุญสิงห์มา
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๙๔๖

เด็กหญิงรัชนีพร ต่อมคำ
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๙๔๗

เด็กชายสิทธิพล พรหมสุทธิพร
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๙๔๘

เด็กหญิงอารีย์ ธนะสิทธิ

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๙๔๙

เด็กหญิงอุสรา ตันกุล
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๙๕๐

เด็กชายตะวัน ทวีจันทร์
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๙๕๑

เด็กชายนพรัตน์ ศิรประภารัตน์
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๙๕๒

เด็กหญิงภูวณิดา สุบานงาม
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๙๕๓

เด็กชายศราวุธ ชัยวร
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๙๕๔

เด็กหญิงศศินา ขะยะ
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๙๕๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ไชยสถาน

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๙๕๖

เด็กหญิงสุภัสสร จิณะชิด
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๙๕๗

เด็กหญิงอรัญญา แดงคะนะ
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๙๕๘

เด็กหญิงเกตนิภา ขันทษา
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง  

พย ๓๔๕๙/๒๙๕๙

เด็กหญิงกนกพร ภูดี
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ทะลาย วัดแม่ทะลาย  

พย ๓๔๕๙/๒๙๖๐

เด็กชายถิรวัฒน์ เผ่าจอมรัตน์
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ทะลาย วัดแม่ทะลาย  

พย ๓๔๕๙/๒๙๖๑

เด็กหญิงสุทัตตา คุณารูป
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ทะลาย วัดแม่ทะลาย  

พย ๓๔๕๙/๒๙๖๒

เด็กหญิงจิรนันท์ ศรีสุข
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ทะลาย วัดแม่ทะลาย  

พย ๓๔๕๙/๒๙๖๓

เด็กชายฐิติศักดิ

์

ชืนพงศ์ธรรม

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ทะลาย วัดแม่ทะลาย  

พย ๓๔๕๙/๒๙๖๔

เด็กชายบุญโรจน์ เปงคะดี

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ทะลาย วัดแม่ทะลาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๘๕ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๒๙๖๕

เด็กหญิงพนิดา พรอุไร
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ทะลาย วัดแม่ทะลาย  

พย ๓๔๕๙/๒๙๖๖

เด็กหญิงสศิตรา คุณารูป
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ทะลาย วัดแม่ทะลาย  

พย ๓๔๕๙/๒๙๖๗

เด็กหญิงปาริชาติ เรือนสอน
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ทะลาย วัดแม่ทะลาย  

พย ๓๔๕๙/๒๙๖๘

เด็กหญิงสิรินันท์ อุปมา
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ทะลาย วัดแม่ทะลาย  

พย ๓๔๕๙/๒๙๖๙

นายเกียงศักดิ

์

เรืองนภารัตน์
๒๑/๐๗/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านแม่ทะลาย วัดแม่ทะลาย  

พย ๓๔๕๙/๒๙๗๐

เด็กชายจักริน พระวิสัตย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้อยศรี วัดสร้อยศรี  

พย ๓๔๕๙/๒๙๗๑

เด็กชายณัฐชนน ใจธิ

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้อยศรี วัดสร้อยศรี  

พย ๓๔๕๙/๒๙๗๒

เด็กชายณัฐวัตร หวลอารมณ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้อยศรี วัดสร้อยศรี  

พย ๓๔๕๙/๒๙๗๓

เด็กชายธนวินท์ คนการ

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้อยศรี วัดสร้อยศรี  

พย ๓๔๕๙/๒๙๗๔

เด็กหญิงปณิตา ปาวี
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้อยศรี วัดสร้อยศรี  

พย ๓๔๕๙/๒๙๗๕

เด็กหญิงปวันรัตน์ ปาวี
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้อยศรี วัดสร้อยศรี  

พย ๓๔๕๙/๒๙๗๖

เด็กชายเขตโสภณ สุกันทอง
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้อยศรี วัดสร้อยศรี  

พย ๓๔๕๙/๒๙๗๗

เด็กหญิงเบญญาพร เทพคำ
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้อยศรี วัดสร้อยศรี  

พย ๓๔๕๙/๒๙๗๘

เด็กหญิงเพชรลดา ไชยศิริ
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้อยศรี วัดสร้อยศรี  

พย ๓๔๕๙/๒๙๗๙

เด็กชายธีรพงศ์ กริยา
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้อยศรี วัดสร้อยศรี  

พย ๓๔๕๙/๒๙๘๐

เด็กหญิงลลิตา ปาวี
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้อยศรี วัดสร้อยศรี  

พย ๓๔๕๙/๒๙๘๑

เด็กชายศักดินนท์ สุกันทอง
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้อยศรี วัดสร้อยศรี  

พย ๓๔๕๙/๒๙๘๒

เด็กชายศิริมงคล ถาวรวงค์
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้อยศรี วัดสร้อยศรี  

พย ๓๔๕๙/๒๙๘๓

เด็กหญิงกมลฤทัย อุตมี
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนจุนวิทยา วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๙๘๔

เด็กหญิงจุฑาธิบดิ

์

สักลอ
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนจุนวิทยา วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๙๘๕

เด็กชายชิติพัทธ์ บุตรประวัติ
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจุนวิทยา วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๙๘๖

เด็กหญิงฑิฆัมพร ปงก๋าวงศ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจุนวิทยา วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๙๘๗

เด็กชายณรงค์ชัย ชัยชนะ
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนจุนวิทยา วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๙๘๘

เด็กหญิงณัฐชยา ใจกว้าง
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจุนวิทยา วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๙๘๙

เด็กชายถิรวัฒน์ จันธิมา
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนจุนวิทยา วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๙๙๐

เด็กชายถิรวัสส์ ตระกูลขยัน
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจุนวิทยา วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๙๙๑

เด็กชายธนโชค รุ่มร้อย
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจุนวิทยา วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๙๙๒

เด็กหญิงธมนวรรณ วันนู
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจุนวิทยา วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๙๙๓

เด็กหญิงธันย์ชนก ชายวิชัย
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจุนวิทยา วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๙๙๔

เด็กชายธีรศานติ

์

ก๋งแก้ว
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจุนวิทยา วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๙๙๕

เด็กหญิงนคปภา คำฮอม
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจุนวิทยา วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๙๙๖

เด็กหญิงนฤมล เฟองจินดา
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจุนวิทยา วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๙๙๗

เด็กชายพีรพัฒน์ ทายะบุตร

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจุนวิทยา วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๙๙๘

เด็กหญิงมาฆะวดี แก้วชืน

่

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนจุนวิทยา วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๒๙๙๙

เด็กหญิงยุพารัตน์ บัวตูม
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจุนวิทยา วัดห้วยข้าวกำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๘๖ / ๑๔๙

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๓๐๐๐
เด็กหญิงศุภานิช ธิมูล

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจุนวิทยา วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๓๐๐๑
เด็กหญิงสิริระพี

ปญญาโชติพานิชกุล ๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจุนวิทยา วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๓๐๐๒
เด็กหญิงสุภัสสร อินต๊ะลาศ

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนจุนวิทยา วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๓๐๐๓
เด็กหญิงกัลยดา ธรรมชาติ

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจุนวิทยา วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๓๐๐๔
เด็กหญิงชนิดาภา ไทยเศรษฐ์

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจุนวิทยา วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๓๐๐๕
เด็กหญิงธัญชนก ปาวี

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจุนวิทยา วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๓๐๐๖
เด็กหญิงนันทัชพร ไชยโพธิ

์

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจุนวิทยา วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๓๐๐๗
เด็กหญิงนิศิปภา นิมตรง

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจุนวิทยา วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๓๐๐๘
เด็กชายรัตนนุพงษ์ อัมพุธ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจุนวิทยา วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๓๐๐๙
เด็กชายศักรพงศ์ งามประสิทธิ

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจุนวิทยา วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๓๐๑๐
เด็กหญิงศุภกานต์ แสนสุข

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจุนวิทยา วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๓๐๑๑

เด็กหญิงกชพรรณ จันทร์มา
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจุนวิทยา วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๓๐๑๒

เด็กชายกษิดิเดช

์

พระวิสัตย์
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจุนวิทยา วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๓๐๑๓

เด็กชายณัฐชนน ชัยชนะ
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจุนวิทยา วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๓๐๑๔

เด็กหญิงต้องตา ชุมภูชนะภัย
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจุนวิทยา วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๓๐๑๕

เด็กชายนุตประวีณ์ ใจกว้าง
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจุนวิทยา วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๓๐๑๖

เด็กหญิงพรไพลิน เจนใจ
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจุนวิทยา วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๓๐๑๗

เด็กชายพิษณุ ดวงบุปผา
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจุนวิทยา วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๓๐๑๘

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

เศรษฐประโมทย์
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจุนวิทยา วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๓๐๑๙

เด็กหญิงนันทิตา เครืองสนุก

่

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงบุญนาค วัดดงบุญนาค  

พย ๓๔๕๙/๓๐๒๐
เด็กชายภูมิพัฒน์ บุญมายศ

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบุญนาค วัดดงบุญนาค  

พย ๓๔๕๙/๓๐๒๑

เด็กชายภูวรัตน์ ใจเทียง

่

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงบุญนาค วัดดงบุญนาค  

พย ๓๔๕๙/๓๐๒๒

เด็กชายวิธวินท์ จันทาพูน
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงบุญนาค วัดดงบุญนาค  

พย ๓๔๕๙/๓๐๒๓

เด็กหญิงอคิราภ์ คามิคุโบะ
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบุญนาค วัดดงบุญนาค  

พย ๓๔๕๙/๓๐๒๔

เด็กหญิงไพลิน เงินสัจจา
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงบุญนาค วัดดงบุญนาค  

พย ๓๔๕๙/๓๐๒๕

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ จันนา
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบุญนาค วัดดงบุญนาค  

พย ๓๔๕๙/๓๐๒๖

เด็กหญิงณัฐนิชา บุญมา
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบุญนาค วัดดงบุญนาค  

พย ๓๔๕๙/๓๐๒๗

เด็กหญิงดลพร วัลลาวงค์
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบุญนาค วัดดงบุญนาค  

พย ๓๔๕๙/๓๐๒๘

เด็กชายธนภัทร ทันจันทร์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบุญนาค วัดดงบุญนาค  

พย ๓๔๕๙/๓๐๒๙

เด็กหญิงอาทิตยา ศิลา
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบุญนาค วัดดงบุญนาค  

พย ๓๔๕๙/๓๐๓๐
เด็กหญิงกวิสรา จินะปญญา

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบุญนาค วัดดงบุญนาค  

พย ๓๔๕๙/๓๐๓๑

เด็กชายณัฏฐพงษ์ มาเมืองกล
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบุญนาค วัดดงบุญนาค  

พย ๓๔๕๙/๓๐๓๒

เด็กชายณัฐดนัย พรเจริญ
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบุญนาค วัดดงบุญนาค  

พย ๓๔๕๙/๓๐๓๓

เด็กหญิงณัฐพร ขอนาคกลาง
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบุญนาค วัดดงบุญนาค  

พย ๓๔๕๙/๓๐๓๔

เด็กหญิงดวงกมล เสือไพรงาม
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบุญนาค วัดดงบุญนาค  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๘๗ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๓๐๓๕

เด็กหญิงนงนุช ไหวหล้า
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบุญนาค วัดดงบุญนาค  

พย ๓๔๕๙/๓๐๓๖

เด็กชายนำชัย ทองอาษา
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบุญนาค วัดดงบุญนาค  

พย ๓๔๕๙/๓๐๓๗

เด็กหญิงศิรินทิพย์ เหลืองบริสุทธิ

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบุญนาค วัดดงบุญนาค  

พย ๓๔๕๙/๓๐๓๘

เด็กหญิงสาวรีย์ โพธิชืน

์ ่

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบุญนาค วัดดงบุญนาค  

พย ๓๔๕๙/๓๐๓๙

เด็กหญิงสิรภัทร คำจันตา
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบุญนาค วัดดงบุญนาค  

พย ๓๔๕๙/๓๐๔๐
เด็กหญิงสุชานันท์ นุ่มเนือ

้

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบุญนาค วัดดงบุญนาค  

พย ๓๔๕๙/๓๐๔๑

เด็กหญิงเรณุกา จิตอารี
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบุญนาค วัดดงบุญนาค  

พย ๓๔๕๙/๓๐๔๒

เด็กหญิงโยทะกา บุญมา
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบุญนาค วัดดงบุญนาค  

พย ๓๔๕๙/๓๐๔๓

เด็กหญิงกนกพิชญ์ ใจมา
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบุญนาค วัดดงบุญนาค  

พย ๓๔๕๙/๓๐๔๔

เด็กหญิงชาลิสา ใจมิภักดิ

์

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบุญนาค วัดดงบุญนาค  

พย ๓๔๕๙/๓๐๔๕

เด็กชายณัฐชนน เลือดทหาร
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบุญนาค วัดดงบุญนาค  

พย ๓๔๕๙/๓๐๔๖

เด็กหญิงธัญชนก บุญมา
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบุญนาค วัดดงบุญนาค  

พย ๓๔๕๙/๓๐๔๗

เด็กหญิงปยธิดา วงค์ราจา
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบุญนาค วัดดงบุญนาค  

พย ๓๔๕๙/๓๐๔๘

เด็กชายพิพัฒน์พล บุญมา
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบุญนาค วัดดงบุญนาค  

พย ๓๔๕๙/๓๐๔๙

เด็กหญิงรัตติกาล เรืองรุ่ง
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบุญนาค วัดดงบุญนาค  

พย ๓๔๕๙/๓๐๕๐
เด็กชายสิรวิชญ์ จินาเฟย

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบุญนาค วัดดงบุญนาค  

พย ๓๔๕๙/๓๐๕๑

เด็กหญิงชนิตา จินะปญญา
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงบุญนาค วัดดงบุญนาค  

พย ๓๔๕๙/๓๐๕๒

เด็กหญิงภัทรินทร์ เผ่าปนตา
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงบุญนาค วัดดงบุญนาค  

พย ๓๔๕๙/๓๐๕๓

เด็กหญิงภาวิณี บริบูรณ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงบุญนาค วัดดงบุญนาค  

พย ๓๔๕๙/๓๐๕๔

เด็กหญิงรุ่งนภา จินะปญญา
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงบุญนาค วัดดงบุญนาค  

พย ๓๔๕๙/๓๐๕๕

เด็กชายคันธารัตน์ ใจเทียง

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงบุญนาค วัดดงบุญนาค  

พย ๓๔๕๙/๓๐๕๖

เด็กหญิงจิราภรณ์ คำอิน

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงบุญนาค วัดดงบุญนาค  

พย ๓๔๕๙/๓๐๕๗

เด็กชายธนพล เรือนเฟย

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงบุญนาค วัดดงบุญนาค  

พย ๓๔๕๙/๓๐๕๘

เด็กชายธีรพงษ์ ทาเวียง
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงบุญนาค วัดดงบุญนาค  

พย ๓๔๕๙/๓๐๕๙

เด็กหญิงวริษา จิโนสา
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงบุญนาค วัดดงบุญนาค  

พย ๓๔๕๙/๓๐๖๐
เด็กหญิงศศิกานต์ จุมปาคำ

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงบุญนาค วัดดงบุญนาค  

พย ๓๔๕๙/๓๐๖๑

เด็กหญิงสุดฤดี มะโนใจ
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงบุญนาค วัดดงบุญนาค  

พย ๓๔๕๙/๓๐๖๒

เด็กหญิงสุวิมล จินะปญญา
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงบุญนาค วัดดงบุญนาค  

พย ๓๔๕๙/๓๐๖๓

เด็กชายอนุชา พรมวงค์
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงบุญนาค วัดดงบุญนาค  

พย ๓๔๕๙/๓๐๖๔

เด็กหญิงเกวลิน จิตอารี
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงบุญนาค วัดดงบุญนาค  

พย ๓๔๕๙/๓๐๖๕

เด็กชายกษิดิศ ลังกาแก้ว
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงอินตา วัดดงอินตา  

พย ๓๔๕๙/๓๐๖๖

เด็กชายชยาธร ชวนารัติ
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงอินตา วัดดงอินตา  

พย ๓๔๕๙/๓๐๖๗

เด็กหญิงทิติยาณี มุมวงค์
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงอินตา วัดดงอินตา  

พย ๓๔๕๙/๓๐๖๘

เด็กชายธนากร ไชมาลา
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงอินตา วัดดงอินตา  

พย ๓๔๕๙/๓๐๖๙

เด็กชายปฎิพล ไชยคำ
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงอินตา วัดดงอินตา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๘๘ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๓๐๗๐
เด็กชายภาณุวัฒน์ วงค์ติบ

๊

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงอินตา วัดดงอินตา  

พย ๓๔๕๙/๓๐๗๑

เด็กชายวสุพล อวดปาก
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงอินตา วัดดงอินตา  

พย ๓๔๕๙/๓๐๗๒

เด็กชายวุฒิชัย ใจพรม
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงอินตา วัดดงอินตา  

พย ๓๔๕๙/๓๐๗๓

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ไชยคำ
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงอินตา วัดดงอินตา  

พย ๓๔๕๙/๓๐๗๔

เด็กหญิงอาทิตยา สายเครือวงค์
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงอินตา วัดดงอินตา  

พย ๓๔๕๙/๓๐๗๕

เด็กชายเสรีภาพ มุมวงค์
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงอินตา วัดดงอินตา  

พย ๓๔๕๙/๓๐๗๖

เด็กชายจรณชัย มูลปุก
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงอินตา วัดดงอินตา  

พย ๓๔๕๙/๓๐๗๗

เด็กชายจิณณวัตร พิษเมืองพรม
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงอินตา วัดดงอินตา  

พย ๓๔๕๙/๓๐๗๘

เด็กหญิงนงนภัส อุตะมะ
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงอินตา วัดดงอินตา  

พย ๓๔๕๙/๓๐๗๙ เด็กชายประพันธ์เพลง
ปงวงค์

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงอินตา วัดดงอินตา  

พย ๓๔๕๙/๓๐๘๐
เด็กหญิงปวรรัตน์ อินต๊ะจักร

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงอินตา วัดดงอินตา  

พย ๓๔๕๙/๓๐๘๑

เด็กชายภาณุเดช ขันแก้ว

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงอินตา วัดดงอินตา  

พย ๓๔๕๙/๓๐๘๒

เด็กชายภานุรักษ์ บุญเงิน
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงอินตา วัดดงอินตา  

พย ๓๔๕๙/๓๐๘๓

เด็กหญิงรัญชิดา จุมปาคำ

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงอินตา วัดดงอินตา  

พย ๓๔๕๙/๓๐๘๔

เด็กหญิงสุทัตตา หล้าคำมูล
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงอินตา วัดดงอินตา  

พย ๓๔๕๙/๓๐๘๕

เด็กชายสุภนัย ไชยลังกา
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงอินตา วัดดงอินตา  

พย ๓๔๕๙/๓๐๘๖

เด็กหญิงสุภัสสรา วันเทียง

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงอินตา วัดดงอินตา  

พย ๓๔๕๙/๓๐๘๗

เด็กชายอนุชา ปงลังกา
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงอินตา วัดดงอินตา  

พย ๓๔๕๙/๓๐๘๘

เด็กชายอนุชิต อุมา

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงอินตา วัดดงอินตา  

พย ๓๔๕๙/๓๐๘๙

เด็กหญิงเกศมณี นวลวงค์อิน

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงอินตา วัดดงอินตา  

พย ๓๔๕๙/๓๐๙๐
เด็กหญิงเบญญาภา มีเสมอ

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงอินตา วัดดงอินตา  

พย ๓๔๕๙/๓๐๙๑

เด็กหญิงกัลยกร ปานิล
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านปาแฝกสามัคคี วัดปาแฝกกลาง  

พย ๓๔๕๙/๓๐๙๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ จันเฟย
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านปาแฝกสามัคคี วัดปาแฝกกลาง  

พย ๓๔๕๙/๓๐๙๓

เด็กชายธีธวัช วันตุ้ย
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาแฝกสามัคคี วัดปาแฝกกลาง  

พย ๓๔๕๙/๓๐๙๔

เด็กชายบุญยะกร ชัยชนะ

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาแฝกสามัคคี วัดปาแฝกกลาง  

พย ๓๔๕๙/๓๐๙๕

เด็กชายบุญยะการ ชัยชนะ

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาแฝกสามัคคี วัดปาแฝกกลาง  

พย ๓๔๕๙/๓๐๙๖

เด็กหญิงพิชามญชุ์ สุวรรโณ
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาแฝกสามัคคี วัดปาแฝกกลาง  

พย ๓๔๕๙/๓๐๙๗

เด็กชายเวธน์วศิน อุดแก้ว
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านปาแฝกสามัคคี วัดปาแฝกกลาง  

พย ๓๔๕๙/๓๐๙๘

เด็กชายชนัญู ไชยมงคล

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาแฝกสามัคคี วัดปาแฝกกลาง  

พย ๓๔๕๙/๓๐๙๙

เด็กชายชินพัฒน์ ยศวงค์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาแฝกสามัคคี วัดปาแฝกกลาง  

พย ๓๔๕๙/๓๑๐๐
เด็กหญิงณัฐวดี บัวเพ็ชร

๑๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านปาแฝกสามัคคี วัดปาแฝกกลาง  

พย ๓๔๕๙/๓๑๐๑

เด็กชายทวีทรัพย์ เถาปญญา
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาแฝกสามัคคี วัดปาแฝกกลาง  

พย ๓๔๕๙/๓๑๐๒

เด็กหญิงนวรัตน์ ศรีทองมาศ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาแฝกสามัคคี วัดปาแฝกกลาง  

พย ๓๔๕๙/๓๑๐๓

เด็กหญิงนารีรัตน์ อินต๊ะณี
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาแฝกสามัคคี วัดปาแฝกกลาง  

พย ๓๔๕๙/๓๑๐๔

เด็กหญิงปพิชญา ปาละมะ
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาแฝกสามัคคี วัดปาแฝกกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๘๙ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๓๑๐๕

เด็กหญิงภัทรภร หน่อใจ
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาแฝกสามัคคี วัดปาแฝกกลาง  

พย ๓๔๕๙/๓๑๐๖

เด็กชายรัฐภูมิ ดงกาฟู
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาแฝกสามัคคี วัดปาแฝกกลาง  

พย ๓๔๕๙/๓๑๐๗

เด็กชายรามินทร์ บัวผัด
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาแฝกสามัคคี วัดปาแฝกกลาง  

พย ๓๔๕๙/๓๑๐๘

เด็กชายสหโชค เถาปญญา
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาแฝกสามัคคี วัดปาแฝกกลาง  

พย ๓๔๕๙/๓๑๐๙

เด็กหญิงอภิชญา ต๊ะชมภู
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาแฝกสามัคคี วัดปาแฝกกลาง  

พย ๓๔๕๙/๓๑๑๐

เด็กชายอภิชาติ เมืองคำ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาแฝกสามัคคี วัดปาแฝกกลาง  

พย ๓๔๕๙/๓๑๑๑

เด็กชายจิตต์วิบูลย์ เฮง
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาแฝกสามัคคี วัดปาแฝกกลาง  

พย ๓๔๕๙/๓๑๑๒

เด็กชายชัยอนันต์ จันวันใจ
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาแฝกสามัคคี วัดปาแฝกกลาง  

พย ๓๔๕๙/๓๑๑๓

เด็กชายนฤดม ดวงวงค์
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาแฝกสามัคคี วัดปาแฝกกลาง  

พย ๓๔๕๙/๓๑๑๔

เด็กชายปญจพล บุญเย็น
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาแฝกสามัคคี วัดปาแฝกกลาง  

พย ๓๔๕๙/๓๑๑๕

เด็กหญิงพิมพิกา แจ่มเจริญ
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาแฝกสามัคคี วัดปาแฝกกลาง  

พย ๓๔๕๙/๓๑๑๖

เด็กชายสิทธิพล มาเมืองกล
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาแฝกสามัคคี วัดปาแฝกกลาง  

พย ๓๔๕๙/๓๑๑๗

เด็กหญิงสุนิสา เพ่งพินิจ
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาแฝกสามัคคี วัดปาแฝกกลาง  

