
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดเชียงราย  ภาค ๖

ส่งสอบ ๑๒,๙๗๙ คน ขาดสอบ ๒,๗๙๕ คน คงสอบ ๑๐,๑๘๔ คน สอบได้ ๘,๗๕๑ คน สอบตก ๑,๔๓๓ คน (๘๕.๙๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๐๐๐๑
นายชืนกมล

่

ปงกองแก้ว
๑๘/๑๐/๒๕๐๕

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๔๕๙/๐๐๐๒
นางสาวจินตหรา งามผ่อง

๒๑/๓/๒๕๓๒

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๔๕๙/๐๐๐๓
นายชาติจวนิชย์ จันทร์เปง

๒๒/๑๑/๒๕๒๖

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๔๕๙/๐๐๐๔
นางวารุณี ฟาร์เมอร์ ๑/๘/๒๕๐๘

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๔๕๙/๐๐๐๕
นางสาวภูรินธร แสนใจ

๒๖/๖/๒๕๒๓

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๔๕๙/๐๐๐๖
นางวาสนา พินิจ

๓๐/๗/๒๕๑๙

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๔๕๙/๐๐๐๗
นายขจรวุฒิ ปวนแก้วหาญ

๒๘/๑๒/๒๕๓๓

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๔๕๙/๐๐๐๘
นายวรนิพิฐ ลีกระจ่าง

้

๒๗/๙/๒๕๔๐

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๔๕๙/๐๐๐๙
นายคณิศร แซ่เหงา

๒๔/๑๒/๒๕๔๐

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๔๕๙/๐๐๑๐
นายชาญยุทธ สุขสามปน

๑๙/๘/๒๕๒๔

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๔๕๙/๐๐๑๑
นางสาวทอรุ้ง แก้วสิงห์สุ

๒๔/๑๐/๒๕๓๓

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๔๕๙/๐๐๑๒
นางสาวสุรีรัตน์ ชุ่มเรือน

๑๑/๑/๒๕๓๘

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๔๕๙/๐๐๑๓
นางสาวสายอารุณ ดวงปญญา

๑๓/๕/๒๕๑๙

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๔๕๙/๐๐๑๔
จ่าสิบตรีรวมศักดิ

์

มงคุณ ๕/๔/๒๕๒๙

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๔๕๙/๐๐๑๕
นายนฤมิตร คณโฑทอง

๑๘/๑๐/๒๕๑๐

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๔๕๙/๐๐๑๖
นางสาววิไล ก้างยาง ๕/๙/๒๕๒๔

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๔๕๙/๐๐๑๗
นางสาวนันทิดา อักษรเมธา

๓๑/๑/๒๕๒๗

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๔๕๙/๐๐๑๘
นางสาวอรวรรณ แสนผาบ

๒๗/๒/๒๕๑๕

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๔๕๙/๐๐๑๙
นายวินัย ชัยมูล

๑๑/๘/๒๕๑๔

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๔๕๙/๐๐๒๐
นางสาวศุลีพร กองพรม

๕/๑๑/๒๕๓๕

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๔๕๙/๐๐๒๑
นางสาวนงคราญ ไชยกาศ

๑๐/๓/๒๕๓๕

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๔๕๙/๐๐๒๒
นายปฏิพัทธ์ บรรจง

๗/๑๒/๒๕๒๖

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๔๕๙/๐๐๒๓
นางสาวกมลธิดา พรมภิบาล ๒๐/๘/๒๕๑๐

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๔๕๙/๐๐๒๔
นางโสภา กันธาสุวรรณ์

๒๒/๘/๒๕๑๒

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๐๐๒๕
นางสุจิตราภา พันธ์วิไล

๒๓/๖/๒๔๙๙

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสิงห์  

ชร ๓๔๕๙/๐๐๒๖
นางตะวันฉาย

เฟองวัฒนาพานิช ๒๑/๔/๒๕๐๒
พระสิงห์ พระสิงห์  

ชร ๓๔๕๙/๐๐๒๗
นางอาทิตยา ธีราทิตยกุล

๑๐/๓/๒๕๒๘
พระสิงห์ พระสิงห์  

ชร ๓๔๕๙/๐๐๒๘
นางสาวเกศรินทร์ อุดเสริม ๔/๙/๒๕๓๑ พระสิงห์ พระสิงห์  

ชร ๓๔๕๙/๐๐๒๙
นางสาวธัญชนก วงค์ใส ๓/๘/๒๕๒๔ พระสิงห์ พระสิงห์  

ชร ๓๔๕๙/๐๐๓๐
เด็กชายวีรชาติ สิงห์คำ ๔/๗/๒๕๔๗ พระสิงห์ พระสิงห์  

ชร ๓๔๕๙/๐๐๓๑
เด็กชายวรวัส วันทา

๒๖/๗/๒๕๔๗
พระสิงห์ พระสิงห์  

ชร ๓๔๕๙/๐๐๓๒
เด็กชายยุทธนา สุวรรณ

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

พระสิงห์ พระสิงห์  

ชร ๓๔๕๙/๐๐๓๓
เด็กชายรุ่งอรุโณทัย แซ่มัว

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

พระสิงห์ พระสิงห์  

ชร ๓๔๕๙/๐๐๓๔
เด็กชายพัชรพิสิฐ ปญญาคำ ๑/๙/๒๕๔๙ พระสิงห์ พระสิงห์  

ชร ๓๔๕๙/๐๐๓๕
เด็กหญิงคุณ พิสิฐบัณฑูรย์

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๐๓๖
เด็กหญิงจิรัชญา เตชะ

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๐๓๗
เด็กชายชนะชัย ตระกูลไชยสิทธิ

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๐๓๘
เด็กชายณฐภัทร อาษา

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๐๓๙
เด็กชายณภัทร แจ่มหม้อ

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๐๔๐
เด็กหญิงณัฏฐสุดา พงษ์วิเศษ

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๐๔๑
เด็กหญิงณัฐกฤตา ระวังศรี

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๐๔๒
เด็กชายณัฐนันท์ มันยวง

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๐๔๓
เด็กหญิงณัฐปภัสร์ เชือศิริถาวร

้

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๐๔๔
เด็กชายทีฆ์ชญตว์ ศิริจางคพัฒนา

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๐๔๕
เด็กชายธนพล เฉียบแหลม

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๐๔๖
เด็กหญิงธนภรณ์ แพทอง

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๐๔๗
เด็กชายธัชพล ยอดดำเนิน

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๐๔๘
เด็กหญิงบัณฑิตา ลือลาภ

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๐๔๙
เด็กหญิงบัณฑิตา สัจจะวัฒนวิมล

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๐๕๐
เด็กหญิงปภาวี ภูมิประหมัน

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๐๕๑
เด็กชายปริพัฒน์ ทรัพย์ประกิต

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๐๕๒
เด็กชายพรมนัส อึงตระกูล

้

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๐๕๓
เด็กหญิงพรรณพัชร วงศ์เทพเตียน

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๐๕๔
เด็กหญิงพาขวัญ เอียวเจริญลาภ

้

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๐๕๕
เด็กหญิงพิชญธิดา สิริบุญยะพร

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๐๕๖
เด็กชายภัคศรัญย์ วังอินทร์

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๐๕๗
เด็กชายภาณุ เทียมลี

้

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๐๕๘ เด็กหญิงพลอยนภัสสร
ขัติยศ

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๐๕๙
เด็กหญิงรักษิตา ขุนนคร

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดฝงหมิน

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๐๐๖๐
เด็กหญิงราชาวดี สมนา

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๐๖๑
เด็กหญิงวรางคณา เภตรา

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๐๖๒
เด็กหญิงวัชรีวรรณ อภิเดชกุล

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๐๖๓
เด็กชายศิรชัช สร้างช้าง

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๐๖๔
เด็กหญิงศิรประภา รัตน์ชัยศิลป

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๐๖๕
เด็กหญิงศิรินดา จะเรียมพันธ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๐๖๖
เด็กหญิงศิริพร แปงการิยา

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๐๖๗
เด็กหญิงศุภิสรา วงศ์ชัย

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๐๖๘
เด็กชายสิรภพ อินทจักร์

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๐๖๙
เด็กหญิงจิณณ์ณิชา แสนเรือง

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๐๗๐
เด็กชายอดิเทพ ประยงค์

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๐๗๑
เด็กหญิงอนุชญา ฉวีวรรณ

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๐๗๒
เด็กชายอภิวัฒน์ บุญผิว

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๐๗๓
เด็กชายอิทธิพัทธ์ ยอดประสิทธิ