พย ๓๔๕๙/๓๑๑๘

เด็กชายไกรสิทธิ

์

สินเปยง
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาแฝกสามัคคี วัดปาแฝกกลาง  

พย ๓๔๕๙/๓๑๑๙

เด็กหญิงกรรณิการ์ ใจมุ่ง
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาแฝกสามัคคี วัดปาแฝกกลาง  

พย ๓๔๕๙/๓๑๒๐

เด็กชายจักรกรี ก๋องสุวรรณ์
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาแฝกสามัคคี วัดปาแฝกกลาง  

พย ๓๔๕๙/๓๑๒๑

เด็กชายจักรกฤษณ์ โนจา

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านปาแฝกสามัคคี วัดปาแฝกกลาง  

พย ๓๔๕๙/๓๑๒๒

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

คำปา
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านปาแฝกสามัคคี วัดปาแฝกกลาง  

พย ๓๔๕๙/๓๑๒๓

เด็กชายธีรภาพ สุมะโน
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านปาแฝกสามัคคี วัดปาแฝกกลาง  

พย ๓๔๕๙/๓๑๒๔

เด็กชายปฎิภาณ มือกล้า
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านปาแฝกสามัคคี วัดปาแฝกกลาง  

พย ๓๔๕๙/๓๑๒๕

เด็กชายอนันชา สุมะโน
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านปาแฝกสามัคคี วัดปาแฝกกลาง  

พย ๓๔๕๙/๓๑๒๖

เด็กชายเทพฤทธิ

์

มันเพ็ง

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านปาแฝกสามัคคี วัดปาแฝกกลาง  

พย ๓๔๕๙/๓๑๒๗

เด็กชายก้องภพ ใจมิภักดิ

์

๒๘/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านปาแฝกสามัคคี วัดปาแฝกกลาง  

พย ๓๔๕๙/๓๑๒๘

เด็กชายนันติพงษ์ แก้วนา
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านปาแฝกสามัคคี วัดปาแฝกกลาง  

พย ๓๔๕๙/๓๑๒๙

เด็กหญิงมลฤดี ศรีนวลเขียว
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านปาแฝกสามัคคี วัดปาแฝกกลาง  

พย ๓๔๕๙/๓๑๓๐

เด็กหญิงกัลยรัตน์ นานอก
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านปาแฝกสามัคคี วัดปาแฝกกลาง  

พย ๓๔๕๙/๓๑๓๑

เด็กหญิงดาริกา ดวงวงค์
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านปาแฝกสามัคคี วัดปาแฝกกลาง  

พย ๓๔๕๙/๓๑๓๒

เด็กหญิงบุณยานุช ช่างจักร์
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านปาแฝกสามัคคี วัดปาแฝกกลาง  

พย ๓๔๕๙/๓๑๓๓

เด็กหญิงบุษบา แก้วปก
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านปาแฝกสามัคคี วัดปาแฝกกลาง  

พย ๓๔๕๙/๓๑๓๔

เด็กชายปฏิพัทธ์ คำแปง

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านปาแฝกสามัคคี วัดปาแฝกกลาง  

พย ๓๔๕๙/๓๑๓๕

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ทราบรัมย์
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านปาแฝกสามัคคี วัดปาแฝกกลาง  

พย ๓๔๕๙/๓๑๓๖

เด็กชายวรากร พรมมา
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านปาแฝกสามัคคี วัดปาแฝกกลาง  

พย ๓๔๕๙/๓๑๓๗

เด็กชายวิชยุตม์ หน่อใจ
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาแฝกสามัคคี วัดปาแฝกกลาง  

พย ๓๔๕๙/๓๑๓๘

เด็กหญิงสุพรรษา หน่อใจ
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านปาแฝกสามัคคี วัดปาแฝกกลาง  

พย ๓๔๕๙/๓๑๓๙

เด็กชายเดโชชัย โถชาลี

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านปาแฝกสามัคคี วัดปาแฝกกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๙๐ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๓๑๔๐

เด็กหญิงณัฐชยา ใจคำ
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแฝกเหนือ วัดปาแฝกเหนือ  

พย ๓๔๕๙/๓๑๔๑

เด็กชายธิวายุ สุริยะชัย
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแฝกเหนือ วัดปาแฝกเหนือ  

พย ๓๔๕๙/๓๑๔๒

เด็กชายนันทภพ ติบปาละ

๊

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาแฝกเหนือ วัดปาแฝกเหนือ  

พย ๓๔๕๙/๓๑๔๓

เด็กหญิงนิภาพร ใจสูง
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแฝกเหนือ วัดปาแฝกเหนือ  

พย ๓๔๕๙/๓๑๔๔

เด็กหญิงสุทัตตา วงศ์สม
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแฝกเหนือ วัดปาแฝกเหนือ  

พย ๓๔๕๙/๓๑๔๕

เด็กหญิงอัมพิการ์ อ้อยกาม
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแฝกเหนือ วัดปาแฝกเหนือ  

พย ๓๔๕๙/๓๑๔๖

เด็กชายจิรายุ แซ่เย่า
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญใจ วัดโพธาราม  

พย ๓๔๕๙/๓๑๔๗

เด็กหญิงชุลีพร แซ่หมี

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญใจ วัดโพธาราม  

พย ๓๔๕๙/๓๑๔๘

เด็กชายนิธิกร สิงห์รัว

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญใจ วัดโพธาราม  

พย ๓๔๕๙/๓๑๔๙

เด็กหญิงวลัยลักษณ์ อินต๊ะ
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญใจ วัดโพธาราม  

พย ๓๔๕๙/๓๑๕๐

เด็กชายสุพรชัย แจ่มเจริญ
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญใจ วัดโพธาราม  

พย ๓๔๕๙/๓๑๕๑

เด็กชายอดุลวิทย์ แซ่จาง
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญใจ วัดโพธาราม  

พย ๓๔๕๙/๓๑๕๒

เด็กชายไตรภพ แซ่พ่าน
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญใจ วัดโพธาราม  

พย ๓๔๕๙/๓๑๕๓

เด็กชายพงศกร แซ่เติน

๋

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเจริญใจ วัดโพธาราม  

พย ๓๔๕๙/๓๑๕๔

เด็กหญิงรัตนา แซ่เติน

๋

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเจริญใจ วัดโพธาราม  

พย ๓๔๕๙/๓๑๕๕

เด็กหญิงศดานันท์ แซ่พ้าน

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเจริญใจ วัดโพธาราม  

พย ๓๔๕๙/๓๑๕๖

เด็กชายสวิตต์ แซ่เติน

๋

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญใจ วัดโพธาราม  

พย ๓๔๕๙/๓๑๕๗

เด็กชายอาชัญ ภักดีจีรากาล

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเจริญใจ วัดโพธาราม  

พย ๓๔๕๙/๓๑๕๘

นางสาวอุไรรัตน์ แซ่เติน

๋

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเจริญใจ วัดโพธาราม  

พย ๓๔๕๙/๓๑๕๙

เด็กชายกิตติวุฒิ แซ่เติน

๋

๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเจริญใจ วัดโพธาราม  

พย ๓๔๕๙/๓๑๖๐

นายคำรณ แซ่จาง
๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเจริญใจ วัดโพธาราม  

พย ๓๔๕๙/๓๑๖๑

เด็กหญิงจิราพัชร เรือนคำ
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเจริญใจ วัดโพธาราม  

พย ๓๔๕๙/๓๑๖๒

เด็กชายจีรศักดิ

์

แซ่พ่าน
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเจริญใจ วัดโพธาราม  

พย ๓๔๕๙/๓๑๖๓

เด็กหญิงชไมพร อวดสุข
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเจริญใจ วัดโพธาราม  

พย ๓๔๕๙/๓๑๖๔

เด็กชายณัฐพงษ์ แซ่ลี
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเจริญใจ วัดโพธาราม  

พย ๓๔๕๙/๓๑๖๕

เด็กชายทรงวุฒิ เกิดมูล
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเจริญใจ วัดโพธาราม  

พย ๓๔๕๙/๓๑๖๖

เด็กชายธนภูมิ พัชรมโน
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเจริญใจ วัดโพธาราม  

พย ๓๔๕๙/๓๑๖๗

นายพนธกร แซ่ย่าง

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเจริญใจ วัดโพธาราม  

พย ๓๔๕๙/๓๑๖๘

เด็กหญิงศิริอร แซ่ยี

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเจริญใจ วัดโพธาราม  

พย ๓๔๕๙/๓๑๖๙

นายสมพงษ์ คำสุก
๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเจริญใจ วัดโพธาราม  

พย ๓๔๕๙/๓๑๗๐

เด็กหญิงอังคณา แซ่หยี

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญใจ วัดโพธาราม  

พย ๓๔๕๙/๓๑๗๑

นางสาวอาภัสรา พิเชษฐเกียรติกุล
๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเจริญใจ วัดโพธาราม  

พย ๓๔๕๙/๓๑๗๒

เด็กชายไตรภพ แซ่เติน

๋

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเจริญใจ วัดโพธาราม  

พย ๓๔๕๙/๓๑๗๓

เด็กหญิงวิภาวี ไชยเลิศ
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันขวาง วัดโพธาราม  

พย ๓๔๕๙/๓๑๗๔

เด็กชายอภิวิชญ์ ติบจ๊ะ

๊

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันขวาง วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๙๑ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๓๑๗๕

เด็กหญิงอริศรา อุดเมืองคำ
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันขวาง วัดโพธาราม  

พย ๓๔๕๙/๓๑๗๖

เด็กหญิงณัฐกฤตา หัสกิจ
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) วัดโพธาราม  

พย ๓๔๕๙/๓๑๗๗

เด็กชายธนภัทร ใจนันตา
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) วัดโพธาราม  

พย ๓๔๕๙/๓๑๗๘

เด็กหญิงปาริฉัตร เทพสืบ
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) วัดโพธาราม  

พย ๓๔๕๙/๓๑๗๙

เด็กหญิงปนกมล พลสุโพธิ

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) วัดโพธาราม  

พย ๓๔๕๙/๓๑๘๐

เด็กชายพชรดนัย มานะสิทธิชัย

๑๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) วัดโพธาราม  

พย ๓๔๕๙/๓๑๘๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก จันวันชัย
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) วัดโพธาราม  

พย ๓๔๕๙/๓๑๘๒

เด็กชายภาคภูมิ พลวงษา
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) วัดโพธาราม  

พย ๓๔๕๙/๓๑๘๓

เด็กหญิงรุ่งรัศมี อัฐปน
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) วัดโพธาราม  

พย ๓๔๕๙/๓๑๘๔

เด็กหญิงวิศัลยา สมสะอาด
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) วัดโพธาราม  

พย ๓๔๕๙/๓๑๘๕

เด็กหญิงศิรินทิพย์ ธรรมจักร์
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) วัดโพธาราม  

พย ๓๔๕๙/๓๑๘๖

เด็กชายณิชพงศ์ สุขโข
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) วัดโพธาราม  

พย ๓๔๕๙/๓๑๘๗

เด็กชายทิวัตถ์ ปนใจ
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) วัดโพธาราม  

พย ๓๔๕๙/๓๑๘๘

เด็กชายธนภัทร ตินา
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) วัดโพธาราม  

พย ๓๔๕๙/๓๑๘๙ เด็กหญิงบรรเจิดลักษณ์
ขาวละออ

๑๕/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) วัดโพธาราม  

พย ๓๔๕๙/๓๑๙๐

เด็กชายพัชรพล คำสุภาพ
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) วัดโพธาราม  

พย ๓๔๕๙/๓๑๙๑

เด็กชายพัสกร ภู่สร

๑๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) วัดโพธาราม  

พย ๓๔๕๙/๓๑๙๒

เด็กชายพัสกร วงค์ตะวัน
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) วัดโพธาราม  

พย ๓๔๕๙/๓๑๙๓

เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน บัญฑิตย์
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) วัดโพธาราม  

พย ๓๔๕๙/๓๑๙๔

เด็กชายพุฒิเมธ อนุรัตน์
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) วัดโพธาราม  

พย ๓๔๕๙/๓๑๙๕

เด็กหญิงมนวดี วังไพ
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) วัดโพธาราม  

พย ๓๔๕๙/๓๑๙๖

เด็กชายรัฐภูมิ ผันกลาง
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) วัดโพธาราม  

พย ๓๔๕๙/๓๑๙๗

เด็กชายวรพรต มณีวรรณ
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) วัดโพธาราม  

พย ๓๔๕๙/๓๑๙๘

เด็กหญิงวรัญญา ทองชิง
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) วัดโพธาราม  

พย ๓๔๕๙/๓๑๙๙

เด็กชายศุภโชค พลศิลา
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) วัดโพธาราม  

พย ๓๔๕๙/๓๒๐๐
เด็กชายสวราชย์ โยธาวุธ

๒๓/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) วัดโพธาราม  

พย ๓๔๕๙/๓๒๐๑

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

ใจมิภักดิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) วัดโพธาราม  

พย ๓๔๕๙/๓๒๐๒

เด็กหญิงเกษนี สกุลนา
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) วัดโพธาราม  

พย ๓๔๕๙/๓๒๐๓

เด็กหญิงเกสรา ไพโรจน์
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) วัดโพธาราม  

พย ๓๔๕๙/๓๒๐๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ใจอักษร
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) วัดโพธาราม  

พย ๓๔๕๙/๓๒๐๕

เด็กชายธนภัทร แก้วสืบ
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) วัดโพธาราม  

พย ๓๔๕๙/๓๒๐๖

เด็กชายธนากร เบ็ญมาศ
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) วัดโพธาราม  

พย ๓๔๕๙/๓๒๐๗

เด็กหญิงนภาลัย ไชยอ้าย
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) วัดโพธาราม  

พย ๓๔๕๙/๓๒๐๘
เด็กหญิงปภาวรินทร์ พรมวงค์

๒๐/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) วัดโพธาราม  

พย ๓๔๕๙/๓๒๐๙

เด็กหญิงปวรรัตน์ ชูสุข
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๙๒ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๓๒๑๐

เด็กชายพิสุทธิ

์

ปนทา
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) วัดโพธาราม  

พย ๓๔๕๙/๓๒๑๑

เด็กชายศุภกร ทองยะ
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) วัดโพธาราม  

พย ๓๔๕๙/๓๒๑๒

เด็กชายอธินเดช แก้วอุ๊ด
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) วัดโพธาราม  

พย ๓๔๕๙/๓๒๑๓

เด็กหญิงนิตยา ชมชืน

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) วัดโพธาราม  

พย ๓๔๕๙/๓๒๑๔

เด็กชายจิตติพัฒน์ หล้าคำแก้ว

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสระ วัดแม่เย็นใต้  

พย ๓๔๕๙/๓๒๑๕

เด็กชายนพชัย ปนตา
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสระ วัดแม่เย็นใต้  

พย ๓๔๕๙/๓๒๑๖

เด็กหญิงภัสสร อะโรคา
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสระ วัดแม่เย็นใต้  

พย ๓๔๕๙/๓๒๑๗

เด็กชายวิทยา เขียวคำปน
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสระ วัดแม่เย็นใต้  

พย ๓๔๕๙/๓๒๑๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

รักชาติ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสระ วัดแม่เย็นใต้  

พย ๓๔๕๙/๓๒๑๙

เด็กหญิงกิตติพิชญ์ งามแฉล้ม
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสระ วัดแม่เย็นใต้  

พย ๓๔๕๙/๓๒๒๐

เด็กหญิงบัณฑิตา สุริยะ
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสระ วัดแม่เย็นใต้  

พย ๓๔๕๙/๓๒๒๑

เด็กชายสิทธิชัย ตันคำแดง

๋

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสระ วัดแม่เย็นใต้  

พย ๓๔๕๙/๓๒๒๒

เด็กหญิงอารียา ปนตา
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสระ วัดแม่เย็นใต้  

พย ๓๔๕๙/๓๒๒๓

เด็กชายจาตุรนต์ ดวงปน
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก วัดแม่สุก  

พย ๓๔๕๙/๓๒๒๔

เด็กชายศรายุทธ ปยะดิษฐ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก วัดแม่สุก  

พย ๓๔๕๙/๓๒๒๕
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ปรีจันทร์

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก วัดแม่สุก  

พย ๓๔๕๙/๓๒๒๖
เด็กหญิงกัญญาพัชร คำก๋อง

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก วัดแม่สุก  

พย ๓๔๕๙/๓๒๒๗
เด็กหญิงกิตติยากรณ์ มะหาหิงษ

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก วัดแม่สุก  

พย ๓๔๕๙/๓๒๒๘

เด็กชายจักริน พินิจสุวรรณ
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก วัดแม่สุก  

พย ๓๔๕๙/๓๒๒๙

เด็กหญิงชรินรัตน์ วงค์งาม
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก วัดแม่สุก  

พย ๓๔๕๙/๓๒๓๐

เด็กหญิงนราภรณ์ กันทะเอ้ย
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก วัดแม่สุก  

พย ๓๔๕๙/๓๒๓๑

เด็กชายภูบดินทร์ อุทธโยธา
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก วัดแม่สุก  

พย ๓๔๕๙/๓๒๓๒

เด็กหญิงสุชานันท์ ก๋าเขือน

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก วัดแม่สุก  

พย ๓๔๕๙/๓๒๓๓

เด็กชายครรชิต ทรัพย์มิด
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก วัดแม่สุก  

พย ๓๔๕๙/๓๒๓๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

บุญหลง
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๓๒๓๕

เด็กชายณัชพงศ์ ก๋าอินตา
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๓๒๓๖

เด็กชายธราวุธ ขอดแก้ว
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๓๒๓๗

เด็กหญิงนภัสกร แซ่แต้
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๓๒๓๘

เด็กชายปฏิภาณ โพนแก่น
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๓๒๓๙

เด็กหญิงปาณิสรา อุตะมา
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๓๒๔๐

เด็กหญิงภควรรณ คงเปยม
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๓๒๔๑

เด็กหญิงศิริประภา จันทร์นา
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๓๒๔๒

เด็กหญิงสุภัสสรา สายวงค์ใจ
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๓๒๔๓

เด็กชายอดิศักดิ

์

วงค์เครือใจ
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๓๒๔๔

เด็กชายจักรพันธ์ สุทำ
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๙๓ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๓๒๔๕

เด็กหญิงชวิศา พันธ์มหา
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๓๒๔๖

เด็กชายนทีธร หอมนาน
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๓๒๔๗

เด็กชายนภสินธุ์ หอมนาน
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๓๒๔๘

เด็กหญิงนฤพร ช่วยไว้
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๓๒๔๙

เด็กหญิงปยธิดา สักลอ
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๓๒๕๐

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์
สายปญญานิธิยศ

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๓๒๕๑

เด็กชายภูมิมินทร์ อ้อยผดุง
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๓๒๕๒

เด็กหญิงลลิตา เรือนเฟย
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๓๒๕๓

เด็กชายวชิรพงศ์ ดาวันดี
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๓๒๕๔

เด็กชายวรายุส ทาพู่น
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๓๒๕๕

เด็กหญิงญาณิศา โยมา

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๓๒๕๖

เด็กหญิงศิวะพร สมศรี
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๓๒๕๗

เด็กหญิงสลิลทิพย์ อ่อนแล
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๓๒๕๘

เด็กหญิงสิรภัทร พลเพ็ง
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๓๒๕๙

เด็กหญิงอินทิรา จุมปูนา
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๓๒๖๐

เด็กชายเจษฎา ปนเกียง

๋

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๓๒๖๑

เด็กหญิงเบญญาภา จ๊ะธรรม
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๓๒๖๒

เด็กชายเพชรพิสุทธิ

์

ทรัพย์มามูล
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๓๒๖๓

เด็กหญิงณัฎฐณิชา ไชยคำ
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๓๒๖๔

เด็กชายปกรณ์ หล้าแก้ว
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๓๒๖๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ อินจุมปู
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๓๒๖๖

เด็กชายภูบดี นฤทัต
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๓๒๖๗

เด็กชายยุทธิชัย ฝายกลาง

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๓๒๖๘

เด็กชายกันตพงศ์ เครืองสกุล

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๓๒๖๙

เด็กชายฉัตรมงคล นำไหลทุ่ง
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๓๒๗๐

เด็กหญิงชลิตา ท่อนคำ

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๓๒๗๑

เด็กชายณัฐนัน ศรีขาว
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๓๒๗๒

เด็กหญิงบุหงัน อุตตะมา
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๓๒๗๓

เด็กหญิงพฤดี เจริญพร

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๓๒๗๔

เด็กชายเกียรติยศ ใจยะสุข
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๓๒๗๕

เด็กหญิงรัตติกาล โถวสกุล
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๓๒๗๖

เด็กชายศราวิน สายเมืองใจ
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๓๒๗๗

เด็กชายเดชานนท์ ยาสมุทร
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๓๒๗๘

นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญ
๑๘/๐๖/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๓๒๗๙

นายวชิรศรณ์ เครือธิ
๐๔/๐๙/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๙๔ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๓๒๘๐

นายจิราวุฒิ สมวงษา
๓๐/๑๐/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๓๒๘๑

นายหรินทร์ อินสุขิน
๒๐/๑๐/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๓๒๘๒

นายเรวัฒน์ ไชยบาล
๑๗/๐๒/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๓๒๘๓

นางพิกุล พันธ์ปญญา
๒๐/๐๒/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๓๒๘๔

นางศศิฎา สิงห์คา
๒๑/๐๓/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๓๒๘๕

นางรุจิรา หทัยดำรงวิทยา
๐๑/๐๑/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๓๒๘๖

นางยุพาพิน ไชยบาล
๐๒/๐๒/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๓๒๘๗

เด็กหญิงกนกพิชญ์ อุปะละ
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๓๒๘๘

เด็กชายจิรภัทร จันตาเรียน
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๓๒๘๙

เด็กหญิงชลธิชา หล้าแก้ว
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๓๒๙๐

เด็กหญิงญาณภา ทาจุมปู
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๓๒๙๑

เด็กชายทศพล โยธา
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๓๒๙๒

เด็กชายนิติพงษ์ สุรินวงค์
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๓๒๙๓

เด็กหญิงพัชราภา พิรุณศาสตร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๓๒๙๔

เด็กชายภาคิน ศรีใจปอ
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๓๒๙๕

เด็กหญิงอรวรรยา สมเปง
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๓๒๙๖

เด็กหญิงอาทิตยา หล้าเปง

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๓๒๙๗

เด็กหญิงเบญญาภา ใจเย็น
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๓๒๙๘

นางสายสวาท จันถนอม
๐๙/๑๑/๒๔๙๙

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๓๒๙๙

นางศศิร์อร ธนัตถ์ภวานนท์
๒๘/๐๓/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีดอนตัน  

พย ๓๔๕๙/๓๓๐๐
เด็กหญิงกานต์สิริ คำยอด

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาสักสามัคคี วัดศรีบุญชุม  

พย ๓๔๕๙/๓๓๐๑

เด็กชายจักริน วันจะก๋า
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาสักสามัคคี วัดศรีบุญชุม  

พย ๓๔๕๙/๓๓๐๒

เด็กชายจิรกิตติ

์

วันจะก๋า
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาสักสามัคคี วัดศรีบุญชุม  

พย ๓๔๕๙/๓๓๐๓

เด็กชายณฐกรณ์ มะรังษี
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาสักสามัคคี วัดศรีบุญชุม  

พย ๓๔๕๙/๓๓๐๔

เด็กหญิงดวงจันทร์ จินาเคียน
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาสักสามัคคี วัดศรีบุญชุม  

พย ๓๔๕๙/๓๓๐๕

เด็กหญิงปริณดา นะสีดา
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาสักสามัคคี วัดศรีบุญชุม  

พย ๓๔๕๙/๓๓๐๖

เด็กชายพัสกร ชุมพูเมืองชืน

่

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาสักสามัคคี วัดศรีบุญชุม  

พย ๓๔๕๙/๓๓๐๗

เด็กชายพีระพงษ์ ศิริคำฟู
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาสักสามัคคี วัดศรีบุญชุม  

พย ๓๔๕๙/๓๓๐๘

เด็กชายสิทธิพล ญาณปญญา
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาสักสามัคคี วัดศรีบุญชุม  