์

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๐๗๔ เด็กชายเศรษฐานุวัฒน์
ติบมา

๊

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๐๗๕
เด็กหญิงแพรวา สุวรรณคำ

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๐๗๖
นางสาวชญานิศ กาวี

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๐๗๗
นายชรอยบุญ บุญรอด

๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๐๗๘
นายชินกฤต นาสุริวงศ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๐๗๙
นางสาวณัฏฐณิชา คำอ้าย

๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๐๘๐
เด็กชายณัฐนนท์ ก้อยชูสกุล

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๐๘๑
นางสาวทิพธัญญา จันต๊ะคาด

๐๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๐๘๒
นายพัชรพล แสนกาบ

๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๐๘๓
นางสาวพิชชาพร ศรีศุจิกุล

๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๐๘๔
นายพีรดนย์ พงศ์ชนานันท์

๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๐๘๕
นางสาวภัณฑิรา โกมลวิจิตรกุล

๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๐๘๖
นางสาววริศรา ประเสริฐศิลป

๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๐๘๗
นางสาวศิริณัฐกาญจ์ วุฒี

๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๐๘๘
นายสัณหณัฐ สุรีรัตน์

๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๐๘๙
นางสาวเพ็ญพิสุทธิ

์

บุตรโส
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๐๙๐
นางสาวเหมวรรณ บรรดิ

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๐๙๑
เด็กชายกิตติพัฒน์ แสงอาทิตย์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๐๙๒
เด็กชายฉัฐวัฒน์ ใจยะ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๐๙๓
เด็กชายณัฐภูมิ นามวงค์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๐๙๔
เด็กชายนิวัฒน์ มะโนคำ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๓ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๐๐๙๕
เด็กชายสุทธิพจน์ รอดจากทุกข์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๐๙๖
เด็กชายสุภกิตติ

์

สุรินทร์ปญญา ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๐๙๗
เด็กชายชญานิน คุ้มยิม

้

๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๐๙๘
เด็กชายกิตติทัต สิทธิขันแก้ว ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๐๙๙
เด็กหญิงเจตสุภา แก้วกันทา ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๐๐
เด็กหญิงณัฎฐภัทร สีชมภู ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๐๑
เด็กหญิงณัฐณิชา เผ่าเรืองรุจ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๐๒
เด็กหญิงณิชกานต์ อุ่นเมือง ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๐๓
เด็กหญิงปทมากร ชาวนา ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๐๔
เด็กหญิงเปมิกา ธรรมราษฎร์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๐๕
เด็กหญิงพิมพ์ผกา พรมมิน ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๐๖
เด็กหญิงเพชรลดา ดอนชัย ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๐๗
เด็กหญิงภานุมาศ อยู่อินทร์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๐๘
เด็กหญิงมาริษา พันธุ์อภัย ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๐๙
เด็กหญิงยุพา เวยเซกู่ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๑๐
เด็กหญิงสุฎาภัทร จันกิติ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๑๑
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ ใจลึก ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๑๒
เด็กหญิงณัฐชา ยอดคำ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๑๓
เด็กหญิงสายรุ้ง ใสส่อง ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๑๔
เด็กหญิงจารุภัญญ์ มณีคำ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๑๕
เด็กหญิงวิชาดา เมืองมี ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๑๖
เด็กหญิงวลินดา มาอยู่วัง ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๑๗
เด็กหญิงปวีณนุช ตาคำ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๑๘
เด็กชายฉัทปนัย กันตีมูล ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๑๙
เด็กชายฐปนพรรษ ภูพิลา ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๒๐
เด็กชายณัฐวุฒิ มหาวัน ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๒๑
เด็กชายภควัต นันต๊ะรัตน์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๒๒
เด็กชายวิโชติ ทิวาศิริ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๒๓
เด็กชายศรัณย์ ปญญาใจ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๒๔
เด็กชายสักรินทร์ พิมสาร ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๒๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ชินวงษ์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๒๖
เด็กชายอัครเดช ลีพิทักษ์สกุล ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๒๗
เด็กชายศุทธวีร์ ยอดวิไล ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๒๘
เด็กหญิงกาสะลอง กันธะนะ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๒๙
เด็กหญิงธันย์ชนก ดวงจันทร์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๔ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๐๑๓๐
เด็กหญิงนันทัชพร กันแก้ว ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๓๑
เด็กหญิงเบญจมาศ เครือวงค์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๓๒
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ก๋าคำ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๓๓
เด็กหญิงพัชราภา นัยนานนท์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๓๔
เด็กหญิงแพรวนิดา มะโนวัง ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๓๕
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ สิทธิพรม ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๓๖
เด็กหญิงศศิวิมล ชือนาม

่

๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๓๗
เด็กหญิงศุภสุตา ยานะนวล ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๓๘
เด็กหญิงอรทัย ไวไธสง ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๓๙
เด็กหญิงอาวีณา แบบแผน ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๔๐
เด็กหญิงณัชชา ห้อธิวงค์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๔๑
เด็กหญิงชนานันท์ อินทะจักร์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๔๒
เด็กหญิงพนัสนันท์ วงค์ยาง ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๔๓
เด็กหญิงกิตติมา เยอะซอ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๔๔
เด็กหญิงธิวาพร ศรีลา ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๔๕
เด็กชายธนาวุฒิ ชนาวรรณ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๔๖
เด็กชายวรชาติ นามฮูง ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๔๗
เด็กชายวศิน ยาวิราช ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๔๘
เด็กชายศิวะพร ศรีโชติ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๔๙
เด็กชายวรฤทธิ

์

สะโมสูงเนิน ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๕๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ สันธิ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๕๑
เด็กหญิงเขมิกา เชือเมืองพาน

้

๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๕๒
เด็กหญิงจันทร์ศิริ ธำรงสกุล ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๕๓
เด็กหญิงชนัญธิดา เขยหัวคำ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๕๔
เด็กหญิงณัฐฐาติยา ภัทรดำรงฤทธ์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๕๕
เด็กหญิงทักษพร บุญตัน ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๕๖
เด็กหญิงปฐมาวดี นาชมภู ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๕๗ เด็กหญิงประกายเพชร
วงค์ไชยา ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๕๘
เด็กหญิงปยนันท์ ขันเพชร ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๕๙
เด็กหญิงพลอยชมพู ดอนเมือง ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๖๐
เด็กหญิงพิมพ์พิมล มาวิน ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๖๑
เด็กหญิงรัตนา เชอหมือ

่

๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๖๒
เด็กหญิงลักษมี รัตนะรุ่งรัศมี ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๖๓
เด็กหญิงศรัณย์ญา กุลดี ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๖๔
เด็กหญิงศศิธร จันทร์วงค์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  
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ชร ๓๔๕๙/๐๑๖๕
เด็กหญิงศิริภา แก้วนอก ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๖๖
เด็กหญิงศุทธินี ใหม่อารินทร์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๖๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ การเร็ว ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๖๘
เด็กหญิงสุพิชญาย์ บุญศรี ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๖๙
เด็กหญิงสุรีรัชญ์ มูลแดง ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๗๐
เด็กหญิงอภิสรา ยาวรรณ์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๗๑
เด็กหญิงไอย์ลดา เรืองณรงค์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๗๒
เด็กหญิงปยธิดา ใจบังเงิน

้

๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๗๓
เด็กหญิงกนกภรณ์ รุ่งโรจน์ชนะกุล ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๗๔
เด็กหญิงฮานะ อิมานาคะ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๗๕
เด็กชายปกรณ์ ใจดี ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๗๖
เด็กชายโยธาวุฒิ เถือนวงษ์

่

๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๗๗
เด็กชายธีรเทพ เทพสุภา ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๗๘
เด็กชายวีรชัย เว่ยเชกู่ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๗๙
เด็กชายพิชิตชัย คำจ้อย ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๘๐
เด็กชายนัทธพงศ์ ทิพย์ทอง ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๘๑
เด็กหญิงอุษามณี ลุงกาวิ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๘๒
เด็กชายเดโช พรมมา ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๘๓
เด็กชายเกรียงไกร ยอดสุวรรณ์ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๘๔
เด็กชายชนาธิป สร้อยจิตร ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๘๕
เด็กชายธีราทร วิชัย ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๘๖
เด็กชายศุภกิตติ

์

ศิลา ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๘๗
เด็กชายปกรณ์ อรัญพูล ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๘๘
เด็กชายปวริศ ปญญาฟู ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๘๙
เด็กชายรัฐภูมิ แซ่บือ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๙๐
เด็กชายรัตนภูมิ เพ็งมี ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๙๑
เด็กหญิงวริศรา วงค์ษารัตน์ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศรีเกิด  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๙๒
เด็กชายธิติธัญญ์ ยะตา

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๙๓
เด็กชายมนุเชษฐ์ บุญจันทร์ทึก

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๙๔
เด็กหญิงศิริประภา ศรีนวล

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๙๕
เด็กหญิงปภัสสร แซ่ฟุง

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๙๖
เด็กชายสรธร ดวงมา

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๙๗
เด็กชายธีวสุ กันทะสุข

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๙๘
เด็กชายณัฐวุฒิ เครือคำ

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๑๙๙
เด็กหญิงธันจิรา ไชยยะ

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  
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ชร ๓๔๕๙/๐๒๐๐ เด็กหญิงปราณปริยา ครองมี
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๐๑
เด็กหญิงปนัดดา วงค์ประชัน

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๐๒
เด็กหญิงนานาภัทร วิญญา

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๐๓
เด็กชายธนพัฒน์ สามัคคีธัญญา

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๐๔
เด็กชายยูอิจิ โอะนูม่า

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๐๕
เด็กหญิงพลอยสวย เจนนา

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๐๖
เด็กหญิงไปรยา สุทธิตังกวิเชียร

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๐๗
เด็กชายเอกรัตน์ จันทะสาร

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๐๘
เด็กชายกฤษณพล ยาสมุทร

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๐๙
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ดอกจันทร์

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๑๐
เด็กชายศุภเชฎฐ์ มะโนรพ

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๑๑
เด็กชายภูวิศ วงศ์หลวง

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๑๒
เด็กชายวิษณุชัย หัตถกอง

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๑๓
เด็กหญิงกัญชรส เรือนทอง

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๑๔
เด็กหญิงกัลยาณีย์ มีทรง

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๑๕
เด็กหญิงสายธาร ต๊ะกา

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๑๖
เด็กหญิงอมรรัตน์ ก้านแก้ว

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๑๗
เด็กชายตะวัน สมบุญ

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๑๘
เด็กหญิงกัลยากร สุขดี

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๑๙
เด็กหญิงธัญชนก ใจเฝอ

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๒๐
เด็กหญิงรินรดา ตันลือ

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๒๑
เด็กหญิงนิธิพรรณ พุกเกลียง

้

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๒๒ เด็กหญิงจำลองลักษณ์
ฟุงเจริญกิจ

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๒๓
เด็กชายพายุ เขตประทุม

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๒๔
เด็กชายวรรณชนะ ไชยแสนท้าว

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๒๕
เด็กชายอานนท์ ภาคำ

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๒๖
เด็กชายกุลพิพัฒน์ ธรรมวงค์

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๒๗
เด็กชายประเมษฐ์ เชียงปา

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๒๘
เด็กชายพิชุตม์ ไชยศักดิ

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๒๙
เด็กชายอานันท์ ภาคำ

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๓๐
เด็กชายนครินทร์ แก้วมหานิล

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๓๑
เด็กหญิงพิมพ์ธิดา ศิริยานนท์

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๓๒
เด็กหญิงกิจฏิการ ไกรทิพย์

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๓๓
เด็กชายพญาวัน ศรีจักร์

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๓๔
เด็กหญิงญาณภัทร ธิดา

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๗ / ๒๕๑
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ชร ๓๔๕๙/๐๒๓๕
เด็กชายพิมพ์ยาดา สุขเกษม

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๓๖
เด็กชายอานนท์ กันทวังอินทร์

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๓๗
เด็กชายปติภูมิ พิลาศร

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๓๘
เด็กหญิงขวัญชนก สุขเสริญ

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๓๙
เด็กชายศิรวัชร สลีสองสม

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๔๐
เด็กชายธนาคิม นันต๊ะรัตน์

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๔๑
เด็กหญิงอำพร เชอเหมือ

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๔๒
เด็กชายธนวรรธน์ สุภารัตน์

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๔๓
เด็กชายกฤษณพล ดอนลาว

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๔๔
เด็กชายณัฐกิตติ

์

ธรรมวงค์ชัย
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๔๕
เด็กหญิงเอมอร ใจยะ

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๔๖
เด็กหญิงณัฐชญา มูลสถาน

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๔๗
เด็กหญิงวีรภัทรา รักพ่อ

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๔๘
เด็กหญิงชวัลลักษณ์ อุ่นเมือง

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๔๙
เด็กหญิงพิชชา โสมิญะ

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๕๐
เด็กชายชาญณรงค์ สันยาย

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๕๑
เด็กชายฌานนท์ แก้วนุช

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๕๒
เด็กชายณัฐชนน สีสัน

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๕๓
เด็กชายทรัพย์มงคล แปงสุธรรม

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๕๔
เด็กชายธนกร เจริญสุข

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๕๕
เด็กชายเปนปลืม

้

ก๋าใจ
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๕๖
เด็กชายหงสราช งามวิลัย

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๕๗
เด็กหญิงกรรติรัตน์ นามเมือง

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๕๘
เด็กหญิงณัฐธิดาพร ตาละศรี

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๕๙
เด็กชายกฤตเมธ ชิดเคียงธรรม

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๖๐
เด็กชายภูมิรพี จินดาวงศ์

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๖๑
เด็กชายเตชพัฒน์ อนุกาญจนวีระ

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๖๒
เด็กชายนนทวัฒน์ วงศ์เมือง

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๖๓
เด็กชายพิริยากร ทานทาน

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๖๔
เด็กชายวีรภัทร ผาคำ

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๖๕
เด็กชายอนันติกาล คำสาร

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๖๖
เด็กหญิงพัชรีพร ไชยทอง

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๖๗
เด็กหญิงศุภวดี เตชะตน

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๖๘
เด็กหญิงเบญญทิพย์ ชุ่มมงคล

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๖๙
เด็กชายธรรมนูญ สอนผัด

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๘ / ๒๕๑
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ชร ๓๔๕๙/๐๒๗๐
เด็กชายภูบดินทร์ ไชยประเสริฐ

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๗๑
เด็กชายรัฎฌานนท์ แสนดี

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๗๒
เด็กชายสันติภาพ จิรารัตน์

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๗๓
เด็กชายอัษฎาวุธ มีนิสัย

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๗๔
เด็กชายระพีพงศ์ บุตรระคุ

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๗๕
เด็กหญิงณัฐธาดา สัณหพรชัย

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๗๖
เด็กหญิงณิชาวีร์ สุวรรณรัตน์

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๗๗
เด็กชายไททัญณ วิชาชัย

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๗๘
เด็กชายกิตต์กวิน เกิดอนันต์

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๗๙
เด็กหญิงทิพย์ญาดา ยอดแก้ว

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๘๐
เด็กหญิงณิชกานต์ ใจนา

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๘๑
เด็กหญิงพลอยไพลิน ดีหลี

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๘๒
เด็กหญิงมนัสนันท์ วรรณกาญจน์

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๘๓
เด็กหญิงอารียา ศรีเปง

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๘๔
เด็กชายกรวิชญ์ ชุมภูพันธ์

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๘๕
เด็กชายภาณุวัฒน์ ใจวัง

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๘๖
เด็กหญิงณัฐธิดา สลีสองสม

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๘๗
เด็กหญิงชนิตา คำสร้อย

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๘๘
เด็กหญิงชนม์นิภา กันธาสุวรรณ์

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๘๙
เด็กหญิงธนาพร เกษมสิริ

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๙๐
เด็กชายณัฐวัฒน์ ชอบจิตร

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๙๑
เด็กหญิงชนันนัทธ์ ราชสมบัติ

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๙๒
เด็กหญิงซัลวา ไทยอนันต์

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๙๓
เด็กหญิงเมธาวี สันธิ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๙๔
เด็กหญิงอรพรรณ คำจันทร์

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๙๕
เด็กหญิงกนกวรรณ อู๋เมืองคำ

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๙๖
เด็กหญิงณัฐชยา ชืนเมือง

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๙๗
เด็กหญิงณิรชา นามวงค์

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๙๘
นายปอลต์ จรเกษ

๑๘/๐๖/๒๕๒๐

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชตวัน  

ชร ๓๔๕๙/๐๒๙๙
เด็กชายวชิรศักดิ

์

พิมพาสาร
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๕๙/๐๓๐๐
เด็กหญิงนาทอ ตูมู