พย ๓๔๕๙/๓๓๐๙

เด็กชายณัฐนนท์ ชุมภู
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาสักสามัคคี วัดศรีบุญชุม  

พย ๓๔๕๙/๓๓๑๐

เด็กชายณัฐนนท์ ต๊ะมาธง
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาสักสามัคคี วัดศรีบุญชุม  

พย ๓๔๕๙/๓๓๑๑

เด็กหญิงปรายฟา กลันเกลียง

่ ้

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาสักสามัคคี วัดศรีบุญชุม  

พย ๓๔๕๙/๓๓๑๒

เด็กชายภาณุวัฒน์ แซ่จ๋าว
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาสักสามัคคี วัดศรีบุญชุม  

พย ๓๔๕๙/๓๓๑๓

เด็กหญิงวรินทร์ดา จันคำ
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาสักสามัคคี วัดศรีบุญชุม  

พย ๓๔๕๙/๓๓๑๔

เด็กหญิงณิชนันทน์ ปรานวิโรจน์
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาสักสามัคคี วัดศรีบุญชุม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๙๕ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๓๓๑๕

เด็กหญิงจิรัชญา มูลอัง
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งปาข่า วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๕๙/๓๓๑๖

เด็กชายดนุพัฒน์ ธิลาใจ
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งปาข่า วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๕๙/๓๓๑๗

เด็กชายธนธรณ์ ปนแดง
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งปาข่า วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๕๙/๓๓๑๘

เด็กชายนพรัตน์ หมืนปงเมือง

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งปาข่า วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๕๙/๓๓๑๙

เด็กชายวรากร ปอนปน
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งปาข่า วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๕๙/๓๓๒๐

เด็กหญิงสิรินทร อะทะษี
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งปาข่า วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๕๙/๓๓๒๑

เด็กหญิงสุนิตา เภาวะนะ
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งปาข่า วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๕๙/๓๓๒๒

เด็กหญิงอารีรัตน์ ภาชะรส
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งปาข่า วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๕๙/๓๓๒๓

เด็กหญิงจตุพร อุตตะมาลัง
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งปาข่า วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๕๙/๓๓๒๔

เด็กหญิงชนนิกานต์ อภิยา
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งปาข่า วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๕๙/๓๓๒๕

เด็กชายพงศกร ใจรักษา
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งปาข่า วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๕๙/๓๓๒๖

เด็กหญิงภัสสร เวียงนาค

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งปาข่า วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๕๙/๓๓๒๗

เด็กหญิงรุ่งนภา เชือเมืองพาน

้

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งปาข่า วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๕๙/๓๓๒๘

เด็กหญิงเขมิกา หมืนปงเมือง

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งปาข่า วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๕๙/๓๓๒๙

เด็กชายณัฏธกิตติ

์

ใจวงค์
๐๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)

วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๕๙/๓๓๓๐

เด็กหญิงณิชากร คำอ้าย
๒๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)

วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๕๙/๓๓๓๑

เด็กชายทิฐิพล พิมพ์พงษ์
๑๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)

วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๕๙/๓๓๓๒

เด็กชายพลพล อินต๊ะเอ้ย
๓๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)

วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๕๙/๓๓๓๓

เด็กชายวชิรวิทย์ วงษ์เคียม

่

๐๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)

วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๕๙/๓๓๓๔

เด็กชายวรโชติ คำวงษา
๓๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)

วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๕๙/๓๓๓๕

เด็กชายสุภากร อยู่ดี
๐๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)

วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๕๙/๓๓๓๖

เด็กชายสุรพิชญ์ ปวนมณี
๑๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)

วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๕๙/๓๓๓๗

เด็กชายอัฐศิวกร ยอดวงศ์
๐๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)

วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๕๙/๓๓๓๘

เด็กชายเมธาวี เงาเรือง
๑๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)

วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๕๙/๓๓๓๙

เด็กหญิงฐิติรัตน์ โกเสนตอ
๒๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)

วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๕๙/๓๓๔๐

เด็กชายณัฐพงษ์ ด่านปรีดา
๓๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)

วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๕๙/๓๓๔๑

เด็กชายธนาณัฐ เชิดฉาย

๒๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)

วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๕๙/๓๓๔๒

เด็กชายธนเดช คำอ้าย
๑๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)

วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๕๙/๓๓๔๓
เด็กหญิงพิรุฬห์ลักษณ์

จันทะวัน
๒๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)

วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๕๙/๓๓๔๔

เด็กชายอนลวรรธก์ ตุลาชม
๑๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)

วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๕๙/๓๓๔๕

เด็กหญิงอรษา แซ่จ๋าว
๒๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)

วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๕๙/๓๓๔๖

เด็กชายเทวินทร์ อินต๊ะปญโญ
๑๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)

วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๕๙/๓๓๔๗

เด็กชายทัตพล หลงราม
๑๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)

วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๕๙/๓๓๔๘

เด็กหญิงธัญทิพย์ สมเปง
๐๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)

วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๕๙/๓๓๔๙

เด็กชายธีรพงษ์ อุตตะมา
๐๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)

วัดศรีสุพรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๙๖ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๓๓๕๐
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ทองประเทือง

๒๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)

วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๕๙/๓๓๕๑
เด็กหญิงพลอยไพลิน คำปุก

๑๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)

วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๕๙/๓๓๕๒

เด็กชายยอดชิงชัย โยธา
๒๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)

วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๕๙/๓๓๕๓

เด็กหญิงรัตติกาล ศิริวัฒนกุล
๐๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)

วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๕๙/๓๓๕๔

เด็กหญิงวัลคุ์วดี ฟองคำ
๑๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)

วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๕๙/๓๓๕๕

เด็กชายเอกรินทร์ นันทดีสี
๒๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)

วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๕๙/๓๓๕๖

เด็กหญิงกชพร คุ่ยคำ
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๕๙/๓๓๕๗
เด็กหญิงกนกกาญจน์ บุญมา

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๕๙/๓๓๕๘

เด็กชายกฤตพจน์ ลิชำ
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๕๙/๓๓๕๙

เด็กหญิงกฤตพร ธรรมขันธ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๕๙/๓๓๖๐

เด็กหญิงกัลยกร ยศวงค์
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๕๙/๓๓๖๑

เด็กหญิงกุลนันท์ คุ้มขำ
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๕๙/๓๓๖๒

เด็กหญิงจิรัชญา ปนสุวรรณ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๕๙/๓๓๖๓

เด็กหญิงชนกชนม์ ยาสมุทร
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๕๙/๓๓๖๔

เด็กหญิงชนากานต์ ยาสมุทร
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๕๙/๓๓๖๕

เด็กหญิงชลลดา ติบเต็ม

๊

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๕๙/๓๓๖๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เรืองสุขสุด
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๕๙/๓๓๖๗

เด็กหญิงฐิตินันต์ อุตตะมะ
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๕๙/๓๓๖๘

เด็กชายณัฐดนัย ผัดแก้ว
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๕๙/๓๓๖๙

เด็กหญิงณัฐธิชา จงรัมย์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๕๙/๓๓๗๐

เด็กชายณัฐนันท์ ด่านปรีดา
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๕๙/๓๓๗๑

เด็กชายณัฐวุฒิ คำดี

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๕๙/๓๓๗๒

เด็กชายธนกร จันเฟย
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๕๙/๓๓๗๓

เด็กชายธีรชัย ปนสุวรรณ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๕๙/๓๓๗๔

เด็กชายธีรศักดิ

์

ตาสาย
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๕๙/๓๓๗๕

เด็กหญิงปยะฉัตร ทาปน

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๕๙/๓๓๗๖

เด็กชายพลพล พรมจักร์
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๕๙/๓๓๗๗

เด็กหญิงพิชชานุช คงเสือ
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๕๙/๓๓๗๘

เด็กหญิงพิชนาฏ ปนตาเปง
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๕๙/๓๓๗๙

เด็กหญิงพิชยา แก้วนวล
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๕๙/๓๓๘๐

เด็กชายพีรภัทร ปวนภา
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๕๙/๓๓๘๑

เด็กชายภิสิษฐิพล

์

คำอ่อน
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๕๙/๓๓๘๒

เด็กชายภีระวิชญ์ คำอ่อน
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๕๙/๓๓๘๓

เด็กชายภูสิษฐ์ อ่อนคำ
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๕๙/๓๓๘๔

เด็กหญิงลักษิกา เต้าเตือง

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๙๗ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๓๓๘๕

เด็กชายวิชชากร รินชุม
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๕๙/๓๓๘๖

เด็กชายวิศวะ ธรรมยืน
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๕๙/๓๓๘๗

เด็กหญิงศศิธร สายสะอุด
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๕๙/๓๓๘๘ เด็กหญิงศุภากิตติกานต์
ธิปน

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๕๙/๓๓๘๙

เด็กชายสิทธินนท์ สิงห์แก้วสืบ
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๕๙/๓๓๙๐

เด็กหญิงสุขุมาลย์ ภาชนนท์
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๕๙/๓๓๙๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ อุตตะมา
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๕๙/๓๓๙๒

เด็กหญิงสุนันทา ศรีคำ
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๕๙/๓๓๙๓

เด็กชายสุริยะพงษ์ ตุทาโน
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๕๙/๓๓๙๔

เด็กหญิงหทัยชนก ใจติบ

๊

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๕๙/๓๓๙๕

เด็กหญิงอมรรัตน์ สกุลนา
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๕๙/๓๓๙๖

เด็กชายอัครพนธ์ สายคำ
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๕๙/๓๓๙๗

เด็กชายเฉลิมชัย หล้าเฟย
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๕๙/๓๓๙๘

เด็กหญิงเบญจพร สิทธิกรรม
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๕๙/๓๓๙๙

เด็กหญิงเบญจมาศ เหลียง

่

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๐๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ วิเชียรสรรค์

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๐๑

เด็กชายโชติรัตน์ แดงเรืองรัมย์
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๐๒

เด็กชายไกรสิทธิ จะมัง
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๐๓

เด็กชายไท้ธนา มังมา

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วัดศรีสุพรรณ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๐๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ดู่คำใต้
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๐๕

เด็กชายนัทธพงษ์ เผ่าแจ้
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๐๖

เด็กหญิงปลายฟา แซ่ท้าว
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๐๗

เด็กหญิงวันเพ็ญ วนาสงบสุข
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๐๘

เด็กชายวิชัย ท่ออัศวนันท์
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๐๙

เด็กชายชีวยศ สุขเจริญ
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๑๐

เด็กชายณชาย วิจักขณวงศ์
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๑๑

นางสาวณัฐยา เชือเมืองพาน

้

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๑๒

เด็กหญิงณิชกานต์ ฉัตรโฉมหิรัญ
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๑๓

เด็กหญิงบุษบา แซ่ซ้ง
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๑๔

เด็กหญิงวลัยพรรณ พัฒนะสิตานนท์
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๑๕

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ภู่แก้ว
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๑๖

เด็กชายเนรมิต
เลิศพิทักษ์ธราดร

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๑๗

นายชัยพร ลอยเลือน

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๑๘

เด็กหญิงณัฐธนพร ปราสาททอง
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๑๙

นายดิเรก บุญนาวา

๑๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๙๘ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๓๔๒๐

เด็กชายทศพร หงษ์ทอง
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๒๑

นายพนมกร บุญสยามธรรม
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๒๒

นายวรพล แซ่ลี
๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๒๓

เด็กชายวิทวัฒน์ ฉลาดการ
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๒๔

นายสือ

่

แซ่ลี
๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๒๕

เด็กชายเจริญชัย ใจผูก
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๒๖

นางสาวโยษิตา ขันตี
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๒๗

นางสาวกัญญา ไข่กัง
๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๒๘

นางสาวชนาพร คำปาแฝง
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๒๙

นายณัฐพงศ์ เรืองคำ
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๓๐

นายทนงศักดิ

์

โรยสุวรรณ
๒๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๓๑

นายธีระพงศ์ แซ่เฮ้อ
๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๓๒

นายพีระพัฒน์ ชุ่มลือ
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๓๓

นางสาวรัชนี แซ่โซ้ง
๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๓๔

นางสาวรัตติกานต์ วรนำมณฑล
๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๓๕

นางสาววาณะคีรี แซ่ว่าง
๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๓๖

นางสาวศศิกานต์ จันทิ
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๓๗

นางสาวศันสนีย์ ฟูแสง
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๓๘

นายสมชาติ
ท้าวบุญญาภินิกุล

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๓๙

นายสรวิศ สารเร็ว
๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๔๐

นายสรวีย์ สารเร็ว
๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๔๑
นางสาวกัญญาลักษณ์

บุญญารัตน์
๒๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๔๒

นายจารุวิทย์ คำพุธ
๐๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๔๓

นางสาวฌัชฌา จุมปา
๒๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๔๔

นายนวณัฐ ศรีนันทา
๑๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๔๕

นายปรัชญา มาศกิตติวงศ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๔๖

นางสาวปยนุช ศักดิรุ่งเรือง

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๔๗

นายปยพงศ์ แสนสุข
๑๔/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๔๘

นายปยพันธ์ แสนสุข
๑๔/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๔๙

นายวรชัย ทะนายมา
๐๒/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๕๐

นายวุฒิพงศ์ ศรีจุมปา

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๕๑

นายสิทธิพล บุญตัว
๐๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๕๒

นายอัครพงษ์ อินต๊ะนา

๑๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๕๓

นางสาวอัญชลี หาญปอ
๒๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๕๔

นายเอกชรันย์ ฟองลม
๐๓/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๙๙ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๓๔๕๕

นายเอกชัย ใหญ่วงศ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๕๖

นายเอกรินทร์ มินจันทึก
๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๕๗

นางสาวไหมเกอร์ แซ่ซ่ง
๒๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๕๘

นายชาติชาย แซ่ท้าว
๑๔/๑๑/๒๕๔๐

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๕๙

นายณัฐพล วงค์ปน
๒๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๖๐

นายณัฐพล แซ่ท้าว

๒๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๖๑

นายนครินทร์ เอมบำรุง
๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๖๒

นางสาวนภัสสร แซ่เล้า
๑๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๖๓

นางสาวนิตา ผลทอง
๑๙/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๖๔

นายพัชรพล ทินกร
๒๔/๐๓/๒๕๔๐

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๖๕

นายมงคล พรมเสน
๑๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๖๖

นายรังสิมันตุ์ สารวงศ์
๐๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๖๗

นายรัชพล ปญญาโส

๑๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๖๘

นางสาวรัตติกานต์ ไหวพริบ
๒๑/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๖๙

นายล่ง แซ่ซ่ง
๒๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๗๐

นายวราวิทย์ โตไทย
๒๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๗๑

นางสาววิชุดา แซ่ลี
๒๘/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๗๒

นายวินัย แซ่เล่า
๐๗/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๗๓

นายวีระศักดิ

์

แซ่ซ้ง
๑๒/๐๙/๒๕๔๐

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๗๔

นางสาวสตรีรัตน์ ยะวงษ์ศรี
๑๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๗๕

นายสุทธากร สันแดง
๓๑/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๗๖

นางสาวอารีย์รัตน์ แซ่ลี
๐๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๗๗

นางสาวสุภาพร อินแก้ว

่

๒๗/๐๓/๒๕๒๖

โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๗๘

นางสาววัชรินทร์ แซ่วือ

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๓
สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค

วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๗๙

นางสาวสุขศรี แซ่โซ้ง
๒๐/๐๓/๒๕๔๓

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค
วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๘๐

นายสุทิวัส ปลอดทอง
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค
วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๘๑

นางสาวหมีตี

่

มาเยอะ
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค
วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๘๒

นางสาวณัฐพร แสนใจ
๐๙/๐๑/๒๕๔๒

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค
วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๘๓

นางสาวสุภาภรณ์ ไกรฤกษ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค
วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๘๔

นายวิทยา สุวรรณไทย
๒๑/๐๒/๒๕๔๓

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค
วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๘๕

นางสาวชิษณุชา กันแก้ว
๒๖/๐๕/๒๕๔๓

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค
วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๘๖

นางสาวสิริลักษณ์ คำแสง
๐๗/๐๗/๒๕๔๑

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค
วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๘๗

นางสาวรัชนีวรรณ มนตรีพิริยะ
๒๗/๐๘/๒๕๔๓

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค
วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๘๘

นางสาวฟามจิว

้

แซ่จ๋าว
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค
วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๘๙

นายสุรศักดิ

์

พลเมืองดี
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค
วัดศรีโคมคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๑๐๐ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๓๔๙๐

นายธนพัฒน์ เอียวสุพรรณ์

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๓
สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค

วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๙๑

นายนัทธพงศ์ อุสาใจ
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค
วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๙๒

นางสาวศานันทินี เพ็ชรสุ่น
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค
วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๙๓

นางสาวสายใจ คำแก้ว
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค
วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๙๔

นางสาวชัญญ์ณัฐ สุหฤทยา
๒๐/๐๖/๒๕๔๓

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค
วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๙๕

นางสาวสุชัญญา ยาวิเลิง
๒๒/๐๗/๒๕๔๓

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค
วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๙๖

นายธนาวุฒิ คำดี
๑๖/๐๗/๒๕๔๓

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค
วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๙๗

นางสาวพรธิดา ทองใบ
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค
วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๙๘

นางสาวณัฐมน ปญญาทอง
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค
วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๔๙๙

นายกิตติศักดิ

์

แซ่เติน

๋

๐๕/๐๔/๒๕๔๓
สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค

วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๐๐
นางสาวศิริพร ทิญบุญ

๐๘/๐๕/๒๕๔๓
สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค

วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๐๑

นายอนุพงค์ พลัดเจริญ
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค
วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๐๒

นายเจตริน วงศ์อนันต์
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค
วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๐๓

นางสาววินิทรา คำฝน
๑๑/๐๕/๒๕๔๓

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค
วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๐๔

นางสาววันดี นิธิเกษมสมบัติ
๐๘/๐๑/๒๕๔๓

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค
วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๐๕

นางสาวธิดารัตน์ อุดใจ
๒๐/๐๔/๒๕๔๓

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค
วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๐๖

นายไชยยันต์ จันธิมา
๐๘/๑๐/๒๕๔๓

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค
วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๐๗

นางสาวกัลยรัตน์ นามจักร์
๑๗/๐๕/๒๕๔๓

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค
วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๐๘

นางสาวจิราพร ลัดดาวงศ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค
วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๐๙

นางสาวมัฐริกา ใจกว่าง

้

๒๒/๐๗/๒๕๔๓
สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค

วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๑๐

นางสาวปณณิกา วันคำ
๐๓/๐๔/๒๕๔๓

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค
วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๑๑

นายวินิทร แจ้งสว่าง
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค
วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๑๒

นางสาวณัฐพร แสงคำ
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค
วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๑๓

นางสาวอังคณา แสงคำ
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค
วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๑๔

นางสาวนุช แซ่ม้า
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค
วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๑๕

นางสาวกณิกา จินาเฟย
๒๘/๐๙/๒๕๔๒

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค
วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๑๖

นางสาวณัฐชยา ยาดี
๐๔/๐๒/๒๕๓๙

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค
วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๑๗

นางสาวกมลภรณ์ เพ็ชรทัต
๐๒/๐๘/๒๕๔๑

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค
วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๑๘

นางสาวประวันรัตน์ ชัยทอง
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค
วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๑๙

นางสาวปวีณา แก้วคำ
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค
วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๒๐

นายเกียรติศักดิ

์

ขันคำ
๑๗/๙/๒๕๔๓ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค

วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๒๑

นายวุฒิชัย มาเยอะ
๒๓/๐๘/๒๕๔๓

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค
วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๒๒

นางสาวเรณุกา อินทา
๒๐/๑/๒๕๔๓ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค

วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๒๓

นางสาวแสงดาว แซ่โซ้ง ๒/๖/๒๕๔๓
สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค

วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๒๔

นายดุลยวัต ยีดวง

่

๒๙/๐๒/๒๕๔๓
สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค

วัดศรีโคมคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๑๐๑ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๓๕๒๕

นางสาวรัตติกาล ใจเสมอ
๒๒/๘/๒๕๔๓ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค

วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๒๖

นายกำธร พรหมปญญา
๒๕/๐๖/๒๕๔๓

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค
วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๒๗

นางสาวเปรมฤทัย สุพรรณ์ทอง
๖/๑๑/๒๕๔๓ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค

วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๒๘

นายณัฐทินนท์ สัตย์สม

๑๔/๑๒/๒๕๔๓
สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค

วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๒๙

นางสาวอนุสรา ลำดวน
๑๖/๘/๒๕๔๓ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค

วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๓๐
นางสาววรรณนิยากร ปากโพธิ

์

๑๒/๖/๒๕๔๓ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค
วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๓๑

นางสาวธมลวรรณ ทวีรัตนโชติ
๒๔/๗/๒๕๔๓ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค

วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๓๒

นายภานุวัชร นันตา

๑๓/๑๒/๒๕๔๓
สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค

วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๓๓

นางสาวธารทิพย์ ใจโลกา ๔/๘/๒๕๔๓
สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค

วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๓๔

นางสาวญดาพร รักษา
๒๔/๖/๒๕๔๓ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค

วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๓๕

นางสาวศลิษา วรรณนิยม
๑๔/๙/๒๕๔๓ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค

วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๓๖

นางสาวธิชากร ลิสือ ๗/๑/๒๕๔๓
สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค

วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๓๗

นางสาวเจตสุภา คนการ
๑๐/๑๒/๒๕๔๒

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค
วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๓๘

นางสาวธนวรรณ ศรีไชยา

๑๗/๑๒/๒๕๔๔
สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค

วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๓๙

นายภูมิรินทร์ จิตรกลาง ๑/๙/๒๕๔๓
สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค

วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๔๐

นางสาวจุฑารัตน์ ใหม่ยศ ๑/๖/๒๕๔๔
สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค

วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๔๑

นางอรุณี ศรีทอง
๒๘/๕/๒๔๘๕ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค

วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๔๒

นางบัวแก้ว แก้วติบ

๊

๑๙/๗/๒๕๐๖ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค
วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๔๓

นางเตือนใจ แสนมหาทรัพย์
๑/๑๐/๒๔๘๖ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค

วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๔๔

นางประภา ไชยวงศ์
๒๓/๕/๒๔๙๙ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค

วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๔๕

นางพยอม เมียงหอม

้

๑๑/๙/๒๔๙๗ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค
วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๔๖

นางอุบลวรรณ ยุวงศ์
๒๕/๑๐/๒๔๙๕

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค
วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๔๗

นางรวงทอง แดงอาจ ๕/๖/๒๕๑๑
สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค

วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๔๘

นายสมศักดิ

์

หมือโป

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๒
สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค

วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๔๙

นายกนกชัย วันทะยะ

๑๘/๑๒/๒๕๔๓
สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค

วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๕๐

นายธีรพงษ์ ขวัญธนคุณ
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค
วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๕๑

นายขจรศักดิ

์

บุญปน
๑๖/๐๙/๒๕๔๓

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค
วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๕๒

นายวรัญู ไอจัน
๒๗/๐๓/๒๕๔๓

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค
วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๕๓

นายภัทรวิน มงคลดี
๒๐/๑๐/๒๕๔๓

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค
วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๕๔

นายสุวิทย์ จะลอ

๑๙/๑๑/๒๕๔๓
สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค

วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๕๕

นายภาคภูมิ มาจันทร์
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค
วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๕๖

นายสมชาย โปงงาม
๒๓/๐๘/๒๕๔๓

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค
วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๕๗

นายเกียรติศักดิ

์

ลิคำ
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค
วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๕๘

นายพีรพงษ์ รัตนโสทรภาส
๓๐/๑๑/๒๕๔๒

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค
วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๕๙

นายธรรมรงค์ แสงศรีจัน
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค
วัดศรีโคมคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๑๐๒ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๓๕๖๐

นายพีรพัฒน์ รัตนโสทรภาส
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค
วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๖๑

นายอาล่อง วุ้ยแม
๑๙/๐๔/๒๕๔๒

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค
วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๖๒

นายอัครเดช ต่อมใจ
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค
วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๖๓

นายอาหล่อง มือโปะ
๐๔/๐๔/๒๕๔๒

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค
วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๖๔

นายวิทยา ทองมี
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค
วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๖๕

นายอภิสิทธิ

์

นามจักร์
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค
วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๖๖

นางสาวสิริรัตน์ นรังศิยา

๑๘/๑๑/๒๕๔๓
สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค

วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๖๗

นายธีธัชธนนท์ พ่านธนัชสกุล
๑๑/๐๑/๒๕๔๓

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค
วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๖๘

นายรัฐกรณ์ อุตะมะ
๐๕/๐๔/๒๕๔๓

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค
วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๖๙

นางสาวชุติมา คำแสง
๒๙/๑๐/๒๕๔๒

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค
วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๗๐

นายกฤษฏา จอมแก้ว

๒๖/๑๑/๒๕๔๒
สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค

วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๗๑

นายณัฏฐพัชร์ แสงจันทร์
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค
วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๗๒

นายชุติพนธ์ ธรรมสอน
๑๕/๐๔/๒๕๔๓

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค
วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๗๓

นายธีรวัฒน์ มาคำ
๐๗/๑๒/๒๕๔๓

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค
วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๗๔

นายรามวิรัตน์ ฟกแก้ว
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค
วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๗๕

นายสมชาย เบวทู
๒๕/๐๙/๒๕๔๒

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค
วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๗๖

นายประเสริฐ ทอสวัสดิวงศ์

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๓
สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค

วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๗๗

นายดุลยฤทธิ

์

ปะโมนะตา
๐๙/๐๕/๒๕๔๓

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟค
วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๗๘

เด็กหญิงกรกมล สุนันต๊ะ
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๗๙

เด็กชายกฤตัชญ์ เรียนสาย
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๘๐

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เครือสาร
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๘๑

เด็กหญิงกัญญ์ณณัฐ กีรติหิรัญชัย
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๘๒

เด็กหญิงกัลย์สุดา ขาวละออ
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๘๓

เด็กชายกิตปกรณ์ กิติ
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๘๔

เด็กหญิงกุลนาถ สิงห์อ้าย

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๘๕

เด็กหญิงขวัญฤทัย เสมอเชือ

้

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๘๖

เด็กหญิงคีตภัทร ทองน้อย

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๘๗

เด็กชายจักริน เทพราช
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๘๘

เด็กหญิงจิดาภา จันต๊ะโมกข์
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๘๙

เด็กหญิงจิรวรรณ จันดี
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๙๐

เด็กชายจิราพัชร เมืองคำบุตร
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๙๑

เด็กชายจิรายุศ เวศยผลิน
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๙๒

เด็กหญิงจีระนุช ฟองจำ
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๙๓

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ฟองแก้ว
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๙๔

เด็กหญิงจุฬา ใจแก้ว
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๑๐๓ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๓๕๙๕

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ไก่งาม

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๙๖

เด็กหญิงฉัตรธิดา ฐานพานิช
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๙๗

เด็กหญิงชนกนันท์ ศรีจริยากร
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๙๘

เด็กหญิงชนิกานต์ อินทรตุล

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๕๙๙

เด็กหญิงชนิภรณ์ ปุกแก้ว
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๐๐
เด็กหญิงชลิตา เจนใจ

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๐๑

เด็กชายชาติชาย ไชยาโส
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๐๒

เด็กชายชิติพัทธ์ มงคลพักตร์
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๐๓

เด็กชายชินพัฒน์ ทะนันไชย
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๐๔

เด็กหญิงชุติมา แซ่ว่าง
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๐๕

เด็กชายณภัทรพงษ์ นันทะแสง
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๐๖

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ชวนคิด
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๐๗

เด็กหญิงณัฎฐณิชา วีระกุล
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๐๘

เด็กหญิงณัฐณิชา แก่นจันทร์
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๐๙

เด็กหญิงณัฐทิชา ปอกบุญเรือง
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๑๐

เด็กหญิงณัฐธิณี ไชยา
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๑๑

เด็กหญิงณัฐธิดา สมนาม
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๑๒

เด็กชายณัฐนนท์ เงินเย็น
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๑๓

เด็กชายณัฐนัย ทาทอง
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๑๔

เด็กชายณัฐพล มหามิตร
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๑๕

เด็กชายณัฐพล โภชนา
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๑๖

เด็กหญิงณิชญา อินทยศ
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๑๗

เด็กชายทักษ์ดนัย วังชัย
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๑๘

เด็กชายธนกฤต ฟกทอง
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๑๙

เด็กชายธนกฤติ มหาวัน
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๒๐

เด็กชายธนพล มูลเรือน
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๒๑

เด็กชายธนวัฒน์ ฟูเอียง

้

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๒๒

เด็กชายธนวัฒน์ ศรีใจ
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๒๓

เด็กชายธนะพัฒน์ ภาชะนนท์
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๒๔

เด็กหญิงธนัชชา เตชะวงค์
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๒๕

เด็กชายธนาคม ตันโย
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๒๖

เด็กชายธรรมนูญ ทาปน
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๒๗

เด็กชายธรรมศักดิ

์

พรมวงศ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๒๘

เด็กชายธราวุฒิ เบิกบาน
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๒๙

เด็กชายธราเทพ ยาวรรณ
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๑๐๔ / ๑๔๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๓๖๓๐

เด็กชายธราเทพ วงค์เปย
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๓๑

เด็กหญิงธัญญารัตน์ เมธาวีปกรณ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๓๒

เด็กหญิงธัญนิศา ปงจันตา
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๓๓

เด็กหญิงธัมมรตี เศียรสมาน
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๓๔

เด็กหญิงธารวิมล นันต๊ะลิต
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๓๕

เด็กชายธีรพล วาสอนใจ
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๓๖

เด็กชายธีรพัฒน์ พุ่มไม้
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๓๗

เด็กชายธีรพัฒน์ ใจอยู่
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๓๘

เด็กชายธีรพันธุ์ แก้วสา
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๓๙

เด็กหญิงนงนภัส ไชยคำ
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๔๐

เด็กชายนภสินธุ์ รักษาวงศ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๔๑

เด็กชายนรวุฒิ อู๋
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๔๒

เด็กชายนันทชัย ใจจริม
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๔๓

เด็กชายนิติกร อภิชัย
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๔๔

เด็กหญิงนิภาดา จันสุวรรณ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๔๕

เด็กชายปฏิพัทธิ

์

วงศ์ขัติย์
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๔๖

เด็กหญิงปฐมาวดี ผลเดช
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๔๗

เด็กชายปนิติพงษ์ เถาจันทร์ต๊ะ
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๔๘

เด็กหญิงปพัฒสร ปนเชือ

้

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๔๙

เด็กชายปวรปรัชญ์ เมืองบุญชู
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๕๐

เด็กชายปวริษฐ์ ทารักษ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๕๑

เด็กหญิงปวีณา นามโท
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๕๒

เด็กหญิงปญฑารีย์ อุทรักษ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๕๓

เด็กหญิงปาริชาติ เริงนภาผล

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๕๔

เด็กหญิงพรภิมล ผิวแก้ว
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๕๕

เด็กหญิงพรรวสา เปรมศรีโล
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๕๖

เด็กชายพรศิลป อาขาน

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๕๗

เด็กหญิงพัชรศิลป ดวงตา
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๕๘

เด็กหญิงพัชราภรณ์ มากี
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๕๙

เด็กหญิงพัชรินทร์ ปงเมือง
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๖๐

เด็กชายพันธรัตน์ ปงเมือง
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๖๑

เด็กชายพันธวัช บุญยัง
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๖๒

เด็กชายพาคินทร์ ฟกแก้ว
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๖๓

เด็กหญิงพิชญา สังวรณ์
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๖๔

เด็กหญิงพิมพ์มาดา อินทนิล
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๑๐๕ / ๑๔๙

้
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พย ๓๔๕๙/๓๖๖๕

เด็กชายพีรรัตน์ อินแก้ว

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๖๖

เด็กหญิงภัทรวดี ขาวงาม
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๖๗

เด็กหญิงภัทรวดี เหล็กกล้า
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๖๘

เด็กหญิงภาวิชา สุยะเพียง

้

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๖๙

เด็กหญิงภูวิศา บุญเรือง
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๗๐

เด็กชายยศนันทน์ บุญแปง
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๗๑

เด็กหญิงรวิสรา ตันกูล
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๗๒

เด็กหญิงวีร์สุดา สมศรี
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๗๓

เด็กหญิงศวิตา บางจริง
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๗๔

เด็กหญิงศศิประภา พันธ์วงศ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๗๕

เด็กหญิงศิรภัสสร คุ้มศักดิ

์

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๗๖

เด็กหญิงศิรภัสสร สายปง
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๗๗

เด็กชายศิวกร รอดดอนไพร
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๗๘

เด็กชายสรณ์สิริ วิชัยโย
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๗๙
เด็กหญิงสรางคณาค์ เติมวัชรชัย

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๘๐

เด็กหญิงสุธีกานต์ อินตะวัง
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๘๑

เด็กชายสุภัทร ราหุการ
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๘๒

เด็กหญิงอรจีรา อุตพันธ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๘๓

เด็กหญิงอัจฉราพร ไชยวงค์
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๘๔

เด็กหญิงอัมภิกา ศรีสวัสดิ

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๘๕

เด็กหญิงอุไรวรรณ สุธรรม
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๘๖

เด็กชายเจษฎา ชัยมาลา
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๘๗

เด็กชายเฉลิมชัย ปงก๋า
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๘๘
เด็กหญิงแจ๊คกี ซิงหยี

้

คัง
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๘๙

เด็กหญิงแพทริเซีย อาจคำ
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๙๐
เด็กชายโชคกฤษณะ อุ่นเจริญ

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๙๑

เด็กหญิงไอลดา จันทร์ฟู

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๙๒

เด็กหญิงจิราภรณ์ ผิวใส
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๙๓

เด็กชายชนาวีร์ ยาเจริญ
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๙๔
เด็กชายญาณไชยภัทร

ศรีวิชัย
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๙๕

เด็กหญิงณัฐวิภา จินาเฟย
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๙๖

เด็กชายธนวัตน์ สารเชือ

้

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๙๗

เด็กชายธนากานต์ แก้วษา
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๙๘

เด็กหญิงธัญญาพร วิบูลย์ศิลป
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๖๙๙
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์

ทิศสุกใส
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๑๐๖ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๓๗๐๐
เด็กหญิงนำทิพย์ กัณหา

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๗๐๑

เด็กหญิงบัณฑิตา รักคำ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๗๐๒

เด็กชายศุภกร สันจันตา
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๗๐๓

เด็กหญิงศุภัชญา หลีเล๊าะ
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๗๐๔

เด็กหญิงศุภิสรา ศักดิสูง

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๗๐๕

เด็กชายสรวิชญ์ บุญเก่ง

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๗๐๖

เด็กชายสรวิศ แลไชย
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๗๐๗

เด็กชายสราวุฒิ ทองสี
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๗๐๘

เด็กหญิงอาทิตยา พรหมศรี
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๗๐๙

เด็กหญิงเชียว ยี

่

โลว์
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๗๑๐

เด็กชายโชคชัย หุ่นเล็ก
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๗๑๑

เด็กชายกงกฤช บุตรไภราวะ

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๗๑๒

เด็กหญิงกานต์ธิดา ปาตุ้ม

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๗๑๓

เด็กหญิงชุติมา ขุนใจ
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๗๑๔

เด็กหญิงณัฐธิดา วงศ์วาร
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๗๑๕

เด็กชายณัฐพล สุภารัตน์

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๗๑๖

เด็กชายดวงตะวัน ขำนาค
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๗๑๗

เด็กชายทักษ์ดนัย ไชยมงคล
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๗๑๘

นายธเนศพล ศักดิทอง

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๗๑๙

เด็กชายปุญญพัฒน์ จันต๊ะวงค์
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๗๒๐

เด็กชายวรากร ลาต้า
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๗๒๑

เด็กชายสุริยา เดินเมือง
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๗๒๒

นางสาวขวัญฤทัย ทิยะ
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๗๒๓

เด็กชายคณิน มะลิวัน
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๗๒๔

นายจักรภาณุ บุญยัง
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๗๒๕

เด็กชายจิรพัฒน์ ทองพัว

้

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๗๒๖

เด็กชายชยางกูร โสมรักษ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๗๒๗

เด็กชายชัชวาล แสนอุบล
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๗๒๘

เด็กชายณัฐดนัย ปราศรี
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๗๒๙

เด็กชายนพดล วงค์คำ
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๗๓๐

เด็กชายนิรุทธ์ ไตรทิพย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๗๓๑

นายปฏิพล สมใจ
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๗๓๒

นายปยวัฒน์ พรมสอน
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๗๓๓

เด็กหญิงสุนิษา ระวังทรัพย์
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๗๓๔

เด็กหญิงอัมพิกา อ้อยบำรุง
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๑๐๗ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๓๗๓๕

นายเผ่าพล พลเยียม

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๗๓๖

เด็กชายไชยพงษ์ ธิปญจะ
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๗๓๗

นายชุมพล เตชะกุลวิโรจน์
๑๗/๐๙/๒๕๑๗

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๗๓๘

นางไสวริน ปนตา ๑/๐๙/๒๕๐๖ โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๗๓๙

นางพิมพร เลิศหล้า ๖/๐๕/๒๕๒๐ โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๗๔๐

นางอรสา กตัญู
๑๘/๐๗/๒๕๑๓

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๗๔๑

นายชาญสิทธิ

์

โรจนศักดาพันธ์ุ
๑๓/๐๒/๒๕๒๔

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๗๔๒

นางสาววลัยพรรณ กันตี
๓๑/๐๕/๒๕๒๕

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๗๔๓

นางสาวปรียานุช กันทะวงค์
๑/๑๑/๒๕๓๑

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๗๔๔

นายสมชาย สมชาติ

๒๕/๑๑/๒๕๑๙

โรงเรียนประชาบำรุง วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๓๗๔๕

เด็กหญิงกันติศา ใหญ่วงศ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๗๔๖

เด็กหญิงกัลยาพร ประยูรสุข
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๗๔๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ สงบุญนาค
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๗๔๘

เด็กหญิงจุฑามาศ บุญสุข
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๗๔๙

เด็กหญิงจุฑามาศ เดชใจ
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๗๕๐

เด็กชายฉัตรชัย ชัยแดง
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๗๕๑

เด็กชายชนะกุล ตุ่นแก้ว
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๗๕๒

เด็กชายชัยวัฒน์ คำสอิง

้

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๗๕๓

เด็กชายชัยวัฒน์ แสงอัศวโสภณ
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๗๕๔

เด็กชายชินวัฒน์ แสงอัศวโสภณ
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๗๕๕

เด็กหญิงชุลีพร ยานะพันธ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๗๕๖

เด็กชายฐิติวัสส์ สอนใจ
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๗๕๗

เด็กหญิงณัชชา เทพด้าย
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๗๕๘

เด็กหญิงณัฐธิชา เครือสาร
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๗๕๙

เด็กหญิงณัฐธิดา มายอด
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๗๖๐

เด็กชายณัฐพงษ์ มะโนวงค์
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๗๖๑

เด็กหญิงณัฐพร จำรัส
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๗๖๒

เด็กหญิงณัฐลิณี วงค์ไชย
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๗๖๓

เด็กหญิงณิชนันท์ นามวงค์
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๗๖๔

เด็กหญิงณิชา พนารัตน์
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๗๖๕

เด็กหญิงณิชาพร นามอยู่
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๗๖๖

เด็กหญิงดมิสา สุยะวงค์
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๗๖๗

เด็กชายถาวร แซ่ตัง

้

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๗๖๘

เด็กชายธณรัฐ พร้อมสุข
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๗๖๙

เด็กชายธนกร อินเพย
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๑๐๘ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๓๗๗๐

เด็กชายธนวัฒน์ แซ่ซู

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๗๗๑

เด็กหญิงธนาภรณ์ รักษาวงศ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๗๗๒

เด็กชายธนูศิลป พิมพัฒน์
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๗๗๓

เด็กชายธรรมนูญ ประสงค์ศิลป
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๗๗๔

เด็กหญิงธัญสินี เดชบุญ
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๗๗๕

เด็กชายธีรพงษ์ วงค์ไชย
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๗๗๖

เด็กชายนราธิป สมศรี
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๗๗๗

เด็กหญิงนัฐกุล แก้วอินทะจัก
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๗๗๘

เด็กหญิงนันทพร ชอบจิตต์
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๗๗๙

เด็กหญิงนิรมล ต่อสวย
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๗๘๐

เด็กชายปฏิภาณ ดงเย็น
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๗๘๑

เด็กชายปฏิวัติ เชียงมูล
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๗๘๒

เด็กชายปรเมษฐ พงษ์สวัสดิ

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๗๘๓

เด็กหญิงผุสดี ดวงต๋า
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๗๘๔

เด็กหญิงพรนลัท ธนู
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๗๘๕ เด็กหญิงพลอยจรัสแสง
หนุ่มเปยง

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๗๘๖

เด็กหญิงพัชรพร หน่อแก้ว
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๗๘๗

เด็กชายพัชรพล เพ็ชรดวงดี
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๗๘๘

เด็กหญิงวิภาดา สายวงค์
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๗๘๙

เด็กหญิงวิรัลพัชร ธิตา
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๗๙๐

เด็กชายวีรวร คำโล
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๗๙๑

เด็กชายสิทธิชัย รำไพ
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๗๙๒

เด็กหญิงหทัยชนก วัดเกตุ
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๗๙๓

เด็กชายอนุวัฒน์ ใจอะกะ
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๗๙๔

เด็กหญิงอรญา ศรีวิรัตน์
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๗๙๕

เด็กชายอัครพล เดชะบุญ
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๗๙๖

เด็กหญิงเจนจิรา เผ่าเครือง

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๗๙๗

เด็กชายเจษฎา บัวอ่อน
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๗๙๘
เด็กหญิงเบญจวรรณ ธรรมจินดา

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๗๙๙

เด็กชายเหมันต์ บุญมา
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๐๐
เด็กชายเอกมงคล วงศ์ไชย

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๐๑

เด็กหญิงกฤติยา สมศรี
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๐๒
เด็กหญิงกฤษญาภรณ์

วงศ์ไชย
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๐๓

เด็กหญิงกฤษณา อึงศิลปศรีกุล

้

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๐๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ใจกว้าง

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๑๐๙ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๓๘๐๕

เด็กหญิงกันยารัตน์ ผ่องแผ้ว
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๐๖

เด็กชายจีรโชค มะโนวงศ์
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๐๗

เด็กหญิงจุฑามาศ เพ็งแดง
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๐๘
เด็กหญิงชญาน์นันท์ ฟองคำ

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๐๙

เด็กชายชัชวาล วงค์ไชย
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๑๐

เด็กชายชัยกรณ์ ยะสพัง
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๑๑

เด็กหญิงชุติกาญจน์ บุญชุม
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๑๒

เด็กหญิงชไมพร ไชยเมือง
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๑๓

เด็กหญิงณพาทิพย์ อินต๊ะ
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๑๔

เด็กชายณัฐฐินันท์ แก้วแดง
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๑๕

เด็กหญิงณัฐธิดา ธิตา

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๑๖

เด็กหญิงณัฐธิดา หน่อแก้ว

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๑๗

เด็กหญิงดาราวดี ขาวฟอง
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๑๘

เด็กชายทิวากร สมศรี

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๑๙

เด็กชายธนวัตน์ ทองธรรม
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๒๐

เด็กชายธนากร สามนนถี

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๒๑

เด็กหญิงธัญชนก สุนทร
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๒๒

เด็กหญิงธัญชนก ไชยกุล
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๒๓

เด็กหญิงธัญญะรัตน์ มายอด
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๒๔

เด็กชายธีรพัฒน์ เรือนทอง
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๒๕

เด็กชายธีระพงษ์ บุญเกียงวงค์

๋

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๒๖

เด็กชายธีราทร รอดพิทักษ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๒๗

เด็กชายนครินทร์ เครือสาร
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๒๘

เด็กชายนพชัย แก้วเทพ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๒๙
เด็กหญิงนภัสราภรณ์ ขาวละออ

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๓๐

เด็กชายนัทนากร เมืองวงค์
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๓๑

เด็กชายนันทวัฒน์ ยังกองแก้ว
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๓๒

เด็กหญิงนิภาพร คำสุข

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๓๓

เด็กหญิงนุชธิดา วงศ์ไชย
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๓๔

เด็กหญิงปาริชาติ ขาวฟอง
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๓๕

เด็กชายปยะพงษ์ ดุเหว่า
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๓๖

เด็กหญิงพนิดา พุทธวงค์
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๓๗

เด็กชายพรชัย สิงห์แก้ว

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๓๘

เด็กหญิงพรนภัส เสริสุข
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๓๙

เด็กหญิงพัชราพร สายมงคล
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๑๑๐ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๓๘๔๐

เด็กหญิงพัทธนันท์ ฟูแสง
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๔๑

เด็กหญิงภารดา ตันกูล
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๔๒

เด็กหญิงวรินรำไพ ไชยกุล

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๔๓

เด็กหญิงวริษฐา วรกิจสาทร
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๔๔

เด็กหญิงวาสนา โทนะพันธ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๔๕

เด็กหญิงวิลัยพร คำสียา
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๔๖

เด็กชายศักรินทร์ วงศ์แขกหล้า
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๔๗

เด็กชายศุภกิตต์ ผ่านสุวรรณ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๔๘

เด็กหญิงสมัชญา เผ่าเครือง

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๔๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ บุญสุข
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๕๐

เด็กหญิงสุพิชญา นักสวน
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๕๑

เด็กหญิงสุภัสสรา ดวงตา
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๕๒

เด็กหญิงสุภัสสรา เครือมา
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๕๓

เด็กหญิงสุภาภรณ์ นันต๊ะ
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๕๔

เด็กหญิงสุรางคณา เผ่าปอ
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๕๕

เด็กหญิงหฤทัย ชืนจิตต์

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๕๖

เด็กชายอนันธชัย รินจ้อย
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๕๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

โปธิตา
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๕๘

เด็กหญิงอมรา ปญญาเสน
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๕๙

เด็กหญิงอริสรา แก้วอินทรจักร์
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๖๐

เด็กหญิงอลิษา พลเดช

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๖๑

เด็กชายอัมรินทร์ ฝนจัตุรัส
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๖๒

เด็กชายอานนท์ พันธุ์ดี
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๖๓

เด็กหญิงอาภัสรา บุญสุข
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๖๔

เด็กหญิงเกศินี อินต๊ะรักษา
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๖๕

เด็กชายเพียงสูรย์ ทิศสุกใส
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๖๖

เด็กหญิงเมะกุมิ กิจตะวงค์
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๖๗

เด็กหญิงเสาวรส ทิศสุขใส
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๖๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ อินต๊ะ

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๖๙

เด็กหญิงแพรวา ฟกแก้ว
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๗๐

เด็กชายไชยณัฐ สอนใจ
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๗๑

เด็กชายไชยวัฒน์ ทองวิเวก
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๗๒

เด็กหญิงกนกวรรณ ชืนจิต

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๗๓

เด็กหญิงกมลวรรณ ไชยกุล
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๗๔

เด็กหญิงกานติมา มักได้
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๑๑๑ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๓๘๗๕