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๕๙/๐๓๐๑
เด็กชายณัฐพล ส่งพิมพ์

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๕๙/๐๓๐๒
เด็กหญิงธันยชนก บุญเทพ

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๕๙/๐๓๐๓
เด็กชายมณฑารพ วันยาว

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๕๙/๐๓๐๔
เด็กหญิงอริศรา ก๋าใจ

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๙ / ๒๕๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๐๓๐๕
เด็กชายปริญญา ทานันติ

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๕๙/๐๓๐๖
เด็กชายอรนี เทลิ

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๕๙/๐๓๐๗
เด็กชายพบบุญจะสี จะสี

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๕๙/๐๓๐๘
เด็กชายชนานันท์ แขหินตัง

้

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๕๙/๐๓๐๙
เด็กชายกิงกาญจน์

่

นัยติบ

้ ๊

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๕๙/๐๓๑๐
เด็กหญิงลัลน์ลลิล จันทร์ภิรมณ์

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๕๙/๐๓๑๑
เด็กชายเอกฤกษ์ เพิมเกษร

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๕๙/๐๓๑๒
เด็กชายนราวิชญ์ คำดิบ

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๕๙/๐๓๑๓
เด็กชายณฐกร ศรีคุ้ม

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๕๙/๐๓๑๔
เด็กชายธัญจิรา แสนบุญยืน

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๕๙/๐๓๑๕
เด็กชายเย็นกมล ทะอินตา

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๕๙/๐๓๑๖
เด็กชายขนิษฐา ยอดยา

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๕๙/๐๓๑๗
เด็กชายทิพวรรณ มิชิ

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๕๙/๐๓๑๘
เด็กหญิงรัชประภา กอบวัฒนกุล

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๕๙/๐๓๑๙
เด็กชายสุทธิชัยแซ่ย้า แซ่ย้า

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๕๙/๐๓๒๐
เด็กชายธาดา พุธวงค์

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๕๙/๐๓๒๑
เด็กชายณัฐพล ธิดา

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๕๙/๐๓๒๒
เด็กชายธีรเทพ ตายา

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๕๙/๐๓๒๓
เด็กหญิงปราณปริยา อุ่นชัย ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๕๙/๐๓๒๔
เด็กหญิงสิตตาภรณ์ สิตะสิรินุสรณ์

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๕๙/๐๓๒๕
เด็กหญิงจิรัชยา โพธิจิต

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๕๙/๐๓๒๖
เด็กชายวทัญูู จันทะนี

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๕๙/๐๓๒๗
เด็กชายณัฐพล ด้วงเอก

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๕๙/๐๓๒๘
เด็กชายภูริณัฐ จันทร์ติบ

๊

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๕๙/๐๓๒๙
เด็กหญิงเบญญาภา สุพิน

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๕๙/๐๓๓๐
เด็กหญิงณัฐสุดา คำจันทร์

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๕๙/๐๓๓๑
เด็กชายติณณภพ นาโพนทัน

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๕๙/๐๓๓๒
เด็กชายศุภณัฐ หน่อท้าว

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๕๙/๐๓๓๓
เด็กหญิงจิณห์จุฑา สุขจิตร

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๕๙/๐๓๓๔
เด็กชายณัฐดนัย ใจยะสุข

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๕๙/๐๓๓๕
เด็กชายพีรวิทย์ บุตรพรม

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๕๙/๐๓๓๖
เด็กหญิงชนินาถ วงค์สาย

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๕๙/๐๓๓๗
เด็กชายพงษ์พิสิฐ ธรรมจักร์

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๕๙/๐๓๓๘
เด็กชายพัทธดนย์ เต็งวิลัย

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๕๙/๐๓๓๙
เด็กหญิงอามันตา ราศี

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๐ / ๒๕๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๐๓๔๐
เด็กหญิงอาภิสสรา มาลารัตน์

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๕๙/๐๓๔๑
เด็กชายวรปรัชญ์ จอมใจ

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๕๙/๐๓๔๒
เด็กชายเฉลิมเกียรติ ฝนโสภา

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๕๙/๐๓๔๓
เด็กชายศิวะ อินคำ

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๕๙/๐๓๔๔
เด็กหญิงศุภกานต์ รักษาวนิชชา

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๕๙/๐๓๔๕
เด็กหญิงศุภรัตน์ อินยะพรม

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๕๙/๐๓๔๖
เด็กหญิงวรหทัย คำจ้อย

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๕๙/๐๓๔๗
เด็กชายเดชโชติ แก้วกำแหง

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๕๙/๐๓๔๘
เด็กชายวชิรวิชญ์ จินดาธรรม

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๕๙/๐๓๔๙
เด็กหญิงสุทธิโชค ไวยวาทย์

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๕๙/๐๓๕๐
เด็กชายธนากร หล้าติบ

๊

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๕๙/๐๓๕๑
เด็กชายปรัชชัย อินคำปา

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๕๙/๐๓๕๒
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

มณีวรรณ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๕๙/๐๓๕๓
เด็กชายกวินเทพ ขาวัน

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๕๙/๐๓๕๔
เด็กหญิงจิรสุดา เมืองยศ

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๕๙/๐๓๕๕
เด็กหญิงดาราพร เสริฐจันทึก

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๕๙/๐๓๕๖
เด็กหญิงกัญจนพร ทองประจักษ์

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๕๙/๐๓๕๗
เด็กหญิงกมลพัชร กันตา

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๕๙/๐๓๕๘
เด็กชายวรพล บัญชาวัง

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๕๙/๐๓๕๙
เด็กหญิงสุภชา แพ่งพร

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๕๙/๐๓๖๐
เด็กชายอนุวัฒ ณลำปาง

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๕๙/๐๓๖๑
เด็กหญิงนิตยา ยอดสิงห์

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๕๙/๐๓๖๒
เด็กหญิงอาทิตยา ศรีปญญา

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๕๙/๐๓๖๓
เด็กหญิงณัฐการณ์ สอนนาแซง

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๕๙/๐๓๖๔
เด็กหญิงชุติมณฑน์ จันต๊ะนาเขต

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๕๙/๐๓๖๕
เด็กหญิงอชิรญา สังครุฑ

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๕๙/๐๓๖๖
เด็กหญิงชญานิษฐ์ วัฒนศรีสุธากุล

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๕๙/๐๓๖๗
เด็กหญิงปณัฐดา ฟองการ

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๕๙/๐๓๖๘
เด็กชายจิตติพัทธ์ กาจินา

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๕๙/๐๓๖๙
เด็กหญิงชยาภา ศรีวิชัย

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๕๙/๐๓๗๐
เด็กชายชวกร ใจปาลี

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๕๙/๐๓๗๑
เด็กหญิงพิมพ์พิลาศ ไชยวงศ์

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๕๙/๐๓๗๒
เด็กชายรัตติพงษ์ คันธรรม

๑๔/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๕๙/๐๓๗๓
เด็กหญิงสายฟา เพชดี

๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๕๙/๐๓๗๔
เด็กหญิงปภาวดี ไชยสถาน ๒/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๑ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๐๓๗๕
เด็กชายภูฟา ทาบุญเปง

๒๑/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๕๙/๐๓๗๖
เด็กหญิงวลัยลักษณ์ ชุมพบล

๒๑/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๕๙/๐๓๗๗
เด็กหญิงสมฤดี งามนอก

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๕๙/๐๓๗๘
เด็กหญิงสิรพิชญ์ ใจนวล

๒๗/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๕๙/๐๓๗๙
เด็กหญิงศศิธร ยาหยี

๒๘/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๕๙/๐๓๘๐
เด็กหญิงพิมพ์วิภา คนหลวง ๓/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ศรีทรายมูล  

ชร ๓๔๕๙/๐๓๘๑
นางสาวชนิภรณ์ หน่อแก้ว

๑๔/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๓๘๒
นางสาวเบญจพร เตียนกิจ

๐๕/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๓๘๓
นางสาววาสนา มัชฌิมะแสน

๑๖/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๓๘๔
นายวีรยุทธ วะยาคำ

๐๙/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๓๘๕
นางสาวปญญารัตน์ อินธิพรม

๓๑/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๓๘๖
นางสาวอธิศา บุญเรือง

๑๐/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๓๘๗
นางสาวพิมลพรรณ ภูสมศรี