เด็กหญิงคัทรียา ไชยกุล
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๗๖

เด็กชายจตุพนธ์ นันตา
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๗๗

เด็กชายจตุรวิชญ์ ใจหาญ
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๗๘

เด็กชายจักรพรรณ์ วรรณรักษ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๗๙

เด็กชายจักรพรรดิ

์

มูลถวิล
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๘๐

เด็กหญิงจินตนา ยาดี
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๘๑

เด็กชายจิรายุส วงศ์ไชย
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๘๒

เด็กชายจีรนันท์ เดชะบุญ
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๘๓

เด็กหญิงจีรประภา อึงศิลปศรีกุล

้

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๘๔

เด็กหญิงฉัตรชนก ตันกูล
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๘๕

เด็กหญิงชฎารัตน์ ชืนวงศ์

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๘๖

เด็กชายชัยณรงค์ สำเนียง
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๘๗

เด็กหญิงชืนนภา

่

ชุมภูคำ
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๘๘

เด็กหญิงญาณิศา วงศ์ไชย

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๘๙

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ไชยวุฒิ
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๙๐

เด็กหญิงณัฐกานต์ วงศ์ไชย
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๙๑

เด็กหญิงณัฐชา เครือสาร
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๙๒

เด็กชายณัฐชาติ จำรัส
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๙๓

เด็กชายณัฐพงษ์ วงศ์ไชยา
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๙๔

เด็กชายณัฐพล นามอยู่
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๙๕

เด็กชายณัฐพล วงศ์ไชย
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๙๖

เด็กชายณัฐพล สมุทรจักร
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๙๗

เด็กชายถิรพล ขันทะกิจ
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๙๘

เด็กชายทรงกรด ไชยสถาน
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๘๙๙

เด็กชายทินภัทร ม้าทอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๐๐
เด็กหญิงธนพร ปญญาดี

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๐๑

เด็กหญิงธนพร อินทญาติ
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๐๒

เด็กชายธนพล หล่าสกุล
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๐๓

เด็กชายธนะสิทธิ

์

เลิศพัฒนทวีสุข
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๐๔

เด็กชายธนากร ปญญาดี
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๐๕

เด็กชายธวัชชัย แก้วเทพ
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๐๖

เด็กหญิงธันยพร วงค์สม
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๐๗

เด็กชายธีรภัทร ส่องแสง
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๐๘

เด็กชายธีรภัทร์ ต่อนทองจันทร์
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๐๙

เด็กชายธีรภัทร์ ส่องแสง
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๑๑๒ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๓๙๑๐

เด็กชายธีระพงษ์ อินต๊ะรักษา
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๑๑

เด็กชายนริศร์ ธิวงค์
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๑๒

เด็กหญิงนฤมล ชืนวงศ์

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๑๓

เด็กชายนัฐดนัย แก้วนาคูณ
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๑๔

นายนัทธพงศ์ คำมี
๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๑๕

เด็กหญิงนัทธมน พรมจักร์
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๑๖

เด็กหญิงนิภัทธา ดวงจันทร์
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๑๗

เด็กชายบรรณลักษ์ นิลสวิท
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๑๘

เด็กชายปฐมพงษ์ ชอบจิตต์
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๑๙

เด็กชายปรมัสย์ อินต๊ะ
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๒๐

เด็กชายประทีป นาคงาม
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๒๑

เด็กหญิงปวีณา นามแก้ว
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๒๒

เด็กหญิงปทมา ชอบจิตต์

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๒๓

เด็กชายปยะพงษ์ พร้อมสุข

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๒๔
เด็กชายพงษ์นรินทร์ สุนันท์

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๒๕

เด็กชายพงษ์สิริ ธิวงศ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๒๖
เด็กหญิงพรรณวรินทร์

อินทร์ทิพย์
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๒๗

เด็กหญิงพรรภษา มีชัน

้

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๒๘
เด็กชายพรหมพิริยะ ศรีวิลัย

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๒๙

เด็กชายพัชระพงษ์ ทองเลิศ
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๓๐

เด็กชายพิทักษ์ ก้อนคำ
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๓๑

เด็กชายพิพัฒนชัย รินฟอง

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๓๒

เด็กหญิงภัทรวดี ศรีวิไชย
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๓๓

เด็กชายภาณุพงษ์ ห้วยลึก
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๓๔

เด็กหญิงมนัณชญา จันเขว้า

้

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๓๕

เด็กหญิงมลทิลา ทรงลังสี
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๓๖

เด็กชายรณกฤต อินทรพัฒน์

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๓๗

เด็กหญิงรวิสรา วงค์ไชย
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๓๘

เด็กชายรัฐการต์ เทพด้าน
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๓๙

เด็กหญิงรุจจิรา ดอนฟุงไพร
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๔๐

เด็กหญิงวนิศรา วรกิจสาทร
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๔๑

เด็กหญิงวรนุช บุญเรือง
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๔๒

เด็กชายวรพงค์ เหมะสิขันทะกะ
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๔๓

เด็กชายวรศักดิ

์

ตินานพ
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๔๔

เด็กหญิงวรัญญา วงศ์แสนศรี
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๑๑๓ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๓๙๔๕

เด็กชายวรากร เรือนคำ
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๔๖

เด็กหญิงวริศรา พงษ์คำ
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๔๗

เด็กหญิงวริศรา หมอเก่ง
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๔๘

เด็กชายวัชรพงศ์ ต๊ะวงค์
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๔๙

เด็กชายวิทยา เรียบร้อย

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๕๐

เด็กชายศรัณย์ หมอเก่ง
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๕๑

เด็กหญิงศรุตา พลูแก้ว
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๕๒

เด็กชายศุกประกิจ ชมัฒพงษ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๕๓

เด็กชายศุภกานต์ วงศ์ไชย
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๕๔

เด็กชายสรศักดิ

์

กาวิเต
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๕๕

เด็กหญิงสุกัญญา กิงสวัสดิ

่ ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๕๖

เด็กหญิงสุจิตรา สงวนใจ
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๕๗

เด็กหญิงสุธาภรณ์ ขาวแสง
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๕๘

เด็กชายสุธี จำรัส
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๕๙

เด็กหญิงอนัญญา ลีจันทึก
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๖๐

เด็กชายอนุชา ฟกแก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๖๑

เด็กชายอนุศักดิ

์

ธิปญโญ
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๖๒

เด็กชายอภิชาติ ดุเหว่า
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๖๓

เด็กชายอภิลักษณ์ ก้อนคำ
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๖๔

เด็กชายอภิวัฒน์ งานดี
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๖๕

เด็กหญิงอรวรรณ ก้อนคำ
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๖๖

เด็กชายอัครกร ตันกูล
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๖๗

เด็กชายอัครินทร์ พวงจำ
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๖๘

เด็กหญิงอันนา ชอบธรรม
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๖๙

เด็กชายอัศฎากรณ์ กาสี
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๗๐

เด็กหญิงอโณทัย อินวงศ์วรรณ
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๗๑

เด็กหญิงเกวลิน วงค์แสนสี

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๗๒

เด็กหญิงเกศรา เรียบสาร
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๗๓

เด็กหญิงเกศรินทร์ แก้วมา
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๗๔

เด็กชายเจตนิพัทธ์ ทุยกระโทก
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๗๕

เด็กชายเทียนชัย เรียบร้อย
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๗๖

เด็กหญิงเนตรอัปสร แก้วคำ
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๗๗

เด็กหญิงเปรมฤทัย เกษตรวิทย์
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๗๘

เด็กหญิงเยาวภา ก๋าถม
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๗๙

เด็กชายเหมันต์ นันท์แก้ว
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๑๑๔ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๓๙๘๐

เด็กหญิงแสงเทียน ขัดวันดี
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๘๑

เด็กหญิงไพรินทร์ เอียมศิริ

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๘๒

นายกนต์ธร โพธิหงษา
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๘๓

นางสาวกฤติยา แสนสี
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๘๔

นางสาวกัญญาณัฐ จ้ายหนองบัว
๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๘๕

เด็กหญิงกัลยารัตน์ อินอร
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๘๖

นางสาวกาญจนา เปกตานะ
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๘๗

นายกิตติพร เพียรจริง
๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๘๘

นายคณัสนันท์ เรียบร้อย
๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๘๙

นางสาวคัทลียา ดวงต๋า
๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๙๐

เด็กชายจตุรงค์ ชวนคิด
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๙๑

เด็กหญิงจาริกา วันมหาชัย
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๙๒

นางสาวจิตรานุช นาระจิตต

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๙๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ สิงห์ชัย
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๙๔

นายจีรศักดิ

์

จันทิ

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๙๕

เด็กหญิงจุฑามาศ วงค์ไชย
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๙๖

นายฉลอง ไชยกุล

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๙๗

นายชญานนท์ รินฟอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๙๘

เด็กหญิงชนิกา ปาลกวงศ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๓๙๙๙

นายชยากร ก้อนคำ
๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๐๐
นางสาวชลธิรศน์ วงค์พิมล

๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๐๑
นายชาติชาย บุญมา

๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๐๒
นางสาวฐิติมา ทิศสุขใส

๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๐๓
นางสาวณัฏฐณิชา นามแก้ว

๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๐๔
นายณัฐนันท์ พาระสี

๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๐๕
นางสาวณัฐนิชา ชืนใจ

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๐๖
นางสาวตันหยง ขยันขาย

๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๐๗
นางสาวทวิภา กลินตัน

่ ้

๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๐๘
นางสาวทิพวรรณ หมันทำ

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๐๙
นางสาวทิพวัลย์ ชอบจิตต์

๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๑๐
เด็กหญิงธนภรณ์ เจริญศิลปชัย

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๑๑

นายธนาวุฒิ สิงห์แก้ว
๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๑๒

เด็กหญิงธมณวรรณ เอกสะพัง
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๑๓

นายนนทิพัฒน์ จำรัส
๐๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๑๔

นายนพคุณ ดูการดี
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๑๑๕ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๔๐๑๕

เด็กหญิงนริศรา ทาสี
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๑๖

นางสาวนฤมล ระวังทรัพย์
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๑๗

เด็กชายนันทวัฒน์ จำรัส
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๑๘

นางสาวนันทิชา แซ่ตัง

้

๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๑๙

นางสาวปณิดา วงศ์ไชย
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๒๐
นางสาวปภัสสร ก้อนคำ

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๒๑

นางสาวปรัชญาพร ส่องแสง
๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๒๒

นางสาวปาริชาติ ฟกแก้ว
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๒๓

นางสาวปารีดา สองสมุทร
๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๒๔

นายพงศกร สิงห์แก้ว
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๒๕

นายพงศภัค ซ้อนเขียว
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๒๖

นายพงศ์ภัค กะทาง
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๒๗

นายพิสิษฐ์ เพ็ชรดวงดี
๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๒๘

เด็กชายภัทรภณ ตนบุญ
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๒๙

นางสาวภัทรียาพร รัชนิกรเพ็ญ
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๓๐
นายภูวิช วงศ์ไชย

๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๓๑

เด็กชายมงคล โลมะวิสัย
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๓๒

นางสาวมาลินี ฟกแก้ว

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๓๓

นายมินทร์ชฎา เดชะบุญ
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๓๔

นายยงศิลป ฟองคำ
๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๓๕

นางสาวรัชนีกร ยาสาร
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๓๖

เด็กหญิงวนิชยา ด้วงนิล
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๓๗

เด็กหญิงวรรณิศา ฟองคำ
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๓๘

นายวันชัย กองแก้ว
๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๓๙

นางสาววารีรัตน์ บุตรตะสืบ

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๔๐
นางสาวศิรประภา สุยะหลาน

๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๔๑

นายศิริพงษ์ แสงเขียว
๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๔๒

นางสาวสมฤทัย ก้อนคำ
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๔๓

เด็กหญิงสิริญญา สุยะเอ้ย
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๔๔

นางสาวสุจิตรา ผูกประยูร
๒๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๔๕

นางสาวสุชานาถ อิงออน

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๔๖

นางสาวสุดารัตน์ อินถา
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๔๗

นายสุทธิชัย ศิริเพชร
๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๔๘

นางสาวสุทธิดา ไชยกุล

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๔๙

นางสาวสุพรรณี มันคง

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๑๑๖ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๔๐๕๐
นางสาวสุมินตรา ขาวฟอง

๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๕๑

นายหิรัญทรัพย์ มาไกล
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๕๒

นายอภิรักษ์ ฟกแก้ว
๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๕๓

นายอภิสิทธิ

์

ฟกแก้ว
๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๕๔

นางสาวอรณิช เกิดกุล
๐๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๕๕

นางสาวอรพลิน ไชยวาด

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๕๖

เด็กหญิงอลิชา เตชะสาย
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๕๗

เด็กหญิงเกศเพชร อุ่นดี
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๕๘

นางสาวเบญญาภา ไชยชนะ
๑๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๕๙
นางสาวแทรมรินทร์ บุญตัว

๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๖๐
เด็กหญิงโศภิดา มโนภัทรกุล

๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๖๑

นางสาวกมลพรรณ หลักคำ
๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๖๒

นางสาวกฤติกา สมณะ
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๖๓

นางสาวกฤติยากร วงค์เวียน
๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๖๔

นางสาวกฤติยาณี บุญเรือง
๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๖๕

นายกฤษฎา มีเชาว์
๒๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๖๖

นางสาวกัญญารัตน์ เภตรา
๐๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๖๗

นางสาวกัลยกร รำไพ
๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๖๘

นางสาวกานต์ธิดา ยาดี
๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๖๙

นายกิจการ ปญญาฟู
๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๗๐
นางสาวขนิษฐา

ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา ๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๗๑

นางสาวจันทัปปภา บุญเรือง
๒๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๗๒

นางสาวจารุวรรณ ดวงตา
๑๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๗๓

นายจารุวัฒน์ จำรัส
๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๗๔

นางสาวจิรุนันท์ หลวงตา

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๗๕

นางสาวชนิภรณ์ ระวังทรัพย์
๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๗๖

นางสาวชลิตตา วงค์ไชย
๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๗๗

นางสาวฐิติรัตน์ วงค์ไชย
๑๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๗๘

นายฐิติวัสส์ ส่องแสง
๑๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๗๙

นายณัฐพล วงศ์ไชย
๑๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๘๐
นายณัฐพล ไชยกุล

๑๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๘๑

นายทศพล วงศ์ไชย
๒๘/๑๑/๒๕๔๐

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๘๒

นายทินวัฒน์ คำชุม
๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๘๓

นายธนวัฒน์ งอนจัตุรัส
๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๘๔

นายธนัชชา ชืนจิตต์

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๑๑๗ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๔๐๘๕

นางสาวธนัชชา โสมนัส
๒๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๘๖

นางสาวธัญลักษณ์ ฟกแก้ว
๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๘๗

นางสาวธุวพร ไชยชนะ

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๘๘

นายนพนันท์ ชอบธรรม
๐๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๘๙

นางสาวนิตยา ไชยกุล
๐๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๙๐
นางสาวนิภาพรรณ เรียบร้อย

๐๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๙๑

นางสาวนิภาวรรณ ฟกแก้ว
๑๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๙๒

นางสาวนุชสรา มหาปา
๒๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๙๓

นางสาวบัวชมพู ภิมุข
๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๙๔

นายประกาศิต สาริพันธ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๙๕
นางสาวประณีตศิลป เครือสาร

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๙๖

นางสาวปยมน พวงคำ
๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๙๗

นายพงพิพัฒน์ อินทะไชย
๒๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๙๘

นางสาวพลอยชมพู น้อยทูล
๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๐๙๙

นางสาวพัชรี แสงสี

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๐๐
นางสาวพัฒนิตดา บุญประเสริฐ

๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๐๑

นายพันธกร มาฟู
๑๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๐๒
นางสาวพิมพากานต์ พรมวัง

๑๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๐๓

นายภัทรพล วงค์สม
๑๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๐๔

นางสาวภัทริยา อวดหาญ

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๐๕

นายภาณุกร ศรีจันทร์
๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๐๖

นางสาวภิรัญญา คาโตริ
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๐๗

นายรุ่งโรจน์ ทองจำปา
๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๐๘

นางสาวลลิตตา ชินกากิ

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๐๙

นางสาววันเพ็ญ ก้อนคำ
๓๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๑๐

นางสาววัลย์ลิการ์ วงค์ไชย
๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๑๑

นางสาววิลาวัณย์ ฟกแก้ว
๑๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๑๒

นางสาววิลาวัลย์ ฟกแก้ว
๐๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๑๓

นายศรราม บุญมา
๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๑๔

นางสาวศิริกานดา ฟองคำ
๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๑๕

นายศิริชัย เทียนรุ่งอรุณ

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๑๖

นางสาวศุภกานต์ ฟกแก้ว
๒๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๑๗

นายศุภวัฒน์ ด้วงนิม

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๑๘

นายหมอนทอง หาอย่าทุกข์
๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๑๙

นางสาวอรปรียา อินทร์วงศ์วรรณ
๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๑๑๘ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๔๑๒๐

นางสาวอริศรา อินแก้ว

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๒๑

นายอานุภาพ จำรัส
๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๒๒

นางสาวเจนจิรา ทรงกุล
๐๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๒๓

นางสาวเบญญาภา บุญมา
๐๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๒๔

นางสาวเพ็ญพิชชา อินทาโย
๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๒๕

นางสาวเยาวพา ฝงวาป
๑๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๒๖

นางสาวเสาวลักษณ์ สุริยะเพียง

้

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๒๗

นางสาวกนกวรรณ ชุ่มใจ
๐๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๒๘

นางสาวกรรณิการ์ เตติ
๑๘/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๒๙

นางสาวกรรณ์ภิวา บุญมา
๐๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๓๐

นายกฤษฎา ไชยกุล

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๓๑

นายกฤษณะพล เดชบุญ
๐๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๓๒

นายกันตพงศ์ วงศ์ไชย
๒๐/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๓๓

นายกันตวิชญ์ รักษา
๑๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๓๔

นายการัณยภาส เสนา
๒๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๓๕

นางสาวกิตติยา สืบจากพันธ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๓๖

นางสาวกุลนันท์ ตันกูล
๒๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๓๗

นายครรชิต ชอบจิต
๐๙/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๓๘

นายคุณาสิน ชำนาญกลิง

้

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๓๙

นายจตุรงค์ พวงคำ
๐๑/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๔๐

นายจักรพงศ์ พรหมมา
๑๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๔๑

นางสาวจิตรานุช คำมี
๑๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๔๒

นางสาวจิรนันท์ วงศ์ไชย
๐๓/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๔๓

นายจิรวัฒน์ พร้อมสุข
๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๔๔

นางสาวจุฑาธิป กระทง
๑๐/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๔๕

นางสาวจุฑามาศ เครือมา
๑๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๔๖

นางสาวชณิดา ราชนิภา

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๔๗

นางสาวชนรดี เบิกบาน
๒๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๔๘

นายชัยอนันต์ ปวงงาม
๒๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๔๙

นางสาวญาสุมินท์ ใจกว้าง
๐๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๕๐

นางสาวณัฐกานต์ กาไชย
๑๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๕๑

นายณัฐดนัย ปนทา
๑๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๕๒

นางสาวณัฐทนีย์ ฟกแก้ว
๑๓/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๕๓

นายณัฐวุฒิ ชอบจิต
๒๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๕๔

นางสาวตรีรัตน์ งานหมัน

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๑๑๙ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๔๑๕๕

นางสาวตวงรัตน์ มโนภัทรกุล
๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๕๖

นายทรงพล เย็นจิต
๑๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๕๗

นายธนพล มุสุ
๑๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๕๘

นายธนวันต์ ชอบธรรม
๐๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๕๙

นายธนากร รับงาน
๒๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๖๐

นางสาวธัญญาณี สอนสุกอง
๑๙/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๖๑

นางสาวธัญนิชา ธิตา
๑๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๖๒

นางสาวธัญลักษณ์ แก้วแดง
๑๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๖๓

นางสาวธัญวรัตน์ ก้อนคำ
๑๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๖๔

นายธีระพล ไชยวุฒิ

๑๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๖๕

นายนนทกร ศักดิสูง

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๖๖

นายนรสิงห์ วงศ์ไชย

๑๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๖๗

นางสาวนฤมล สำเนียง
๐๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๖๘

นางสาวนันทัชพร สิงห์แก้ว
๒๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๖๙

นางสาวนิตยา นามอยู่
๐๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๗๐

นายนิธิภัทร วิสิทธิศักดิ

์ ์

๒๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๗๑

นายนิพนธ์ เดชบุญ
๒๔/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๗๒

นางสาวนิรชา ฟกแก้ว
๒๒/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๗๓

นายบริรักษ์ ทีจันทึก
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๗๔

นายบูรพา โสระฎา
๑๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๗๕

นายปฏิภาน ชอบจิตต์
๑๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๗๖

นางสาวปณิตา ยองเพชร
๐๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๗๗

นางสาวปนัดดา หล่อวงศ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๗๘

นางสาวปริยฉัตร กันทวี
๑๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๗๙

นางสาวปทมา วงค์ไชย
๐๔/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๘๐

นายพงศ์ธวัช เตียมตา
๒๒/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๘๑

นางสาวพนิตษา ฟองคำ
๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๘๒

นางสาวพรทิพย์ ทองเลิศ
๑๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๘๓

นางสาวพรภิรมณ์ ดูการดี
๐๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๘๔
นางสาวพลอยไพลิน เรือนมูล

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๘๕

นางสาวพัชรินทร์ ช่วยการ
๒๓/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๘๖

นางสาวพิชชญา ดอนชุม
๒๓/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๘๗

นางสาวมณีรัตน์ กันทวงศ์ษา
๑๖/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๘๘

นางสาวมิชยา วงค์ไชย
๓๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๘๙

นายรัฐกฤษ เทพด้าย
๒๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๑๒๐ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๔๑๙๐

นายวงศ์เฉลิม วงค์ไชยา
๑๓/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๙๑

นางสาววรางคณา จริงมาก
๑๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๙๒

นางสาววรานันท์ ฟองจำ
๐๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๙๓

นางสาววลัยพร ไชยพรม

๒๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๙๔

นางสาววัชราภรณ์ แก้วกา
๑๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๙๕

นายวัฒนา สุขหงษ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๙๖

นางสาววาเลน พรหมแก้ว
๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๙๗

นางสาวศศิธร กันธิยะ

๒๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๙๘

นางสาวศศิธร ส่องแสง
๐๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๑๙๙

นายศิริโชค สุขเกษม
๑๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๒๐๐
นายศุภวิทย์ ส่องแสง

๐๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๒๐๑

นายศุภวุฒิ กันเสย์
๐๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๒๐๒

นายสงกรานต์ ธิวงศ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๒๐๓

นางสาวสรัลนุช สุยะ
๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๒๐๔

นางสาวสุชาดา ฟกแก้ว
๑๓/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๒๐๕

นางสาวสุณัฐชา สิงห์แก้ว
๑๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๒๐๖

นางสาวสุพัตรา เวียงวงค์
๐๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๒๐๗

นายสุภนัย สุกไสย
๒๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๒๐๘

นางสาวสุภาพักตร์ เย็นจิต
๐๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๒๐๙

นายสุรยุทธ์ ก้อนคำ
๒๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๒๑๐

นางสาวสุวนันท์ วงค์ไชย
๐๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๒๑๑

นายสุเมธ ประเสริฐศรี
๑๐/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๒๑๒

นายอนาวิน ชืนวงศ์

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๒๑๓

นายอนิวัฒน์ แจ่มใส
๒๗/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๒๑๔

นายอนุชา งานดี
๐๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๒๑๕

นายอนุวัฒน์ ยาดี
๑๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๒๑๖

นายอภิวัฒน์ คิดดี
๒๒/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๒๑๗

นางสาวอริสรา ไชยสาร

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๒๑๘

นายอัครพนธ์ ไชยแรง
๑๔/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๒๑๙

นายอัษฎา ขัดทะเสมา
๑๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๒๒๐

นางสาวอาทิตยา ไชยยศ
๑๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๒๒๑

นางสาวอาภัสรา ไชยกุล
๑๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๒๒๒

นายเกรียงไกร ชืนจิต

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๒๒๓

นางสาวเกศวริน รำไพ
๒๐/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๒๒๔

นางสาวเจนจิรา หมอเก่ง
๐๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๑๒๑ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๔๒๒๕

นางสาวเบญจวรรณ กาดใจเข็ม
๐๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๒๒๖

นายเฟองวิชชุ์ ฤทธิชนา
๐๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๒๒๗

นางสาวเรณุกา เดชบุญ
๑๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๒๒๘

นายเรวัตร ชืนวงศ์

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๒๒๙

นายเสถียรพงษ์ วงค์ไชย
๑๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๒๓๐

นางสาวแพรทอง หาอย่าทุกข์
๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๒๓๑

นายไชยวัฒน์ ใจบุญ
๑๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๒๓๒

นายไชยา สายอุปราช
๑๒/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๒๓๓

เด็กหญิงจิติญาดา สุขศรีแก้ว
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๒๓๔

เด็กชายพรอนันท์ ปลืมใจ

้

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๒๓๕

เด็กชายพลาธิป มีชัน

้

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๒๓๖ เด็กหญิงครัชริทราภรณ์
เตจ๊ะ

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๒๓๗

เด็กชายชนาธิป ตันกูล
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๒๓๘

เด็กชายปรัชญา นาคงาม

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๒๓๙

เด็กหญิงภัทรวดี วงศ์ไชย

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๒๔๐

เด็กชายชนะนนท์ สุภาษา
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๒๔๑

เด็กชายนวพล ปวงงาม
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๒๔๒

เด็กชายนเรณฑ์ ธนู
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๒๔๓

เด็กหญิงวิภาดา คิดดี
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๒๔๔

เด็กหญิงศศิประภา วงศ์ชัย

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๒๔๕

เด็กหญิงสุพรรษา ศรีชัย
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๒๔๖

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ รินฟอง
๑๙/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๒๔๗

เด็กหญิงพนิดา แดนที

่

๖/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๒๔๘

เด็กหญิงธีรการณ์ ดุเหว่า
๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๒๔๙

เด็กหญิงชัญญา ศรีพรม
๑๖/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๒๕๐

เด็กหญิงพัชราภรณ์ เครือน้อย
๑๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๒๕๑

เด็กหญิงชวัลรัตน์ ฟกแก้ว
๑๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๒๕๒

เด็กหญิงณิชากร ปาสาร
๑๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๒๕๓

เด็กชายตุลยวัต ศักดิสูง

์

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๒๕๔

เด็กชายภาณุเชษฐ์ ดุเหว่า
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๒๕๕

เด็กหญิงแพรวนภา ชุ่มจิตต์
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๒๕๖

เด็กชายอภิชาต ฟกแก้ว
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๒๕๗

เด็กชายยูสเชอรี

่

สิงห์แก้ว
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๒๕๘

เด็กชายพิเชษฐ์ จำรัส
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว วัดสันปางิวงาม

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๒๕๙

เด็กชายกรศุทธิ

์

สงวนศักดิศรี

์

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง วัดปาแขม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๑๒๒ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๔๒๖๐

เด็กหญิงชณัญญา จันทวงค์
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๒๖๑

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ทูคียาม่า

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๒๖๒

เด็กหญิงณัจฉริยา คำลือ
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๒๖๓

เด็กชายณัฐพิชย์ เมืองก้อน
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๒๖๔

เด็กหญิงนารีภัทร ยอดแก้ว
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๒๖๕

เด็กหญิงบัณฑิตา เขิมขันธ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๒๖๖

เด็กหญิงปพิชญา มัฆวาฬ
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๒๖๗

เด็กชายพงศรร อยู่พรหมชาติ
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๒๖๘

เด็กชายพงษ์พัฒน์ กาวี
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๒๖๙

เด็กชายภัทรพล ชาวน่าน
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๒๗๐

เด็กหญิงภาวิกา วรรณภาดา
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๒๗๑

เด็กชายศิวนาถ ไชยอักษร
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๒๗๒

เด็กชายเกรียงยุทธ คำลือ
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๒๗๓

เด็กชายกิตติพน ขยัน
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๒๗๔

เด็กชายชัยวุฒิ กล้าหาญ
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๒๗๕

เด็กชายดนัยพงษ์ สุภา
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๒๗๖

เด็กชายทวิชัย ชุมภูชนะภัย
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๒๗๗

เด็กชายธนกร มังมูล

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๒๗๘

เด็กชายบุญเขต คำลือ
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๒๗๙

เด็กหญิงปวิชญา คล่องสมบัติ
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๒๘๐

เด็กชายภครพล กองแก้ว
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๒๘๑

เด็กหญิงภัคธีรา ตันตินวกุล

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๒๘๒

เด็กชายภาคภูมิ คำลือ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๒๘๓

เด็กชายภานุกร กล้าหาญ
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๒๘๔

เด็กหญิงยุพารัตน์ คำลือ
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๒๘๕

เด็กหญิงรัญชิดา มูลศรี

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๒๘๖

เด็กหญิงวิชญาดา บ้านสระ
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๒๘๗

เด็กหญิงสิรินาถ อ้ายกาศ
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๒๘๘

เด็กหญิงสุวิชาดา ขยัน
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๒๘๙

เด็กหญิงโชติกา กองแก้ว
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๒๙๐

เด็กหญิงศุภานิช ขยัน
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๒๙๑

เด็กชายสุวินิต พันตา

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๒๙๒

นายนิคุณ เหล่ากาวี
๒๒/๐๕/๒๕๐๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๒๙๓

เด็กหญิงพิริยาพร ใจชืน

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไชยสถาน วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๒๙๔

เด็กหญิงกมลวรรณ์ เมืองก้อน
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยสถาน วัดปาแขม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๑๒๓ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๔๒๙๕

เด็กหญิงจิดาภา อดทน
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไชยสถาน วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๒๙๖

เด็กหญิงชลลศา ตุ่ยสีแก้ว
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไชยสถาน วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๒๙๗

เด็กหญิงณัฐกานต์ วงค์เวียน
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไชยสถาน วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๒๙๘

เด็กชายธนดล กองแก้ว

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไชยสถาน วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๒๙๙

เด็กหญิงธัญญามาศ วงศ์ราษฎร์
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไชยสถาน วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๓๐๐
เด็กหญิงมนต์ธิดา มานะ

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไชยสถาน วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๓๐๑

เด็กชายวรายุส เชือเมืองพาน

้

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไชยสถาน วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๓๐๒

เด็กหญิงวิรากานต์ เขือนแก้ว

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไชยสถาน วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๓๐๓

เด็กชายสุทิวัส บรรจง
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไชยสถาน วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๓๐๔

เด็กหญิงอาทินุช เสนคำ
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไชยสถาน วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๓๐๕

เด็กชายเปรมินทร์ คุณพรม
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไชยสถาน วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๓๐๖

เด็กหญิงเมธาวี ชัยยอด
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไชยสถาน วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๓๐๗

เด็กชายโพธิพงศ์ เมืองก้อน
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไชยสถาน วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๓๐๘

เด็กชายธนวัต ธิยะ
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าม่าน วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๓๐๙

เด็กหญิงพัชรินทร์ ชุมภูชนะภัย
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าม่าน วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๓๑๐

เด็กชายพีรพงค์ พิเคราะห์
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าม่าน วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๓๑๑

เด็กหญิงอธิชา คิดดี
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าม่าน วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๓๑๒

เด็กหญิงอินธิรา ตามล
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าม่าน วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๓๑๓

เด็กชายเอกกวี วรรณรัก

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าม่าน วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๓๑๔

เด็กหญิงจีรนันท์ เติมชีพ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าม่าน วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๓๑๕

เด็กหญิงฐิติกาญจน์ ใจกล้า
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าม่าน วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๓๑๖

เด็กชายณัฐดนัย พิเคราะห์
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าม่าน วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๓๑๗

เด็กชายธวัชชัย สุปน
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าม่าน วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๓๑๘

เด็กหญิงภรณ์ทิพย์ แสนสุข
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าม่าน วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๓๑๙

เด็กชายรัฐภูมิ ชมภูชนะภัย
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าม่าน วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๓๒๐

เด็กหญิงอโณมา กิจสุข
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าม่าน วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๓๒๑

เด็กหญิงณัฐณิชา ราภิยะ
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าม่าน วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๓๒๒

เด็กชายศุภวิชญ์ มานะ
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าม่าน วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๓๒๓

เด็กหญิงอภิชญา ชุมภูชนะภัย
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าม่าน วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๓๒๔

เด็กหญิงเนตรดาว สันปาแก้ว
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าม่าน วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๓๒๕

เด็กหญิงพันธิตรา ผิวขาว
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าม่าน วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๓๒๖

เด็กชายปยวัฒน์ แก้วมา
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าม่าน วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๓๒๗

เด็กหญิงสุชาวดี เผ่ากันทะ
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าม่าน วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๓๒๘

เด็กหญิงสุรัมภา ขยัน
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าม่าน วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๓๒๙

เด็กชายกฤษณะ นำสา
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าม่าน วัดปาแขม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๑๒๔ / ๑๔๙

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๔๓๓๐

เด็กหญิงปนัดดา อาษา

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าม่าน วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๓๓๑

เด็กชายวีรภัทร ชมภูชนะภัย
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าม่าน วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๓๓๒

เด็กหญิงสุภัสสรา อาสา
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าม่าน วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๓๓๓

เด็กหญิงกัลยรัตน์ คำบุญเรือง
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าม่าน วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๓๓๔

เด็กชายรักษิต วิไลรัตน์
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าม่าน วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๓๓๕

เด็กหญิงวรพร อาษา
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าม่าน วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๓๓๖

เด็กชายศุภกิจ หมันกิจ

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าม่าน วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๓๓๗

เด็กหญิงเจนจิรา หมันการ

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าม่าน วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๓๓๘

เด็กชายชลนธาร กองทอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงสนุก วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๓๓๙

เด็กหญิงปยวรรณ ข้ามหนึง

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงสนุก วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๓๔๐

เด็กหญิงพัณณิตา พิมบุญ
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงสนุก วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๓๔๑

เด็กหญิงรมย์นลิน จันตา
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงสนุก วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๓๔๒

เด็กชายวัชระ รัตนอุทัย
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงสนุก วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๓๔๓

เด็กชายกันต์ศักดิ

์

ขยัน
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปงสนุก วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๓๔๔

เด็กชายธนศักดิ

์

เจือจาน
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปงสนุก วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๓๔๕

เด็กชายนนทวัฒน์ ขันทะบุตร
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปงสนุก วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๓๔๖

เด็กชายศิริศักดิ

์

จักรบุตร

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปงสนุก วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๓๔๗

เด็กหญิงเกวริณ มีบุญ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปงสนุก วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๓๔๘

เด็กชายจันทร์กล้า อุทธา
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแขม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๓๔๙

เด็กชายปรัชญา มูลศรี
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแขม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๓๕๐

เด็กชายเนติธร ไทยเหนือ
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแขม วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๓๕๑

เด็กชายจิราวัฒน์ วังคะฮาด
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหล่ายทุ่ง วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๓๕๒

เด็กชายอัมรินทร์ แก้วเขียว
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหล่ายทุ่ง วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๓๕๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ มาไกล
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๓๕๔

เด็กหญิงกิติพร ช้างสาร
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๓๕๕

เด็กชายคณัสนันท์ กันทา
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๓๕๖

เด็กชายณัฏฐกฤษณ์ มูลศรี
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๓๕๗

เด็กชายณัฐภัทร กองแก้ว
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๓๕๘

เด็กชายณัฐภัทร นันนะ
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๓๕๙

เด็กชายธนกฤต แข็งแรง
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๓๖๐

เด็กชายธนันธร คิดดี

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๓๖๑

เด็กชายธัญกร ขันทะบุตร
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๓๖๒

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ผู้เมือง
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๓๖๓
เด็กหญิงปญญาจิตตา มูลศรี

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๓๖๔

เด็กชายมเหศวร อินทร

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน วัดปาแขม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๑๒๕ / ๑๔๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๔๓๖๕

เด็กชายวราวุฒิ เจือจาน

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๓๖๖

เด็กชายศุภโชค คิดดี
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๓๖๗

เด็กหญิงสภาวิกา วงค์คำมา
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๓๖๘

เด็กชายสันติชัย ไทยเหนือ
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๓๖๙

เด็กหญิงอภิรตา ดาวดึงษ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๓๗๐

เด็กหญิงอารียา แก้วมา
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๓๗๑

เด็กชายอิทธิพัทธิ

์

กันทา
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๓๗๒

เด็กหญิงเบญจพร ทะนันไชย
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน วัดปาแขม  

พย ๓๔๕๙/๔๓๗๓

เด็กหญิงกรรณิกา แซ่ย่าง
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๓๗๔

เด็กหญิงกัญจนา แซ่ย่าง
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๓๗๕

เด็กหญิงกุหลาบ แซ่ย่าง
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๓๗๖

เด็กชายจิตติ แซ่ย่าง
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๓๗๗

เด็กชายชยากร แซ่เฮ้อ

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๓๗๘

เด็กชายชูเกียรติ แซ่ลี
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๓๗๙

เด็กหญิงดวงกมล แซ่ส่ง
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๓๘๐

เด็กชายทัตพล แซ่ย่าง

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๓๘๑

เด็กชายธงชัย แซ่เฮ้อ
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๓๘๒

เด็กชายธนกร
ชาญชัยพิทักษ์สิน

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๓๘๓

เด็กชายธีรพงศ์ แซ่มัว

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๓๘๔

เด็กหญิงนิรา
เกษตรโสภาพันธ์

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๓๘๕

เด็กหญิงพิมพกานต์ ตันซ้วน

้

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๓๘๖

เด็กชายพืชมงคล แซ่ย่าง
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๓๘๗

เด็กชายภาคภูมิ พงศ์ธัญวัฒน์
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๓๘๘

เด็กหญิงรติมา เปรียบยอดยิง

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๓๘๙

เด็กหญิงรัตนา ธนาวุฒิชัย
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๓๙๐

เด็กหญิงรุ่งทิวา พันมะโน
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๓๙๑

เด็กชายวทัญู แซ่กง

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๓๙๒

เด็กหญิงวราวรรณ แซ่ลี
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๓๙๓

เด็กหญิงวัลลี แซ่ย่าง
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๓๙๔

เด็กหญิงศศิธร จตุโชคอุดม
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๓๙๕
เด็กชายศักดินรินทร์

์

วงศ์บัญชัยเลิศ
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๓๙๖

เด็กหญิงสรวงจันทร์ แซ่หาญ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๓๙๗

เด็กชายสรายุทธ มุดเขียว
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๓๙๘

เด็กชายสำราญ แซ่มัว
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๓๙๙

เด็กหญิงสุชาวดี เพรี
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๑๒๖ / ๑๔๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๔๔๐๐
เด็กชายอภิรักษ์ จตุโชคอุดม

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๐๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แซ่หาญ
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๐๒

เด็กชายอรรถชัย ชืนวงค์

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๐๓

เด็กชายอัฐพล ยอดมณีบรรพต
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๐๔

เด็กหญิงอาทิตยา
เกษตรโสภาพันธ์

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๐๕ เด็กชายอาทิตย์เย็นชา
แซ่เล่า

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๐๖
เด็กชายเกษมราษฎร์ อนุชิตวรการ

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๐๗

เด็กหญิงเพ็ญนภา แซ่โซ่ง
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๐๘

เด็กชายเมธาวี แซ่กู
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๐๙

เด็กชายไชย แซ่จาง
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๑๐

เด็กชายกงกฤช ธรรมราช

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๑๑

เด็กชายกรกฏ แซ่หาญ
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๑๒

เด็กหญิงกรรณิกา แซ่ฟา

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๑๓

เด็กหญิงกัลยรัตน์ เชือปงปน

้

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๑๔

เด็กหญิงกัลยรัตน์ แซ่ตัง

้

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๑๕

เด็กชายกิตติพงศ์ แซ่ลี
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๑๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

แซ่ย่าง
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๑๗

เด็กชายคมเดช วงศ์บุญชัยเลิศ

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๑๘

เด็กชายจีรทีปต์ ศิริพานกุล
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๑๙

เด็กชายจิรวัฒน์ แซ่ผ่าน
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๒๐

เด็กหญิงจีรณา มวลสุชัย
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๒๑

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ อุปกิจ
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๒๒

เด็กหญิงชนารดี สิริเล่าสกุล
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๒๓

เด็กหญิงชยาภรณ์ แซ่เฮ้อ
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๒๔

เด็กหญิงชลธิชา ยิมแจ้ง

้

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๒๕

เด็กชายชินวัตร พรหมเทพ
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๒๖

เด็กหญิงชืนจิต

่

แซ่ซ้ง

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๒๗

เด็กหญิงณัฎฐณิชา สุทธวงค์
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๒๘

เด็กหญิงณัฐณิชา บุญแรง
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๒๙

เด็กหญิงณัฐณิดา บุญแรง
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๓๐

เด็กชายณัฐวัฒน์ สุราษฎร์
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๓๑

เด็กหญิงดาราวดี แซ่ย่าง

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๓๒

เด็กหญิงดารินทร์ แซ่ส่ง
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๓๓

เด็กชายทักษิณ วรกิจพาณิชย์
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๓๔

เด็กหญิงทินมณี ษรเสริม
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๑๒๗ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๔๔๓๕

เด็กชายธรรมรัตน์ ธรรมขันแก้ว
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๓๖

เด็กชายธีรดนย์ เปนนวล
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๓๗

เด็กชายธีระเดช วรกิจพาณิชย์
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๓๘

เด็กหญิงนงคราญ แซ่ลี
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๓๙

เด็กหญิงนงคราญ แซ่หาง
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๔๐

เด็กชายนพกร แซ่เติน

๋

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๔๑

เด็กชายนภัทร
วิริยะวงประเสริฐ

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๔๒

เด็กชายนวิน แซ่ว่าง
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๔๓

เด็กหญิงนะพิมพ์ แซ่หาง
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๔๔

เด็กหญิงนิพาดา แซ่จ่าว
๐๖/๐๖/๒๕๕๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๔๕

เด็กหญิงนำริน พินิจมนตรี
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๔๖

เด็กชายบวร แซ่หาญ

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๔๗

เด็กชายปณต หอมนาน
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๔๘

เด็กหญิงปภาวี ชูดำ
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๔๙
เด็กชายประมวลศักดิ

์

แซ่ลี

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๕๐

นายปรีชา วินัยผาสุข
๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๕๑

เด็กหญิงปยะพร เรืองฤทธิ

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๕๒

เด็กหญิงพรทิพา สามารถไทย

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๕๓
เด็กหญิงพลอยพรรณ เต็มจิรวัฒน์

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๕๔
เด็กหญิงพลอยอัมพร มาละ

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๕๕

เด็กชายพัชกร จันทร์หอม
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๕๖

เด็กหญิงพาทินธิดา สุทินนาวงค์
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๕๗

เด็กชายพิชิต แซ่ย่าง
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๕๘

เด็กหญิงพิยดา แซ่ย่าง
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๕๙

เด็กหญิงพิวาวัลย์ ปมแปง
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๖๐

เด็กหญิงพิศมัย แซ่ม้า
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๖๑

เด็กชายพิสิษฐ์ วงค์คำมา
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๖๒

เด็กชายพีรพล สถิตย์ไพรวัลย์
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๖๓

เด็กหญิงภณิดา ธนาวุฒิชัย
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๖๔

เด็กชายภูรินทร์ แซ่เฒ่า
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๖๕

เด็กหญิงมณีรัตน์ วนาลัยเจริญจิต
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๖๖

เด็กหญิงมีนรดา วงศ์บุญชัยเลิศ
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๖๗

เด็กหญิงม้าชญา แซ่ม้า
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๖๘

เด็กหญิงยุพิน แซ่ย่าง
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๖๙

เด็กหญิงรุจิรา แซ่เติน

๋

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๑๒๘ / ๑๔๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๔๔๗๐

เด็กหญิงรุ่งนภา พ่านพัฒนกุล
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๗๑

เด็กชายรุ่งโรจน์ ทะนุบงกช

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๗๒

เด็กหญิงวรรณชนก พงศ์ธัญวัฒน์
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๗๓

เด็กชายวัชรพล จตุโชคอุดม
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๗๔

เด็กชายวันเฉลิม แซ่หาญ
๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๗๕

เด็กหญิงวัลภา อนุชิตวรการ
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๗๖

เด็กชายวิทวัส พวงจันทร์
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๗๗

เด็กหญิงวิภสวรรณ แซ่โซ้ง
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๗๘

เด็กหญิงวิภาวี หาญยุททะ
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๗๙

เด็กหญิงวิไลวรรณ จิตเจริญกุล
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๘๐

เด็กหญิงศศินา บุญชืน

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๘๑

เด็กหญิงศิราณี แซ่ย่าง
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๘๒

เด็กชายศิริจุติ แซ่เฮง
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๘๓

เด็กหญิงศิริวัลย์ พรมทอง
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๘๔

เด็กชายศิริศักดิ

์

เยียมยุทธวงศ์

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๘๕

เด็กหญิงศุภร แซ่ว่าง
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๘๖

เด็กชายสนันตน์ แซ่ย่าง

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๘๗

เด็กชายสพล เรียวแรงสุริยะ

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๘๘

เด็กชายสมบัติ แซ่ว่าง
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๘๙

เด็กหญิงสาวรินทร์ พานผ่องเจริญ
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๙๐

เด็กชายสิทธิโชติ แซ่จาง
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๙๑

เด็กหญิงสิริยากร นาคพิมาย

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๙๒

เด็กหญิงสุญาดา แซ่หาญ
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๙๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ แซ่เฮ้อ
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๙๔

เด็กชายสุทธิคุณ แซ่โซ้ง
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๙๕

เด็กหญิงสุทินา ธนกิตต์
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๙๖

เด็กหญิงสุนัสชา วนัสเจริญธรรม
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๙๗

เด็กหญิงสุพัตรา ศรีสมบัติ
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๙๘

เด็กหญิงสุรัฎดา แซ่ย่าง
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๔๙๙

เด็กชายหือ แซ่ฟา
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๐๐
เด็กชายอนุชา วงศ์บุญชัยเลิศ

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๐๑

เด็กชายอนุชาติ แซ่ลี
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๐๒

เด็กหญิงอนุศรา แซ่จาง
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๐๓

เด็กหญิงอรทัย หมันพัฒนาการ

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๐๔

เด็กหญิงอาชาณีย์ บูรพามีชัย
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๑๒๙ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๔๕๐๕

เด็กชายอาแม เชอหมือ

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๐๖

เด็กชายอิทธิพล เจริญตกุลกิจ
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๐๗

เด็กชายอินทรชัย หาญสุวรรณชัย
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๐๘

เด็กหญิงอุทัยทิพย์ แสนศรี
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๐๙

เด็กชายเก้าจิว

้

แซ่ลี
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๑๐

เด็กชายเดชาธร ไชยมงคล
๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๑๑

เด็กหญิงเพราะพริง

้

สถิตย์ไพรวัลย์
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๑๒

เด็กหญิงเวธกา คุ่ยศรี
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๑๓

เด็กหญิงเอมิกา เตรียมพยุง
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๑๔

เด็กหญิงแสงสุรีย์ ฉัตรนารถวรกุล
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๑๕

เด็กชายแสนดี แซ่ย่าง
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๑๖

เด็กหญิงโสภา แซ่มัว
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๑๗

เด็กหญิงกรรณิกา เถาประไพ
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๑๘

เด็กชายกวินท์ เรียวสกุลชาติ

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๑๙

เด็กหญิงกัญวรา สระเกตุ
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๒๐

เด็กหญิงกาญจนา แซ่โซ่ง
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๒๑

เด็กหญิงกาญจนา แสวงผล

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๒๒

เด็กหญิงคฑามาศ รักนาย
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๒๓
เด็กหญิงจามรวรรณ สิงห์เรือง

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๒๔

เด็กหญิงจินตนา แซ่ย่าง
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๒๕

เด็กหญิงจิราพัชร แซ่พ่าน
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๒๖

เด็กหญิงชนากานต์ พรหมภักดิ

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๒๗

เด็กหญิงชนาภัทร ธิสา
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๒๘

เด็กชายชยุต แซ่ย่าง
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๒๙

เด็กชายชัยณรงค์ อนุสาวรีย์ดอย
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๓๐

เด็กชายชายน้อย แซ่จ๋าว
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๓๑

เด็กชายชาลี แซ่ย่าง
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๓๒

เด็กหญิงชุติกาญจน์ สง่าผากุล
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๓๓