๒๗/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๓๘๘
นายดนุรุจน์ สุนันต๊ะ

๒๙/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๓๘๙
นางสาวชฎารัตน์ จอมแปง

๒๒/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๓๙๐
นางสาวธัญญารัตน์ คำวิลัย

๒๔/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๓๙๑
นางสาวธัญญาเรศ คำวิลัย

๒๔/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๓๙๒
นางสาวฐิติชญา ยอดแก้ว

๒๕/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๓๙๓
นางสาวธัญสุดา จันทาคำ

๒๑/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๓๙๔
นางสาวนภัสสร นันทะแก้ว

๐๑/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๓๙๕
นางสาวพิริฏฐา กาใจยา

๒๐/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๓๙๖
นางสาวลิขิตภรณ์ คำอ้าย

๐๖/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๓๙๗
นางสาวศศิธร มีปญญา

๑๑/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๓๙๘
นางสาวศศิวิมล ไชยวงค์

๐๒/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๓๙๙
นางสาวศิรินภา แก้วอ้าย

๑๘/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๐๐
นางสาวอภิสรา ศรีวิชัย

๐๓/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๐๑
นางสาวอริศรา จีหอม

้

๐๖/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๐๒
นายสิทธินนท์ พรหมโย

๒๖/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๐๓
นางสาวดาราวรรณ จันธินุมาส

๐๔/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๐๔
นายชัชวาลย์ ศรีวิเศษ

๒๐/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๐๕
นายภาณุพงศ์ ครองราษฎร์

๐๑/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๐๖
นายชยธร ไชยวงค์

๑๒/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๐๗
นายซานซิโร เคหัง

๑๔/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๐๘
นายพงศกร พิชวงค์

๒๐/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๐๙
นายภูวิศ บุญมิง

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๒ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๐๔๑๐
นายธีรวีร์ จันทร์แดง

๓๐/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๑๑
นายกฤษณบดินทร์ ธรรมใจ

๐๕/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๑๒
นายกาจบัณฑิต อินทร์งาม

๑๐/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๑๓
นายณัฐนันท์ ชุ่มมงคล

๓๐/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๑๔
นายนรินทร์ สีหาเวช

๐๒/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๑๕
นายภานุวัฒน์ จักรเครือ

๑๕/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๑๖
นายภูมิภัทร คำแสง

๒๔/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๑๗
นายวีรภัทร ใจสุข

๐๘/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๑๘
นายศควรรษ ทิยากร

๑๖/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๑๙
นายสรณ์สิริ ยะเสนา

๐๓/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๒๐
นายคมสันต์ คำจ้อย

๐๖/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๒๑
นางสาวกัญญาวีร์ ขอดคำ

๑๓/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๒๒
นางสาวนภสร คำวัง

๑๐/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๒๓
นางสาวบุญญากรณ์ แก้วคำฟู

๒๔/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๒๔
นางสาวปญฑิตา สันยาย

๒๔/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๒๕
นางสาวพรธิชา เก่งเขตกรณ์

๐๘/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๒๖
นางสาวกมลพร มาบุตร

๐๖/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๒๗
นางสาวกิติยา ดวงสนิท

๑๙/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๒๘
นางสาวณัฏฐณิชา ภิระบรรณ

๒๐/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๒๙
นางสาวนภัสสร สุพรรณ

๑๕/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๓๐
นางสาวศศิพิมพ์ พรมสุวรรณ์

๒๓/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๓๑
นางสาวสุดธิดา ไชยสาร

๒๖/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๓๒
นางสาวณัฐนิชา กำธรวัชระ

๒๑/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๓๓
นางสาวสรัลชนา อ้นน้อย

๒๔/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๓๔
นางสาวอิสริยาภรณ์ พงษ์ธัญญะวิริยะ

๐๘/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๓๕
นายธัชชัย ทรายเหนือ

๐๘/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๓๖
นางสาวกันยารัตน์ เลาเงิน

๐๗/๐๒/๒๕๔๓
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๓๗
นางสาวณิชากร มิลินทจินดา

๑๙/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๓๘
นางสาวปยธิดา มะโนเกตุ

๑๐/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๓๙
นายกิตติเดช ไชยมุสิก

๑๕/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๔๐
นายณัฐวี ดีนุ

๒๔/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๔๑
นายสรวิชญ์ โลมากุล

๐๘/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๔๒
นายสหภาพ กีรติชน

๐๒/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๔๓
นางสาวจันทรัสม์ กองคำมณีพูน

๑๘/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๔๔
นางสาวณัฏฐณิชา กลันประดิษฐ์

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๓ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๐๔๔๕
นางสาวณัฎฐริดา บุญวงค์

๐๗/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๔๖
นางสาวหัทยา บุญศรีมี

๒๙/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๔๗
นายณัฐพล ชัยกาวิน

๒๒/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๔๘
นายนรบดี ธิตา

๑๗/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๔๙
นางสาวอารยา มหายศนันท์

๑๘/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๕๐
นายสิทธิพล ปวนสิงห์

๐๑/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๕๑
นางสาวลักษิกา วงศ์ธรรม

๐๓/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๕๒
นางสาวณัฐธิดา คำเงิน

๑๕/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๕๓
นางสาววริศรา บุดดี

๒๐/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๕๔
นางสาวศิรินันท์ วงค์ลอดแก้ว

๒๔/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๕๕
นายธนวัฒน์ ธิลังกา

๐๙/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๕๖
นายรัฐศาสตร์ สืบแก้ว

๐๘/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๕๗
นายอมตะ สมศรี

๑๐/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๕๘
นางสาวจิรัชญา กุณะ

๒๘/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๕๙
นางสาวณัฐธิดา เชียวชาญ

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๖๐
นางสาวดารารัตน์ โรหิตรัสมี

๒๔/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๖๑
นางสาวนรีกรานต์ อินตะวิชา

๒๗/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๖๒
นางสาวปภาวรินทร์ เครือโย

๐๔/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๖๓
นางสาวพรรณี พุทธกาล

๒๒/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๖๔
นางสาวพัชราพร สุดารัตน์

๑๙/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๖๕
เด็กหญิงเปรมิกา โชคธนวณิชย์

๑๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๖๖
เด็กชายกษษิดิศ อุภัยเพ็ชร

๑๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๖๗
เด็กชายผดุงเกียรติ บ่อคำเขียว

๒๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๖๘
เด็กชายภัทรพงศ์ สันวิจิตร

๒๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๖๙
เด็กหญิงชริตตา ดงเจริญ

๐๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๗๐
เด็กหญิงณัฐชญา ใจปนตา

๓๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๗๑
เด็กหญิงณัฏฐณิชา กาวิลาวรรณ

๐๑/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๗๒
เด็กหญิงทิพย์อาภา ชนะแก้ว

๒๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๗๓
เด็กหญิงบุญวีย์ วรรณวิจิตร

๐๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๗๔
เด็กหญิงปริยากร มหาวรรณ์

๒๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๗๕
เด็กหญิงปาริฉัตร ถาเปยง

๒๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๗๖
เด็กหญิงพรพิมล นามบุตร

๐๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๗๗
เด็กหญิงพัชรี แรดตุ้ย

๐๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๗๘
เด็กหญิงชนิษฎา สนันประสิทธิ

่ ์

๑๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๗๙
เด็กชายณัฐนนท์ โกเสนตอ

๒๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๔ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๐๔๘๐
เด็กหญิงศิริกานต์ ปญญาวิชา

๑๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๘๑
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ใจสวัสดิ

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๘๒
เด็กหญิงสิริขวัญ ผัดกาศ

๑๐/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๘๓
เด็กหญิงสุดารัตน์ แก้วรากมุก

๓๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๘๔
เด็กชายพิสิษฐ์ วิโรจน์เตชะ

๑๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๘๕
เด็กชายรัฐธรรมนูญ แสงคำ

๑๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๘๖
เด็กหญิงนันทวรรณ

อำนวยโรจน์โภคิน ๑๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๘๗
เด็กหญิงพรรณารีย์ คำสูนชา

๓๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๘๘
เด็กหญิงภัสราภรณ์ ธรรมเสน

๑๒/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๘๙
เด็กหญิงรุ่งรวีย์ แก้วเขียว

๑๗/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๙๐
เด็กหญิงอักษราภัค ปยืน

๑๐/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๙๑
เด็กหญิงอาทิตยา ใจศรีธิ

๒๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๙๒
เด็กหญิงฐิติมา ศรีรัตน์

๑๑/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๙๓
เด็กหญิงปวริศา กันไชยา

๑๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๙๔
เด็กชายธนกฤต โรจนพิบูลธรรม

๐๑/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๙๕
เด็กชายพิเชฐชัย ปญโญกิจ

๐๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๙๖
เด็กหญิงกมลลักษณ์ พรรธนกณ

๓๐/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๙๗
เด็กหญิงกัญญานัช พุทธิมา

๓๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๙๘
เด็กหญิงชมพูนุช สวยสะอาด

๑๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๔๙๙
เด็กหญิงชลดา ยอดวงษ์

๑๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๐๐
เด็กหญิงณัฐฐาพร ยอดสูงเนิน

๒๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๐๑
เด็กหญิงตาล สามนวล

๐๔/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๐๒ เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ ภิราษร
๑๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๐๓
เด็กหญิงปนัดดา ทรงกฎ

๐๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๐๔
เด็กหญิงพิมพิพา แก้วมงคล

๒๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๐๕
เด็กหญิงศิริประภา บาลเย็น

๐๙/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๐๖
เด็กหญิงสุจิรา ปญญา

๐๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๐๗
เด็กหญิงสุชานันท์ ตังแต่ง

้

๒๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๐๘
เด็กหญิงสุวิชญา สุตะวงค์

๐๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๐๙
เด็กหญิงหทัยภัทร ภูมะตัน

๑๐/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๑๐
เด็กหญิงอินทรา ปนสกล

๑๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๑๑
เด็กชายกรฤทธฺ์ พรมเอียม

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๑๒
เด็กชายณรงค์ สัตย์ธรรม

๐๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๑๓
เด็กชายณัฐดนัย เขือนคำ

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๑๔
เด็กชายธราดล วงกุรุ

๐๕/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๕ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๐๕๑๕
เด็กชายปนพธีร์ บุญเจริญ

๒๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๑๖
เด็กชายปณณวัตน์ จันตา

๐๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๑๗
เด็กชายภคนันท์ ติงคันนา

๒๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๑๘
เด็กชายรัชชานนท์ ธนาคำ

๒๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๑๙
เด็กหญิงจิระ หว่า

๐๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๒๐
เด็กหญิงชาลิสา ชุมมงคล

๒๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๒๑
เด็กหญิงพีรดา วิลัย

๐๕/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๒๒
เด็กหญิงมณฑิตา ลีเจริญ

้

๒๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๒๓
แม่ชีอภัย วันทา

๒๗/๐๓/๒๔๙๘

วัดฝงหมิน

่

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๒๔
แม่ชีธนัตถ์สรณ์ สิทธิเดชวรบดี

๒๐/๐๔/๒๕๑๙

วัดฝงหมิน

่

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๒๕
แม่ชีสุภาณี ตระกลวสุนาถ

๒๗/๑๑/๒๕๐๒

วัดฝงหมิน

่

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๒๖
แม่ชีธัญญาวรินทร์ ธนะโภคะศิริ

๐๔/๐๔/๒๕๒๕

วัดฝงหมิน

่

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๒๗
แม่ชีจุฬารัตน์ วงศ์ใหญ่

๒๓/๑๑/๒๕๒๗

วัดฝงหมิน

่

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๒๘
แม่ชีดลณพร ลิมสกุล

้

๐๙/๐๑/๒๕๐๔
วัดฝงหมิน

่

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๒๙
แม่ชีจินต์ณะภัค เฟองฟุงกิจ

๑๐/๐๖/๒๕๓๒

วัดฝงหมิน

่

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๓๐
แม่ชีอังสุภัสร์ ละมุลตรีพล

๒๘/๐๒/๒๕๒๓

วัดฝงหมิน

่

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๓๑
นางสาววราพร รักษาธรรม

๒๘/๐๑/๒๕๓๑

วัดฝงหมิน

่

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๓๒
นางกัลยกร ตอนใต้

๐๓/๐๑/๒๕๑๙

วัดฝงหมิน

่

ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๓๓
เด็กชายธนโชติ อินต๊ะ

๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๓๔
เด็กชายอิทธิพัทธ์ ท้าวคำหล่อ ๕/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๓๕
เด็กชายอนวัช ยานะสี

๑๙/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๓๖
เด็กหญิงสุพัตรา โญสุดใจ ๒/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๓๗
เด็กหญิงวินันตรา อ้ายขอดแก้ว

๒๒/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๓๘
เด็กหญิงธิฆัมพร ริตจะโปะ

๑๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๓๙
เด็กหญิงวารีภรณ์ ประมวล ๙/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๔๐
เด็กหญิงชญาดา บุญมา

๒๙/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๔๑
เด็กหญิงจิรชาตา แสนมงคล

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๔๒
เด็กหญิงพันธิตรา อินชัย

๑๔/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๔๓
เด็กชายศักรินทร์ นันต๊ะรัตน์

๒๗/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๔๔
เด็กชายวิทวัส พลหาร

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๔๕
เด็กชายธนกร มณีรัตน์

๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๔๖
เด็กชายนคร ตานะ

๒๘/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๔๗
เด็กชายพงศภัค พรมกาวงค์

๑๓/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๔๘
เด็กชายกีรติ ปนตาเขียว ๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๔๙
เด็กชายกิตติคมน์ กุลดี

๑๗/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๖ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๐๕๕๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ มโนใจ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๕๑
เด็กหญิงศิรินทิพย์ คิดเร็ว

๑๖/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๕๒
เด็กหญิงณัฐจีรา อุปารี

๒๖/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๕๓
เด็กหญิงธีรนาฏ สุพันชัย

๓๐/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๕๔
เด็กหญิงวราภรณ์ มะลิ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๕๕
เด็กหญิงกนิษฐา คำแก่น

๑๘/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๕๖
เด็กหญิงภาวรินทร์ กลินชนะ

่

๑๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๕๗
เด็กหญิงปราณปรียา รักษ์สา

๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๕๘
เด็กชายอนุพันธ์ ไชยลังกา

๒๕/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๕๙
เด็กหญิงกรรณิการ์ ลีพัฒนไพบูรณ์ ๘/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๖๐
เด็กหญิงอภิกขณา

ปราสาทหินพิมาย ๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๖๑
เด็กหญิงอภิกษณา

ปราสาทหินพิมาย ๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๖๒
เด็กชายสุธร อุ่นคำ

๑๕/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๖๓
เด็กชายพนากร ทรายชุมภู ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๖๔
เด็กชายวิทวัส เวยเชกู่

๑๑/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๖๕
เด็กชายภูวิช พิทักษ์เวชกุล

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๖๖
เด็กหญิงฐิษณา ใจดี

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๖๗
เด็กชายภณัฐษร เมทา ๑/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๖๘
เด็กชายธนวัฒน์ ต๊ะวิไล ๖/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๖๙
เด็กชายเวธน์วศิน ธรรมขันทา

๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๗๐
เด็กชายชาญวิทย์ สุริยนต์

๒๔/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๗๑
เด็กชายพีรพัฒน์ คีรีแก้ว

๑๔/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๗๒
เด็กชายณัฐพงศ์ พรมมินทร์

๑๙/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๗๓
เด็กชายธนวัฒน์ ขันแก้ว

๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๗๔
เด็กหญิงชัญญานุช วงค์ต่อม

๑๖/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๗๕
เด็กหญิงจิรัชญา ยิงยืนยง

่

๑๖/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๗๖
เด็กหญิงเพชรลัดดา ตาดวงแก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๗๗
เด็กหญิงเบญญาภา ไชยชมภู

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๗๘
เด็กหญิงรุ้งนภา ภิญโญ

๒๕/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๗๙
เด็กหญิงนภสร ศรีสุข

๒๗/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๘๐
เด็กหญิงปณฑ์ชนิต ใจบำรุง

๑๙/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๘๑
เด็กหญิงรัชกร โพธิปญญา

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๘๒
เด็กหญิงสุชานนท์ ศรีวิชัยมูล

๑๒/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๘๓
เด็กหญิงณัฏฐนิชา กิติ

๒๒/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๘๔
เด็กหญิงกนกำร ปญญาเสน ๔/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๗ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๐๕๘๕
เด็กหญิงพิม วงค์ดี ๒/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๘๖
เด็กหญิงธนัญญา วันโน ๖/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๘๗
เด็กหญิงนาตารีย์ แซ่ตัง

้

๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๘๘
เด็กหญิงธีรดา วงค์ษา ๖/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๘๙
เด็กหญิงณัฏฐนิชา ใจแก้ว