เด็กหญิงชุติมา เนตรทรัพย์
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๓๔

เด็กหญิงชไมพร สมมิตร
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๓๕

เด็กหญิงณัฏฐธิดา รวมสุข

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๓๖

เด็กชายณัฐดนัย โกลาน
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๓๗

เด็กหญิงณัฐนันท์ จิตมะโน
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๓๘

เด็กชายณัฐพัฒน์
ชาญชัยพิทักษ์สิน

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๓๙

เด็กหญิงดวงฤทัย แซ่เจียง
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๑๓๐ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๔๕๔๐

เด็กชายดุลยวัต นรชาติวศิน

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๔๑

เด็กชายธงชัย แซ่หว้า

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๔๒

เด็กหญิงธัญวลัย แซ่จาว
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๔๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ ฟาเทวัญ
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๔๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ แซ่ย่าง
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๔๕

เด็กชายธีรวัฒน์ แซ่เติน

๋

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๔๖

เด็กหญิงนงรัตน์ บุญเขตอุดร
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๔๗

เด็กหญิงนพวรรณ แซ่ย่า

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๔๘

เด็กชายนันทกร ไชยราช
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๔๙

เด็กหญิงนิภา แซ่ซ้ง

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๕๐

เด็กหญิงปราณี ออนชุม
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๕๑

เด็กหญิงปราณี แซ่โซ้ง
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๕๒

เด็กหญิงปริษา ธิคุณวราดล
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๕๓

เด็กชายพราดร แซ่ซ้อง

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๕๔

เด็กหญิงพลอย พรมจันทร์

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๕๕

เด็กหญิงพัชรี แซ่ลี
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๕๖

เด็กหญิงพัชรี แซ่เจียง
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๕๗

เด็กหญิงพิสมัย เล่าวิริยะชัย
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๕๘

เด็กหญิงพีชณัฐ ศรีวิเชียร
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๕๙

เด็กชายภูวนาท เยอลึ
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๖๐

เด็กหญิงมนสิการ แซ่จ๋าว
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๖๑

เด็กหญิงมัลลิกา พัดพรม
๐๒/๐๒/๒๕๑๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๖๒

เด็กหญิงมาลัย แซ่วือ

้

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๖๓

เด็กหญิงวรรณา แซ่วือ

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๖๔

เด็กชายวรวัฒน์ วนาวิโรจน์

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๖๕

เด็กชายวศิน แซ่เติน

๋

๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๖๖

เด็กชายวิรัตน์ น่าชม
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๖๗

เด็กชายวิโรจน์ แซ่ซ้ง
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๖๘

เด็กชายศิริวัฒน์ หลีจา
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๖๙

เด็กชายสรนันท์ เลาสาร
๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๗๐

เด็กชายสราวุฒิ เนืองนิตย์
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๗๑

เด็กชายสหรัถ หมันพัฒนาการ

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๗๒

เด็กหญิงสุจิตตรา แซ่ย่าง
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๗๓

เด็กหญิงสุพิชญา ฟองคำ
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๗๔

เด็กชายสุริยา แซ่ซ้ง
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๑๓๑ / ๑๔๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๔๕๗๕

นายอนุชิต แซ่ย่าง
๐๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๗๖

เด็กชายอนุพล แซ่สง
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๗๗

เด็กหญิงอรพรรณ วงค์ฟู
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๗๘

เด็กหญิงอินทิรา อินแปง
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๗๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

วงศ์นภาไพศาล
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๘๐

เด็กหญิงเขมิกา บุญประเสริฐ
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๘๑

เด็กหญิงเบญจมาศ แซ่ย่าง
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๘๒

เด็กหญิงเฝยเซ็ง แซ่ตัง

้

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๘๓

เด็กหญิงเมนล์ แซ่ฟา
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๘๔
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ เจิมเฉลิม

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๘๕

เด็กหญิงกมลมาศ แซ่โซ้ง
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๘๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ แสวงผล
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๘๗

เด็กหญิงกัลยา แซ่เล่า
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๘๘

เด็กหญิงกัลยารัตน์ พงศ์มณเฑียร
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๘๙

เด็กหญิงกานดา แซ่มัว

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๙๐

เด็กชายกิตตินันท์ กาติบ

๊

๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๙๑

เด็กหญิงกุลธิดา พานผ่องเจริญ
๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๙๒

เด็กชายก้อง แซ่ว่าง
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๙๓

เด็กชายคณิต ย่างวินิจฉัย
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๙๔

เด็กหญิงจริญญา โซ่งชีวะพันธ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๙๕

เด็กหญิงจะซี จะลอ
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๙๖

เด็กหญิงจิรวรรณ ชมชัย
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๙๗

เด็กชายจีรกิต ชูสกุลพนา
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๙๘

เด็กหญิงชลธิชา แถมภูเขียว
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๕๙๙

เด็กหญิงชาลี แซ่จ๋าว
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๐๐
เด็กชายซอง แซ่ฟา

๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๐๑

เด็กหญิงดวงจันทร์ บุญสมภพ
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๐๒

เด็กหญิงดาราพร แสนว้าง

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๐๓

เด็กชายธนพล ลิมอารีธรรม

้

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๐๔

เด็กหญิงธันวารัตน์ แซ่ย่า
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๐๕

เด็กหญิงธิดา สากลวงค์ชัย
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๐๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ แซ่โซ้ง
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๐๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ ใจงามเลิศสกุล
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๐๘

เด็กชายนพดล นันต๊ะกูล
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๐๙

เด็กหญิงบัณฑิตา เลิศแก้ว
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๑๓๒ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๔๖๑๐

เด็กชายประพันธ์ แซ่ซ้ง
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๑๑

เด็กชายพงศกร ก๋าแก้ว
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๑๒

เด็กหญิงพิมประภา สีสัน
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๑๓

เด็กหญิงภารุจีร์ แซ่ลี
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๑๔

เด็กหญิงมณีรัตน์ แซ่ย่าง
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๑๕

เด็กหญิงมลิวัลย์ แซ่ซิน

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๑๖

เด็กชายรัฐศักดิ

์

เติมกิจเจริญรัตน์
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๑๗

เด็กหญิงรัตนา แซ่ย่าง
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๑๘

เด็กชายรุ่งภพ แซ่วาง
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๑๙

เด็กหญิงรุ่งรวี เนตรทรัพย์
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๒๐

เด็กหญิงวรัมพร บุญเขตอุดร
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๒๑

เด็กชายวิชัย บรรพตวนารักษ์
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๒๒

เด็กหญิงวิภาณี แซ่จ๋าว
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๒๓

เด็กหญิงวิภาวิณี รอดแก้ว

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๒๔

เด็กหญิงวิลาศินี แซ่เติน

๋

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๒๕

เด็กหญิงวิสสุตา ทันสมยะ
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๒๖

เด็กหญิงวิไลวรรณ จตุโชคอุดม
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๒๗

เด็กหญิงวิไลวรรณ แซ่ว่าง
๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๒๘

เด็กชายวีรภัทร รัสดาดาน
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๒๙

เด็กชายสมศักดิ

์

อู่ยือ
๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๓๐

เด็กชายสหชัย เลาสาร
๓๐/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๓๑

เด็กหญิงสุพิชชา อินชายเขา
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๓๒

เด็กชายสุรชัย เกษตรโสภาพันธ์
๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๓๓

เด็กชายสุรชัย แซ่ย่าง
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๓๔

เด็กหญิงสุวนันท์ แซ่ย่า
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๓๕

เด็กหญิงอมรรัตน์ มานะชัยกุล
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๓๖

เด็กชายอัครวินท์ แซ่ลี
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๓๗

เด็กชายอาพอ แซะฟาง
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๓๘

เด็กหญิงเกสรา วงศ์หิรัญญา
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๓๙

เด็กชายเฉลิมพงษ์ ศักดิทนทอง

์

๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๔๐

นายเปรมสร แซ่จ๋าว
๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๔๑

นายเอกราช ตังสุขถาวรกุล
๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๔๒

เด็กชายไตรภพ แซ่ย่า
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๔๓

เด็กหญิงไหมจู ฟาประทานกุล
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๔๔

นางสาวกมลวรรณ ฝนแก้ว
๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๑๓๓ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๔๖๔๕

นางสาวกัญญารักษ์ แซ่ย่าง
๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๔๖

นางสาวกัลยา แซ่หลี
๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๔๗

นายกิตติพงษ์ ปญญาไว
๐๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๔๘

นางสาวกุลสินี อุทธิยา
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๔๙

นายจักริน ไชยมงคล
๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๕๐

นางสาวจันทนา วงค์วิชัย
๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๕๑

นายจิณณวัตร มุกดาสวรรค์
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๕๒

นางสาวจิรภา แซ่ลี

้

๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๕๓

นายชวลิต แซ่ฟา
๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๕๔

นางสาวชาลีนี ลอเฒ่า
๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๕๕

นางสาวฐิตารีย์ ตาอินทร์
๑๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๕๖

เด็กชายณัฐพงษ์ วงศ์ราช

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๕๗

นายณัทวัตน์ แซ่ย่าง
๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๕๘

นางสาวดรุณี แซ่ย่าง
๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๕๙

เด็กหญิงดอกเสียว

้

แซ่ย่าง
๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๖๐

นางสาวทับทิม แปงถา
๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๖๑

นายธนพล หาญวิริยะกิจ
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๖๒
นางสาวธิดากาญจน์ แซ่โซ้ง

๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๖๓

นายธีระวัฒน์ แซ่โซ้ง
๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๖๔

นางสาวนพเก้า จรูญสกุลวงศ์
๐๗/๐๖/๒๕๕๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๖๕

นายนพเดช ไชยโนฤทธิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๖๖

นายนิธิกรณ์ ชมภูสาร
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๖๗
นางสาวบรรณารักษ์ ลีลาภยศ

๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๖๘

นายบุญชัย แซ่ลี

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๖๙

นางสาวประไพ แซ่ย่าง
๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๗๐

นางสาวปาริชาติ ลีลาธรรมสัจจะ
๒๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๗๑

นางสาวปยะฉัตร ครรลองหรรษา
๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๗๒

นายพงศ์ภัค แซ่ลี
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๗๓

นายพัทธนันท์ แซ่จ๋าว
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๗๔

นางสาวภัทรกร อยากไปไกล
๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๗๕

เด็กชายภัทรพงศ์ พานวิเชียร
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๗๖

นางสาวภัทราพร วนาวิโรจน์
๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๗๗

นางสาวมณีรัตน์ ณรงค์ฉัตรแก้ว
๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๗๘

นายยอดเยียม

่

บุญยืน
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๗๙

นางสาวยุพารัตน์ แซ่ย่าง
๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๑๓๔ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๔๖๘๐

นางสาวรัชนี จางศิริสกุลชัย
๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๘๑

นางสาวรุจรดา ปญญาโน
๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๘๒

นางสาวรุสนานี ปูตะมูเซะ
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๘๓

นางสาวรุ่งประการ ทองก่อ
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๘๔

นางสาวลาดา แซ่ย่าง
๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๘๕

นายวรรณยุทธ แซ่ย่าง
๐๘/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๘๖

เด็กหญิงวรรณิสา ใจปง
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๘๗

นายวัฒนา บุญชุม
๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๘๘

นายวิทยา ทองเสถียรกิจ
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๘๙

นายวิทยา แซ่มัว
๓๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๙๐

นายวิทวัส แสงแก้ว
๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๙๑

นายวิศิษฎ์ แซ่ย่าง
๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๙๒

นายวีรภาพ มหาย่าง
๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๙๓

นายวีระชัย หรัญชัยธาดา

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๙๔

นางสาวศิรินทรา ปูชัย
๒๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๙๕

นายศุภกรณ์ ลีมณี
๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๙๖

นางสาวษบาทิพย์ ไชยมงคล
๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๙๗

นายสมบูรณ์ แซ่ว่าง
๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๙๘

นายสมพงษ์ แซ่ม้า
๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๖๙๙

นายสรพงษ์ แซ่ราจา

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๐๐
นางสาวสุจิตรา พิทยาธำรง

๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๐๑

นางสาวสุดาลักษณ์ วรจันทร์เพ็ญศรี
๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๐๒

นางสาวสุมาวดี หาญวิริยะกิจ

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๐๓

นายสุรสิทธิ

์

แซ่เล่า
๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๐๔

นายสุรเกียรติ แซ่ลี
๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๐๕

นางสาวสุวรรณ แซ่ว่าง
๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๐๖

นายหวังเน้ง แซ่หาญ
๒๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๐๗

นางสาวอนัญญา หาญจริยะ
๐๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๐๘

นายอนุภัทร วนาพงศากุล
๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๐๙

นางสาวอริสา แซ่ซ้ง
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๑๐

นายอัครวินท์ มหาย่าง
๐๑/๐๑/๒๕๔๐

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๑๑

นางสาวอังคณา เปรมชัยวรกุล
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๑๒
นางสาวอัจฉราพรรณ เขือนแก้ว

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๑๓

นายเอกสิทธิ

์

วงศ์บุญชัยเลิศ
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๑๔

นายโกวิท แซ่ว่าง
๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๑๓๕ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๔๗๑๕

นางสาวกณิกา อาชายุทธ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๑๖

นายกฤษดา ตราชู
๐๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๑๗

นางสาวกัลย์สุดา ใจสุข
๐๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๑๘

นายชาคริต อุทธิยา
๐๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๑๙

นางสาวธีนิดา ศิริ
๒๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๒๐

นางสาวนลินนิภา บุญยอด
๒๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๒๑

นางสาวนำฝน ใจปง
๑๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๒๒

นางสาวปตตานี ทองเสถียรกิจ
๒๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๒๓

นางสาวปาริชาต อินแปง
๐๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๒๔

นางสาวปาลิตา เต็มศิริมงคล

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๒๕

เด็กหญิงพรทิพย์ แซ่ย่าง
๐๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๒๖

นายพรีพล เกตุทองมงคล
๑๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๒๗

นางสาวพัชรินทร์ แซ่วือ

้

๐๘/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๒๘

นางสาวพิชญา แซ่ลี
๒๘/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๒๙

นางสาวพิมพา ลีสวัสดิกุล

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๓๐

นางสาวมณีนุก กาละ
๓๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๓๑

นางสาวมาชิดา สุขภูตานันท์
๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๓๒

นางสาวมารยาท เยเซาะ
๐๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๓๓

นายยงยุทธ ศักดิสิทธานุภาพ

์

๑๑/๐๖/๒๕๕๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๓๔

นางสาวยุพารัตน์ มาเยอะ
๐๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๓๕

นางสาวรุ่งรวิน ศูนย์กลาง

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๓๖

นางสาววรกานต์ ยือแจ๊ะ
๓๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๓๗

นางสาววรรณณิศา ปจฉิมมา
๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๓๘

นายวรวิทย์ มุกดาสวรรค์
๐๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๓๙

นายวิเชตฐ์ อภิภูวัฒนพงษ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๔๐

นายวีรยุทธ แซ่ซ่ง
๒๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๔๑

นายวุฒิพงศ์ นันท์ชัย
๑๑/๐๖/๒๕๕๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๔๒

นางสาวศศิภา สุโลพันธุ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๔๓
นางสาวศิรินทร์ทิพย์ สิริจริยา

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๔๔

นางสาวสุกัญยา ศรีสมบัติ
๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๔๕

นางสาวสุนิสา พิพัฒน์เธียรชัย
๑๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๔๖

นางสาวสุนีย์ มาเยอะ
๐๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๔๗

นายสุรพล แซ่ย่าง
๒๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๔๘

นางสาวอรพรรณ ย่างวินิจฉัย
๑๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๔๙

นางสาวอารีย์ จรรยากิตติผล
๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๑๓๖ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๔๗๕๐

เด็กชายเจนวิทย์ จ้วงกลาง
๑๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๕๑

นางสาวโซง แซ่ซ้ง
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๕๒

นายไข่ แซ่เฉ้ง
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๕๓

นายกฤษฎา นันทอน
๐๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๕๔

นางสาวขวัญจิตร์ สายวงศ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๕๕

นางสาวชมพูนุท ใจบุญ
๒๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๕๖

นางสาวชลิตา เทพคำ
๑๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๕๗

นางสาวชวนชม เนตรทรัพย์
๑๓/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๕๘

นางสาวณัฐณีย์ ฉิมวัย
๑๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๕๙

นางสาวดาว กุลธรไพศาล

๑๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๖๐

นายธนพล ฉลาดลำ
๒๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๖๑

นายธีรพงษ์ เตรียมพยุง
๒๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๖๒

นายประจวบ เตรียมพยุง
๑๒/๑๐/๒๕๔๐

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๖๓

นางสาวพัชราภรณ์ แซ่วือ

้

๑๙/๐๓/๒๕๓๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๖๔

นายฟง แซ่ย่าง
๑๙/๐๖/๒๕๓๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๖๕

นายมนตรี แซ่โซ้ง
๐๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๖๖

นางสาวละอองดาว อ่อนภู่
๒๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๖๗

นายวัชระนันท์ วรกิจพาณิชย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๖๘

นางสาววาสนา ภูสันติสกุลวงศ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๖๙

นายศราวุฒิ จันทร์มูล
๒๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๗๐

นางสาวสุริยา แซ่หาญ
๒๓/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๗๑

นายสุเทพ แซ่มัว

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๗๒

นายอารัมภ์ ชาติสุวรรณชัย
๓๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๗๓

นางสาวอำภา แซ่จ่าว
๒๓/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๗๔

นางสาวเดือน กุลธรไพศาล

๑๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๗๕

นางสาวจริยา เสกสันติสกุล
๒๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๗๖

นางสาวจิรัชยา แซ่ย่าง
๒๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๗๗

นางสาวจุติรัตน์ ศรีพงศ์สานต์
๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๗๘

นางสาวธิดา แซ่ย่าง
๓๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๗๙

นางสาวนฤมล วงศ์นภาไพศาล
๑๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๘๐

นางสาวปริมล แซ่เติน

๋

๒๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๘๑

นางสาวปยะธิดา ชูปฏิบัติ
๒๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๘๒

นางสาวภาวิณี ฟาประทานกุล
๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๘๓

นางสาวมยุรี แซ่โซ้ง
๒๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๘๔

นางสาวยุพา ย่างวินิจฉัย

๑๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๑๓๗ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๔๗๘๕

นางสาวรุ่งนภา แซ่ฟา
๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๘๖

นางสาววินารัตน์ แซ่ย่าง
๐๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๘๗

นางสาวอรุษยา แซ่ย่า
๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๘๘

นางสาวอำพร จูเปาะ
๓๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๘๙

นางสาวอุรารัตน์ แซ่ย่าง
๑๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๙๐

นางสาวเบรีย แซ่ฟา
๑๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๙๑

เด็กหญิงพิมพา จรูญสกุลวงศ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 วัดพญาลอ  

พย ๓๔๕๙/๔๗๙๒

เด็กหญิงจันทร์จิรา ชมภู
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิว

้

วัดห้วยงิว

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๗๙๓

เด็กหญิงพิมพาพร หิรัญพานิช

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิว

้

วัดห้วยงิว

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๗๙๔

เด็กชายลีรวัฒน์ คำภีระ
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิว

้

วัดห้วยงิว

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๗๙๕

เด็กหญิงวฤทัย จรัสกาย
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิว

้

วัดห้วยงิว

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๗๙๖

เด็กชายวัชรากร คำยัง
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิว

้

วัดห้วยงิว

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๗๙๗

เด็กชายธนพนธ์ เทพวงค์
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิว

้

วัดห้วยงิว

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๗๙๘

เด็กหญิงปรางทิพย์ จีนปา
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิว

้

วัดห้วยงิว

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๗๙๙

เด็กหญิงปทมา วงษาวดี
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิว

้

วัดห้วยงิว

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๘๐๐
เด็กชายภูบดินทร์ ภูแสนศรี

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิว

้

วัดห้วยงิว

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๘๐๑

เด็กชายวัชรากร หัวนา
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิว

้

วัดห้วยงิว

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๘๐๒

เด็กหญิงอภิญญา บัวหลวง
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิว

้

วัดห้วยงิว

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๘๐๓

เด็กหญิงจริญา เหล่าชะรา
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิว

้

วัดห้วยงิว

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๘๐๔

เด็กหญิงตรีนา ไร่สอ
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิว

้

วัดห้วยงิว

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๘๐๕

เด็กหญิงธัญชนก อินทร์กิง

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิว

้

วัดห้วยงิว

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๘๐๖

เด็กชายนัทธพงศ์ คงมัน

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิว

้

วัดห้วยงิว

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๘๐๗

เด็กชายปภาวินท์ จันเลิก
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิว

้

วัดห้วยงิว

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๘๐๘

เด็กหญิงปอรรัช ศรีโนนเคน
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิว

้

วัดห้วยงิว

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๘๐๙

เด็กชายวชิรวิชญ์ กาญจนี
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิว

้

วัดห้วยงิว

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๘๑๐

เด็กหญิงเกวรินทร์ อุ่นฟอง
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิว

้

วัดห้วยงิว

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๘๑๑

เด็กหญิงเจนิสา กันจินะ
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิว

้

วัดห้วยงิว

้

 

พย ๓๔๕๙/๔๘๑๒

เด็กชายกฤษฎา ศรีแก้ว
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๘๑๓

เด็กชายกิตติภูมิ ไชยอาสา
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๘๑๔

เด็กหญิงคอนนี

่

ลิม

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๘๑๕

เด็กหญิงจิรพรรณ รุ่งเรืองวิบูลย์
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๘๑๖

เด็กชายจิรภัทร กองอิน
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๘๑๗

เด็กหญิงจิราพร สักลอ

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๘๑๘

เด็กชายจีระศักดิ

์

ยาดี
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๘๑๙

เด็กหญิงชนิดา สุริยะวงค์
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๑๓๘ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๔๘๒๐

เด็กชายชัยณกร ชาญวรัชญ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๘๒๑

เด็กชายชานนท์ หน่อคำ
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๘๒๒

เด็กหญิงชุติมา บุญมา
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๘๒๓

เด็กหญิงฐิตารีย์ ตังสิริสงวน

้

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๘๒๔

เด็กหญิงฑิมพิกา คุณารูป
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๘๒๕

เด็กหญิงณัฐชยา เมืองทีรัก

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๘๒๖

เด็กหญิงณัฐชา ต่างใจ
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๘๒๗

เด็กชายณัฐนัย บังคุณ
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๘๒๘
เด็กชายณัฐพงศกรณ์ สมดี

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๘๒๙

เด็กชายณัฐพล จันธิมา
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๘๓๐

เด็กชายณัฐภาส จันธิมา
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๘๓๑

เด็กชายต้นดิกร พันธ์พืช
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๘๓๒

เด็กชายทวีศักดิ

์

ธรรมศิริ
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๘๓๓

เด็กหญิงทอรุ้ง วรรณเกตุ
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๘๓๔

เด็กชายทิวัตถ์ จันทร์กลาง
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๘๓๕

เด็กชายธนภัทร ศิริเพ็ชร
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๘๓๖

เด็กชายธนายุต อินต๊ะสืบ
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๘๓๗
เด็กชายธัญญาวัฒณ์ แก่นสาร

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๘๓๘

เด็กหญิงธัญพิชชา ชอบจิตต์
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๘๓๙

เด็กชายธันธิยะ สมศรี
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๘๔๐

เด็กหญิงนภวรรณ เวียงคำ
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๘๔๑

เด็กชายนภัสรพี คุณารูป
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๘๔๒

เด็กชายนฤเบศ พริงเพราะ

้

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๘๔๓

เด็กชายนวพล ไชยมงคล
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๘๔๔

เด็กชายนันทพัทธ์ คุณารูป
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๘๔๕

เด็กชายนันทภพ เจนใจ
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๘๔๖

เด็กชายบวรดิฐ เพิมพูล

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๘๔๗

เด็กชายบัณฑิต เผ่าเครือง

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๘๔๘

เด็กชายบุญฤทธิ

์

บ่อแก้ว
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๘๔๙
เด็กหญิงบุณฑริกการ์ โยวัง

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๘๕๐

เด็กชายบูรพา กันทะสอน
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๘๕๑

เด็กชายปรัชญากร ใจไหว
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๘๕๒
เด็กหญิงปานนรินทร์ บัวอิน

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๘๕๓

เด็กชายปยะพงศ์ บัวชุม
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๘๕๔

เด็กชายพงศกร ตาคำ
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๑๓๙ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๔๘๕๕

เด็กชายพนุวัฒน์ ธนะวงค์
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๘๕๖

เด็กหญิงพรทิพย์ สายปง
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๘๕๗

เด็กหญิงพรรณวิทิต บัวตูม
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๘๕๘

เด็กหญิงพัชรภา ไชยมงคล

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๘๕๙

เด็กหญิงพิชญาภา บุญปน
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๘๖๐
เด็กหญิงพิมพกานต์ สักลอ

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๘๖๑

เด็กชายพีรพัฒน์ เรืองนภารัตน์
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๘๖๒

เด็กชายพีระพล อุดมเพ็ญ
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๘๖๓

เด็กหญิงภคชล ขันอุตทา
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๘๖๔

เด็กหญิงภทรพร วงค์ขัติ
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๘๖๕

เด็กหญิงภัสราภา จันทร์แก้ว
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๘๖๖

เด็กชายภาณุพงศ์ คำตา
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๘๖๗

เด็กชายภานุวัฒน์ พิริยะพัฒนากูล
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๘๖๘

เด็กชายภูธฤทธิ

์

ไชยมงคล

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๘๖๙

เด็กชายภูมิรพี บุญชืน

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๘๗๐

เด็กชายภูวดล เมืองคำ
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๘๗๑

เด็กชายรักเกียรติ ศรีธนะ
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๘๗๒

เด็กหญิงลลิตา อาจรักษา
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๘๗๓

เด็กหญิงลักษิกา ศรีลักษณวิไล
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๘๗๔

เด็กหญิงวรรณิศา ไชยมงคล
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๘๗๕

เด็กชายศรายุทธ ธนะวงค์
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๘๗๖

เด็กชายศรายุธ บุญเทพ
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๘๗๗

เด็กชายศศิพิพัฒน์ จินดารัตน์
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๘๗๘

เด็กหญิงศศิวิมล ยะกันโท
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๘๗๙

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ปงวงค์
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๘๘๐

เด็กชายสิริวัฒน์ แก้วคุ้มภัย
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๘๘๑

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

เมฆอากาศ
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๘๘๒

เด็กชายสุดทีรัก

่

ชายวิชัย
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๘๘๓

เด็กหญิงสุมิตรา ปุณโณฑก
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๘๘๔

เด็กชายอดิภัทร สมบุญ
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๘๘๕

เด็กหญิงอภิรดี จินโจ
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๘๘๖

เด็กชายแชมป เทอร์เนอร์
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๘๘๗

เด็กหญิงแพรวา มนิลทิพย์
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๘๘๘

เด็กหญิงแสงดาว คำลือ

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๘๘๙

เด็กชายโชติพัฒน์ ถูกใจ
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๑๔๐ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๔๘๙๐

เด็กชายไกรวิทย์ จินโจ
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๘๙๑

เด็กชายกฤต สงวนเชือ

้

๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๘๙๒

นายกฤษฎา โยธา

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๘๙๓

นางสาวกานต์สินี หมอกอง
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๘๙๔

นางสาวจิราพร เจริญศิริ
๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๘๙๕

เด็กหญิงจิราภรณ์ ใจสี
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๘๙๖

นางสาวจุฑามาศ ราชรัตนารักษ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๘๙๗

นางสาวชมนุกา จันทร์ทอน
๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๘๙๘

เด็กหญิงชาริดา จันทร์สวัสดิ

์

๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๘๙๙

เด็กชายชินวัตร สุยะ
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๐๐
เด็กหญิงญาณิศา ทำดี

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๐๑

นางสาวณิชกุล คนอยู่
๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๐๒

นางสาวดลฤดี คำถิน
๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๐๓

เด็กหญิงตรีรัตน์ พุ่มพิลา
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๐๔

นายธนกฤต ไชยวัง
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๐๕

นายธนวัฒน์ ใจเย็น

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๐๖

เด็กชายธนโชติ กลินจันทร์

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๐๗

เด็กชายปณชัย ค้าพลอยดี
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๐๘

นางสาวปทมา พลเรือง

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๐๙

นางสาวปยฉัตร ไชยวดี
๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๑๐

เด็กหญิงพรนภา ชัยชนะ
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๑๑

เด็กหญิงพรไพลิน ใจราช
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๑๒

นางสาวพิมพ์วิภา ทำงาม
๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๑๓

นายพุฒิพงค์ ธนะวงค์
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๑๔

เด็กชายภัทรกร เงินเย็น

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๑๕

เด็กชายภานุพงศ์ ทามายาม่า
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๑๖

เด็กชายภานุพงษ์ สอนกลาง
๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๑๗

เด็กชายภูริ โสภาใต้
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๑๘

เด็กชายภูเบต สินนอก
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๑๙

นายมังกร ศรีบัวไทย
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๒๐

เด็กหญิงรมย์ธีรา สารพัตร
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๒๑

เด็กหญิงรัชฎาพร ไชยมงคล
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๒๒

นางสาวรัญภัทร อินอ่อน
๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๒๓

นางสาวรุ่งนภา วงศ์แก้ว
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๒๔

นายวรัญู วงค์พระอินทร์
๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๑๔๑ / ๑๔๙

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๔๙๒๕

นายวิภพ สมศรี
๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๒๖

นายศตวรรธ จันทร์มา
๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๒๗

นายศราวุฒิ อุ่นเรือน

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๒๘

นางสาวศิรดา บุญทันมา
๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๒๙

เด็กชายศิริชัย มาลาวัลย์
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๓๐

นายศุภกานต์ ทองคำ
๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๓๑

นายสิทธิพงษ์ จอมวุฒิ
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๓๒

เด็กหญิงสุกฤตา ไชยมงคล
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๓๓

นางสาวสุพัตรา ไชยมงคล
๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๓๔

เด็กชายอดิศักดิ

์

ละอองอ่อน
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๓๕

นายอรรถพล หงษ์จันทร์
๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๓๖

เด็กชายอรัญชัย สุริยวงค์
๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๓๗

นายอินทนนท์ พรมมาเสริฐ
๑๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๓๘

นางสาวเพ็ญศรี ศรีโสภา
๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๓๙

เด็กหญิงเมขลา พนานอก
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๔๐

เด็กชายเสฎฐวุฒิ พันธุ์สืบ
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนจุนวิทยาคม วัดห้วยข้าวกำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๔๑

เด็กหญิงกชพร ไชยเลิศ
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๔๒

เด็กหญิงกนกพรรณ คำมา
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๔๓

เด็กหญิงกมลชนก เผ่าเครือง

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๔๔

เด็กชายกรภัทร์ ยารังษี
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๔๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ เผ่าต๊ะใจ
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๔๖

เด็กหญิงกฤตญา ปงลังกา
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๔๗

เด็กชายกฤตนัน เครือน้อย
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๔๘

เด็กชายกฤตยชญ์ รัตนชมภู
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๔๙

เด็กชายกฤติพงศ์ คุ้มภัย
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๕๐

เด็กชายกฤติพงศ์ จันทร์ตา
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๕๑

เด็กหญิงกฤติมา ประชุมแดง
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๕๒

เด็กชายกษิดิเดช

์

โพธิธรรม

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๕๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ หน่อคำบุตร
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๕๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ แก้วสิทธิ
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๕๕

เด็กหญิงกัญญานัฐ ดอกคำ
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๕๖
เด็กหญิงกัญญาพัชร อินทร์ประสงค์

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๕๗

เด็กหญิงกัญญาภัค อาทรศรี
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๕๘

เด็กหญิงกัญญาวีร์ รินสาร
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๕๙

เด็กชายกัณฐ์นภัส นาดอน
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๑๔๒ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๔๙๖๐

เด็กชายกัณฑ์อเนก กองแก้ว
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๖๑

เด็กหญิงกันติชา จักปวง
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๖๒

เด็กหญิงกันติชา ทาทาน
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๖๓

เด็กหญิงกัลยรัตน์ กันทะวัง
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๖๔
เด็กหญิงกาญจน์เก้า นาแพร่

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๖๕

เด็กหญิงกานต์สินี หริตวร

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๖๖

เด็กชายกิตติกัญจน์ สมวัน
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๖๗

เด็กชายกิตติธัช ศรีบุญชู
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๖๘

เด็กชายก่อพงศ์ เขียวงาม
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๖๙

เด็กชายก้องเกียรติ พุทธวงศ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๗๐

เด็กหญิงขวัญชนก เหล็กสิงห์
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๗๑

เด็กชายคเณศ เพชรประดับ
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๗๒

เด็กชายฆเนศพร เอือหยิงศักดิ

้ ่ ์

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๗๓

เด็กหญิงจรรยพร จันทะบูรณ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๗๔

เด็กชายจักรพันธ์ คำน้อย
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๗๕

เด็กชายจารุกิตติ

์

เต่าแก้ว
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๗๖

เด็กหญิงจิตอาภา สิทธิหล่อ
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๗๗

เด็กชายจิรภัทร การเพียร
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๗๘

เด็กชายจิรภัทร สุวรรณชัย
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๗๙

เด็กชายจิรภัทร สุวรรณมณี
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๘๐

เด็กหญิงจิรภิญญา กาติบ

๊

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๘๑

เด็กหญิงจิระนันท์ นำไพศาล
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๘๒

เด็กชายจิรัฎฐ์ ปานันตา
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๘๓

เด็กหญิงจิราพัชร แก้วเหลา
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๘๔
เด็กหญิงจุฑากาญจน์ ซองดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๘๕

เด็กหญิงจุฑามาศ มหาวรรณศรี
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๘๖

เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ จันทร์ชุม

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๘๗

เด็กหญิงจุติภัทร รัตนวัน
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๘๘

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ไกลถิน

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๘๙

เด็กชายชนาธิป กลัดเทศ
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๙๐

เด็กหญิงชนาภัทร ศรีสมพร
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๙๑

เด็กหญิงชนิสรา อินต๊ะไชย
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๙๒

เด็กชายชยภัสสร์ คำปนไชย
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๙๓

เด็กชายชยากร ไชยชนะ
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๙๔

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ สันแก้ว
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๑๔๓ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๔๙๙๕ เด็กชายชาญชนะกฤษณ์

อ้อยงาม
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๙๖

เด็กชายชิษณุชา เสมอใจ
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๙๗

เด็กหญิงชุติกาญจน์ จันทร์จิราภิวัฒน์
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๙๘

เด็กหญิงชุตินันท์ แก้วจันทร์
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๔๙๙๙

เด็กหญิงฐนิชา ประชุมของ
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๐๐
เด็กชายฐิติพงศ์ ติบบุญเรือง

๊

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๐๑
เด็กหญิงฑิฆัมพร ขัติวงศ์

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๐๒
เด็กชายฑีฆายุ เผ่าอ้าย

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๐๓
เด็กชายณภัทร มังมูล

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๐๔
เด็กชายณัฏฐพล อินตาคำ

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๐๕
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี ศรีใจบุญสูง

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๐๖
เด็กชายณัฐกานต์ ฟกแก้ว

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๐๗
เด็กชายณัฐชนน ฝกฝน

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๐๘
เด็กหญิงณัฐฏนันท์ ศรีบัวบาน

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๐๙
เด็กชายณัฐดนัย เลิศคำ

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๑๐
เด็กชายณัฐนนท์ ละอองเอียม

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๑๑

เด็กชายณัฐนนท์ เรือนสอน
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๑๒

เด็กชายณัฐนันท์ ละอองเอียม

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๑๓

เด็กชายณัฐภูมิ เทพวงค์
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๑๔

เด็กชายณัฐวัฒน์ วงค์ยะ
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๑๕

เด็กชายณัฐศิษย์ สินไชยกิจ
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๑๖

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

จันต๊ะวงค์
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๑๗

เด็กหญิงณิชารีย์ ชำนาญ
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๑๘

เด็กหญิงดวงกมล ปญญาวงศ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๑๙

เด็กชายตฤณ หอพิชญพงศ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๒๐
เด็กชายถิรวิทย์ ยะคำ

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๒๑

เด็กหญิงทิพนภา เผ่าต๊ะใจ
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๒๒

เด็กชายทิพย์ชยพล กุณทรนีรานันต์
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๒๓

เด็กหญิงทิพย์มณี วงค์ขัติย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๒๔

เด็กหญิงทิยาภา เมืองซือ

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๒๕

เด็กหญิงธนพร เสาร์แดน
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๒๖

เด็กชายธนวัฒน์ เอียมจริง

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๒๗

เด็กชายธนวัฒน์ แซ่หว่อง
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๒๘

เด็กหญิงธนัชชา พูพานเพิง
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๒๙

เด็กหญิงธัญนันท์ ถูกจิตต์
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๑๔๔ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๕๐๓๐
เด็กหญิงธัญพร ไพฑูรย์

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๓๑

เด็กหญิงธันย์ชนก น่าเยียม

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๓๒

เด็กหญิงธิตยา ฟกแก้ว
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๓๓

เด็กชายธิติวุฒิ หล่อดี
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๓๔

เด็กชายธีรภัทร ศรีใจติบ

๊

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๓๕

เด็กชายธีรภัทร์ ไพฑูรย์
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๓๖

เด็กชายธีรวิชญ์ คิดค้า
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๓๗

เด็กชายธีรานุวัตร อาณุ
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๓๘

เด็กชายธีรไนย ชัยกูล
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๓๙

เด็กหญิงนนทพร พงษ์พนัศ
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๔๐
เด็กชายนนทพัทธ์ ใฝจิต

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๔๑

เด็กชายนนท์ปวิช ปากนำ
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๔๒

เด็กชายนนท์วริทธิ

์

เมาลานนท์
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๔๓
เด็กหญิงนภัสนันทร์ ละมัย

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๔๔

เด็กหญิงนภัสนันท์ นับแสง
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๔๕

เด็กชายนราธิป ดวงไว

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๔๖

เด็กหญิงนลิตา มอร์เรร่า
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๔๗

เด็กชายนวพล พรหมเผ่า
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๔๘

เด็กชายนัฐวุฒิ ดวงใจ

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๔๙

เด็กชายนันท์ปวิช พูพานเพิง
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๕๐
เด็กชายนันธวัฒน์ ราชเนตร

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๕๑

เด็กหญิงนาถลดา การเร็ว
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๕๒

เด็กหญิงนาราชา ต่อมคำ
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๕๓

เด็กหญิงนิตรกัลยา ไชยสวนดอก
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๕๔

เด็กชายนิติพัฒน์ สัญญา

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๕๕

เด็กหญิงนิพาดา เผ่าต๊ะใจ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๕๖

เด็กชายบุริศร์ พรมเสน
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๕๗

เด็กหญิงปณิศากร เครือน้อย
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๕๘
เด็กชายปพนธกานต์ จุลเจิม

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๕๙

เด็กหญิงปพิชญา เรือนมูล
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๖๐
เด็กชายปภังกร เขียวมัง

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๖๑
เด็กหญิงปภาวรินทร์ คำดี

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๖๒

เด็กหญิงปรียาวดี โลหะกิจ
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๖๓

เด็กหญิงปวริญญา ไชยคำ
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๖๔

เด็กหญิงปวริศา วงค์แพทย์
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๑๔๕ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๕๐๖๕

เด็กหญิงปาณิสรา คร่องรับ
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๖๖

เด็กหญิงปานวาด วงค์หาญ
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๖๗

เด็กหญิงปาริชาติ หัดถัง
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๖๘

เด็กชายปยะเรสิน ใจสม
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๖๙

เด็กชายปุญญพัฒน์ กันหล้า
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๗๐
เด็กชายปุณณภัทร สรรพานิช

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๗๑

เด็กหญิงปุณณภา สรรพานิช
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๗๒

เด็กหญิงผกามาศ แก้วคูณนอก
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๗๓
เด็กชายพงษ์สุรเชษฐ์ วงค์ไชย

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๗๔

เด็กชายพชรดนัย ทะนันไชย
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๗๕

เด็กหญิงพชรพร สุยะเพียง

้

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๗๖

เด็กหญิงพรพิมล ชวนคิด
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๗๗ เด็กหญิงพรรณพฤกษา
เพชรรัศมีไพร

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๗๘

เด็กหญิงพรหมพร พรหมวัลย์
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๗๙

เด็กหญิงพริสร เครือสาร
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๘๐
เด็กชายพัชรพล ใจยะเลิศ

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๘๑

เด็กหญิงพัณณิตา กัลยาธิ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๘๒

เด็กหญิงพัทธมน สร้อยทอง
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๘๓

เด็กชายพาทิศ ชมเงิน
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๘๔
เด็กหญิงพิทยาภรณ์ แสงศรีจันทร์

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๘๕

เด็กหญิงภควารี กองขุนทด
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๘๖

เด็กชายภวิศวร์ อรุณรุ่ง
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๘๗

เด็กชายภัคธีมา มาติบ

๊

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๘๘

เด็กหญิงภัทรกานต์ คนสม
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๘๙

เด็กหญิงภัทรธิดา ชืนวงค์

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๙๐
เด็กชายภาคิน อ้อยบำรุง

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๙๑

เด็กชายภูบดินทร์ ลาวตุม
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๙๒

เด็กชายภูผา จำรัส
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๙๓

เด็กชายภูมิพจนาสุ ใจปอ
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๙๔

เด็กชายภูริฉัตร เสมอเชือ

้

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๙๕

เด็กชายภูรินทร์ ตุ้มกุล
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๙๖

เด็กชายภูริพัฒน์ นามอยู่

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๙๗

เด็กชายภูริภูธร บำรุงยศ
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๙๘

เด็กชายมรุพงศ์ เปงงามเมือง
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๐๙๙

เด็กหญิงรวิษฎา คำไชยวัง
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๑๔๖ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๕๑๐๐
เด็กชายรักษ์ภูมิไทย ใจทน

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๑๐๑

เด็กหญิงรัชชนันท์ หงษ์ทอง
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๑๐๒

เด็กหญิงรัชนีกร แซ่ตัง

้

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๑๐๓

เด็กหญิงลภัสรดา ฟองฟู
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๑๐๔

เด็กชายวงศ์ชนก วงศ์ประสิทธิ

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๑๐๕

เด็กหญิงวนัชพร ตันกูล
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๑๐๖

เด็กชายวรนนท์ ธรรมชัยกุล
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๑๐๗

เด็กหญิงวรรณรดา อนุมาวัฒนากุล
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๑๐๘

เด็กชายวรฤทธิ

์

วงศ์ขัติย์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๑๐๙

เด็กชายวรวัช ศรีชัย
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๑๑๐

เด็กหญิงวรัชยา ทาจินะ
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๑๑๑

เด็กหญิงวรัญชลี ตันผัน

๋ ้

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๑๑๒

เด็กหญิงวรินทร เทพทองคำ
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๑๑๓

เด็กหญิงวศินี สีหสกุล
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๑๑๔

เด็กชายวัชรธร ณ ลำพูน
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๑๑๕

เด็กชายวัชรพงษ์ ติบเต็ม

๊

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๑๑๖

เด็กหญิงวันวิสาข์ หน่อคำบุตร
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๑๑๗

เด็กชายวายุภักษ์ กมลศรี
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๑๑๘

เด็กชายวิชญะ ปงยศ
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๑๑๙

เด็กชายวิทวัส ทะนุ
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๑๒๐

เด็กหญิงวิมลสิริ เปาลิวัฒน์
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๑๒๑

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

เดชพิริพัฒน์
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๑๒๒

เด็กชายศิริชัย สมประสงค์
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๑๒๓

เด็กชายศิวกร จันทร์มล
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๑๒๔

เด็กชายศิวกร เผ่าตัน
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๑๒๕

เด็กชายศิวะกรณ์ บุญมาก
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๑๒๖

เด็กหญิงศุภจีดา ตรีรัตน์
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๑๒๗

เด็กชายศุภวิชญ์ เรือนสอน
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๑๒๘

เด็กหญิงศุภานัน ขันคำหมุด
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๑๒๙

เด็กหญิงสมัชญา แสงศรีจันทร์
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๑๓๐

เด็กหญิงสมิตานันท์ ละตา
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๑๓๑
เด็กหญิงสวรรณภัทร ละม้าย

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๑๓๒

เด็กชายสหชัย ใจประการ
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๑๓๓

เด็กชายสิรภพ พินิจสุวรรณ
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๑๓๔

เด็กหญิงสิริกัญญา เงินเย็น
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพะเยา  ๑๔๗ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๕๑๓๕

เด็กหญิงสิริญา พิชัยพรหม
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๑๓๖

เด็กหญิงสุกฤตา วงศ์ราษฎร์
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๑๓๗

เด็กหญิงสุชากมล สมศรี
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๑๓๘

เด็กหญิงสุชาดา ต๊ะวงค์
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๑๓๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ เมืองดี
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๑๔๐

เด็กชายสุทธิพงษ์ คงดี
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๑๔๑

เด็กหญิงสุพรรษา หาญจริง
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๑๔๒

เด็กหญิงสุพิชญา เมืองมา
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๑๔๓

เด็กหญิงสุภาวดี เสาร์จันทร์
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๑๔๔

เด็กชายสุรศักดิ

์

วงค์ขัติย์
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๑๔๕

เด็กหญิงสู่ขวัญ เวยือ

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๑๔๖

เด็กชายหัฎฐากร ศรีชัย
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๑๔๗

เด็กชายอชิระ สระสม
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๑๔๘ เด็กชายอติวิชญ์  ติณห์
อินต๊ะสาร

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๑๔๙

เด็กหญิงอนัญญา สิทธิมงคล

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๑๕๐

เด็กหญิงอนันตญา ไชยวงค์
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๑๕๑

เด็กหญิงอภิชญา เกตุพันธ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๑๕๒

เด็กหญิงอภิชญาณ์ เจริญรัตน์
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๑๕๓

เด็กชายอภิชาตบุตร ถาใจ
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๑๕๔

เด็กชายอภิวิชญ์ แก้วแดง
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๑๕๕

เด็กหญิงอรนัญ ปญญาดา
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๑๕๖
เด็กหญิงอรรธจันทร์ กันธะปอง

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๑๕๗

เด็กชายอริยวัฒน์ ทะนนท์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๑๕๘

เด็กหญิงอาทิตยา ทาเปก
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๑๕๙

เด็กหญิงอาทิมา ปนต๊ะ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๑๖๐

เด็กหญิงอารียา สมศรี
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๑๖๑

เด็กหญิงอารีวรรณ เตชะวงค์
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๑๖๒

เด็กชายอาวุธ อินทร์กอง
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๑๖๓

เด็กหญิงเกตุสุดา เครือเต๋จ๊ะ
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๑๖๔

เด็กชายเกริกเกียรติ สิมทะราช
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๑๖๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

กูลแล
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๑๖๖

เด็กหญิงเขมจิรา งามสุรเกียรติ
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๑๖๗

เด็กหญิงเขมสิริ พิภพลาภอนันต์
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๑๖๘

เด็กชายเจนณรงค์ วิสุทธินันท์
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๑๖๙

เด็กชายเจริญกิจ ใจมา
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พย ๓๔๕๙/๕๑๗๐

เด็กชายเดชาธร เชือทอง

้

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๑๗๑

เด็กหญิงเบญจรัตน์ คำดี
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๑๗๒

เด็กหญิงเบญญาพร วงค์ใจ
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๑๗๓

เด็กชายเพทาย เครืองสนุก

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๑๗๔

เด็กหญิงเพราพิลาศ ใจบุญ
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๑๗๕
เด็กชายเฟรดเดอริค มอฟแฟท

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๑๗๖

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

อุ่นเอ้ย
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๑๗๗
เด็กชายเศรษฐศาสตร์

ไชยสิงห์
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๑๗๘ เด็กชายเศรษฐานุวัฒน์
ศรีเมือง

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๑๗๙
เด็กหญิงแพรวพรรณ วงศ์ปน

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

พย ๓๔๕๙/๕๑๘๐

เด็กหญิงแพรไหม มีพลกิจ
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะเยา วัดศรีโคมคำ  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมราชานุวัตร)

เจ้าคณะภาค ๖

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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