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๙๐
เด็กชายวีรเทพ

เลิศอนันต์ไพศาล ๒๕/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๙๑
เด็กหญิงชนัญธิดา อนันทกาญจน์

๑๖/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๙๒
เด็กหญิงวิมลพันธ์ หายเหมันต์

๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๙๓
เด็กชายธีรภัทร แทนเจ็ดริว

้

๒๐/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๙๔
เด็กหญิงพสุธิดา อ้ายขอดแก้ว

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ศรีมิงแก้ว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๕๙๕
เด็กหญิงจันทนา โอยยือ

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๐๕๙๖
เด็กหญิงจารุณี จะเตาะ

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๐๕๙๗
เด็กหญิงชลันธร แซ่ฟอง

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๐๕๙๘
เด็กหญิงณัฐวรา มาเยอะ

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๐๕๙๙
เด็กชายธนพัฒน์ อาหยิ

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๐๖๐๐
เด็กชาย ธาราพจน์. แซ่ฟอง

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๐๖๐๑
เด็กหญิงนวรัตน์ แซ่จ๋าว

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๐๖๐๒
เด็กชายปรีชา เฌอมือ

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๐๖๐๓
เด็กหญิงมณีนิล เฌอมือ

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๐๖๐๔
เด็กชายมอล่อง เฌอมือ

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๐๖๐๕
เด็กชายวราวุฒิ แก้วมณี

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๐๖๐๖
เด็กชายศักรินทร์ ไฟปลิว

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๐๖๐๗
เด็กชายอนุพงษ์ เฌอมือ

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๐๖๐๘
เด็กหญิงเกวลี มาเยอะ

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๐๖๐๙
เด็กชายธนกร อาหยิ

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๐๖๑๐
เด็กชายธัชพล ยอรึ

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๐๖๑๑
เด็กชายพงศกร มาเยอะ

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๐๖๑๒
เด็กชายศักรินทร์ ซือมือ

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๐๖๑๓
เด็กชายสมชาย มาเยอะ

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๐๖๑๔
เด็กชายสมชาย มือแล

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๐๖๑๕
เด็กชายสุชาย จะเด่อ

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๐๖๑๖
เด็กหญิงสุภาพร มือแล

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๐๖๑๗
เด็กชายอนุชาติ ซือมือ

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๐๖๑๘
เด็กชายอภิรักษ์ แซ่ลี

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๐๖๑๙
เด็กหญิงอาหมี อาจอ

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๘ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๐๖๒๐
เด็กชายบริณัย ศุภกุลศรี

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๐๖๒๑
เด็กหญิงมณทณา กุณณะ

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๐๖๒๒
เด็กหญิงศรุตา ซือมือ

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๐๖๒๓
นายสิทธิชัย แอจู่

๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๐๖๒๔
นางสาวชฎาพร อภิญญาวิศาล

๑๙/๐๔/๒๕๓๗

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๐๖๒๕
นางสาวพิชญ์นรี แสนขัติ

๒๕/๑๐/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๐๖๒๖
เด็กชายสมุทร อาษา

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๖๒๗
เด็กชายจิรัชชัย พิสัยเลิศ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๖๒๘
เด็กชายณัฐปคัลภ์ วิรัตน์เกษม

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๖๒๙
เด็กชายนพทนน เวียงโอสถ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๖๓๐
เด็กชายภูปญชาน์ จังขันธ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๖๓๑
เด็กชายจอม ดรรชนีสอง

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๖๓๒
เด็กชายพรทวี สุวรรณรัตน์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๖๓๓
เด็กชายธีรพงษ์ หอยตะคุ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๖๓๔
เด็กชายธนวัฒน์ ใจเสริฐ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๖๓๕
เด็กชายเขมทัต รัตนวิมล

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๖๓๖
เด็กชายธรรมรัตน์ ปญญา

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๖๓๗
เด็กหญิงกุลปรียา เตียวซี

้ ่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๖๓๘
เด็กหญิงธนัท สีงาม

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๖๓๙
เด็กหญิงวราพร พรนิมิตกุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๖๔๐
เด็กหญิงปณิชา ปญญาวงค์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๖๔๑ เด็กหญิงเจียรัติกาญจน์
ปะทะยะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๖๔๒
เด็กหญิงกฤษติกา ปลัดคุณ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๖๔๓
เด็กหญิงศุภิสรา พรมวงค์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๖๔๔
เด็กหญิงศุภานัน ประภาเลิศ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๖๔๕
เด็กหญิงทัชชา ชุ่มมงคล

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๖๔๖
เด็กหญิงสุชัญญา พรมแปง

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๖๔๗
เด็กหญิงพิชชาภา ภาคภูมิ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๖๔๘
เด็กหญิงเบญญาภา มณีรัตน์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๖๔๙
เด็กหญิงวริศรา ทองกลัด

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๖๕๐
เด็กหญิงพรลภัส สุ่มแก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๖๕๑
เด็กหญิงพรรณพนัช สักลอ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๖๕๒
เด็กหญิงจิรพร ศรีพรม

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๖๕๓
เด็กหญิงธัญพิชชา สุขเกษม

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๖๕๔
เด็กหญิงกัณฐิกา กุญชร

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๙ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๐๖๕๕
เด็กชายกฤตภาส ชินอุปกิจ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๖๕๖
เด็กชายกฤษกร ยถาธนากุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๖๕๗
เด็กชายเกรียงไกร สมเร็จ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๖๕๘
เด็กชายชัยกร เภสัชพิพัฒน์กุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๖๕๙
เด็กชายธนพจน์ สายทอง

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๖๖๐
เด็กชายนนทพัฒน์ ณ น่าน

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๖๖๑
เด็กชายปรินทร เงินแจ้ง

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๖๖๒
เด็กชายปุณณานันท์ จันทร์แก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๖๖๓
เด็กชายภูรินทร์ มณีรัตนพิสุทธิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๖๖๔
เด็กชายจารุภัทร บุญมา

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๖๖๕
เด็กชายนวคุณ หมันคิด

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๖๖๖
เด็กชายธีรัช ใจตารักษ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๖๖๗
เด็กหญิงปณตพร ธาดาจารุจำนงค์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๖๖๘
เด็กหญิงปริญญาพร นิลคูหา

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๖๖๙
เด็กหญิงพลอยชมพู เขือนเพชร

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๖๗๐
เด็กหญิงพลอยรัตน์ อริเดช

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๖๗๑
เด็กหญิงพิชชญา วงค์จิตต์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๖๗๒
เด็กหญิงภัทรมน เขือนแก้ว

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๖๗๓
เด็กหญิงภูสิริ สุทธนู

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๖๗๔
เด็กหญิงศศิธร แซ่ลี

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๖๗๕
เด็กหญิงศรัณยา เทพประสาร

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๖๗๖ เด็กหญิงพิรัชญาภรณ์
จันทร์เสาร์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๖๗๗
เด็กหญิงอภิญญา ยอดสุวรรณ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๖๗๘
เด็กหญิงขวัญชนก พานิชอัตรา

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๖๗๙
เด็กหญิงพีรยา ใจหล้า

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๖๘๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ปงยอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๖๘๑
เด็กชายฐิติโชติ เปรมกมล

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๖๘๒
เด็กชายติณณภพ อารีย์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๖๘๓
เด็กชายปารมี ศรีโมรา

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๖๘๔
เด็กชายมัณธาดา พุทธจันทร์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๖๘๕
เด็กชายลภณ ไวยะกา

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๖๘๖
เด็กชายลภัส ไวยะกา

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๖๘๗
เด็กชายอโณทัย อังศุพันธ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๖๘๘
เด็กชายบรรณกานต์ ไขแสงจันทร์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๖๘๙
เด็กชายภูริพัชร ยารังษี

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๐ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๐๖๙๐
เด็กหญิงกัญญาภัทร พุทธจันทร์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๖๙๑
เด็กหญิงจิรวรรณ เมืองมูล

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๖๙๒
เด็กหญิงญาณิศา ศรีวรรัตน์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๖๙๓
เด็กหญิงนฤมล เงินปา

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๖๙๔
เด็กหญิงบุษยมาศ คำด้วง

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๖๙๕
เด็กหญิงเบญญาภา ขัติทะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๖๙๖
เด็กหญิงปนณพร เทพวัน

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๖๙๗
เด็กหญิงปานดวงใจ เวยเชกู่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๖๙๘
เด็กหญิงพิชษญาภร โพธิคง

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๖๙๙
เด็กหญิงรัฐชฎา ศักดิดา

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๐๐
เด็กหญิงลภัสรดา มะโนจิต

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๐๑
เด็กหญิงวิรัตนา มีมา

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๐๒
เด็กหญิงสุภาวดี บุญสุข

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๐๓
เด็กหญิงหทัยทัต ยาวิชัยแก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๐๔
เด็กหญิงอัชฌานันต์ นิธิธนานันต์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๐๕
เด็กหญิงเอเซีย ชัยปราด

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๐๖
เด็กชายกิตติทัศน์ ปญจะศรี

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๐๗
เด็กชายชนกันต์ แก้วดุลดุก

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๐๘
เด็กชายณภัทร ดวงปนตา

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๐๙
เด็กชายธนกร ราชชมภู

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๑๐
เด็กชายธนวัฒน์ ชมภูรักษ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๑๑
เด็กชายปวรปรัชญ์ อภิญญาวิศาล

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๑๒
เด็กชายปองเทพ คำมา

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๑๓
เด็กชายภูเบศ เลิศรัตนนุกูล

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๑๔
เด็กชายภูริฑัต แสนโกษา

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๑๕
เด็กชายจุลจักร ติวันนะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๑๖
เด็กชายกฤตัชญ์พิชญ์ เพียรศิลป

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๑๗
เด็กหญิงกนกวรรณ วรรณมณี

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๑๘
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศรีสม

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๑๙
เด็กหญิงญาดานันท์ เชือเมืองพาน

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๒๐
เด็กหญิงนันท์นภัส รวบรวม

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๒๑
เด็กหญิงเนตรปรียา สุภาวงค์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๒๒
เด็กหญิงโยษิตา นันทะกุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๒๓
เด็กหญิงสมหญิง บุตรงาม

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๒๔
เด็กหญิงอรอนงค์ ทองดี

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๑ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๐๗๒๕
เด็กหญิงอัจฉรียา เทพวงศ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๒๖
เด็กชายจักรี ราชคม

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๒๗
เด็กชายณนท์ อุปละ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๒๘
เด็กชายณัฐกิตติ

์

ยาสมุทร
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๒๙
เด็กชายณัฐพนธ์ สามัคคีธัญญา

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๓๐
เด็กชายธนพัฒน์ ไชยการ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๓๑
เด็กชายธนัชพล ติบศูนย์

๊

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๓๒
เด็กชายธิติวุฒิ วิรัตน์เกษม

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๓๓
เด็กชายนันต์ธวัช อังคะปาน

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๓๔
เด็กชายปานเทพ คำมา

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๓๕
เด็กชายพัทธนันท์ ตันแก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๓๖
เด็กชายภีธวัช แสงคำ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๓๗
เด็กชายอดิศักดิ

์

โยริยะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๓๘
เด็กชายอัมฤทธิ

์

สุจริต
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๓๙
เด็กชายอิทธิพัทธ์ แสนเมืองมา

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๔๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

บัณฑิต
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๔๑
เด็กชายศิริศักดิ

์

นามนวด
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๔๒
เด็กหญิงชมพูเนกข์ ตันตลา

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๔๓
เด็กหญิงชลิดาพร ธิสมบูรณ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๔๔
เด็กหญิงชิญาร์ สกุลสมณเดโช

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๔๕
เด็กหญิงณรัก สุวรรณประเสริฐ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๔๖
เด็กหญิงธนพร กิตติฐิติธนวัฒน์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๔๗
เด็กหญิงนภัสสร แก้วแสง

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๔๘
เด็กหญิงปวริศา พูลสวัสดิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๔๙
เด็กหญิงพิมพ์ชนก เลิศชมภู

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๕๐
เด็กหญิงแพรชมพู ปติเศรษฐ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๕๑
เด็กหญิงรุ่งทิวา จำรูญ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๕๒
เด็กหญิงสุชานันท์ บุญบำรุง

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๕๓
เด็กหญิงสุภัชชา จินะพรหม

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๕๔
เด็กหญิงลิปการ์ คำรังษี

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๕๕
เด็กหญิงธัญวรัศม์ ธรามานิตย์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๕๖
เด็กชายจันทรพล เชอมือ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๕๗
เด็กชายทักดนัย ใจสว่าง

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๕๘
เด็กชายธนภัทร โปทารี

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๕๙
เด็กชายปยพนธ์ ประสาขา

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๒ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๐๗๖๐
เด็กชายภราดร การอุดหนุน

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๖๑
เด็กชายภัคคภาส นำใส

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๖๒
เด็กชายเศรษฐพิชญ์ แก่นจันทร์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๖๓
เด็กหญิงกวินธิดา ฉางข้าวคำ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๖๔
เด็กหญิงชัญญา ธนโชดก

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๖๕
เด็กหญิงญาณัจฉรา นันทวนิช

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๖๖
เด็กหญิงณัจยา อุ่นเรือน

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๖๗
เด็กหญิงณัฐรินีย์ รัชตะศิลปน

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๖๘
เด็กหญิงณิชาภัทร สวนทา

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๖๙
เด็กหญิงปริชญา ปนรัตน์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๗๐
เด็กหญิงพรไพลิน แซ่เจียม

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๗๑
เด็กหญิงภัทรศยา ตระกูลสำราญ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๗๒
เด็กหญิงรุ่งนภา สุยะพันธ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๗๓
เด็กหญิงวโรทัย โนทัย

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๗๔
เด็กหญิงสุดธิดา ห้วยเยือ

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๗๕
เด็กหญิงสุดาภรณ์ ตาสุยะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๗๖
เด็กหญิงอรปรียา ผาสบ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๗๗
เด็กหญิงอัจฉราพร เมืองทรายมูล

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๗๘
เด็กหญิงภัณฑิรา จันหอม

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๗๙
เด็กหญิงพานทอง ดึงวะทอง

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๘๐
เด็กชายรณภัฏ จิตอารี

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๘๑
เด็กชายณัฐวิทย์ กล้าหาญ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๘๒
เด็กชายอัครวิชช์ สาระนัน

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๘๓
เด็กชายศิวกร มีวาสนา

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๘๔
เด็กชายธรรมปพน ริยะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๘๕
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เกิดสุข

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๘๖
เด็กหญิงคำหลาว เยอะแจะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๘๗
เด็กหญิงจิรัญญา ปญญาชนกุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๘๘
เด็กหญิงฉัตรกมล สุเตนัน

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๘๙
เด็กหญิงญาณภัทร สุริยะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๙๐
เด็กหญิงฐณิชา พรมโมคัก

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๙๑
เด็กหญิงณัชชนม์ เดชะบุญ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๙๒
เด็กหญิงทักษพร ปญจรักษ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๙๓
เด็กหญิงธนิกา ใจแก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๙๔
เด็กหญิงนันทิวรรณ บุตรดี

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๓ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๐๗๙๕
เด็กหญิงปยธิดา ถนอม

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๙๖
เด็กหญิงกัญญาวีร์ นันท์นอง

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๙๗
เด็กหญิงเพ็ญจริณ เพ็ญกุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๙๘
เด็กหญิงมีวาสนา ยิงเจริญ

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๗๙๙
เด็กหญิงวิชญาดา แลเฌอกู่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๐๐
เด็กหญิงสัตกมน เชือสะอาด

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๐๑
เด็กหญิงสุทธิดา คำแก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๐๒
เด็กหญิงภัทรสุดา ชุ่มมงคล

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๐๓
เด็กหญิงศศิชน ชัยชมวงค์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๐๔
เด็กชายกฤษฎิติณณ์

์

ตุลา
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๐๕
เด็กชายฐิติวัฒน์ กันธิยะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๐๖
เด็กชายตะวัน นาคสุข

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๐๗
เด็กชายทิวัตถ์ บัวคำ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๐๘
เด็กชายธนาธิป วงค์ชัย

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๐๙
เด็กชายธราเทพ เผ่าหอม

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๑๐
เด็กชายบุณยกร ธนูหงษ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๑๑
เด็กชายปฏิพล ถาวรนิติ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๑๒
เด็กชายปณชัย มะโนหาญ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๑๓
เด็กชายพิธิวัฒน์ นิลมณี

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๑๔
เด็กชายรชต ขัดสุรินทร์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๑๕
เด็กชายรัชชานนท์ สมณะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๑๖
เด็กชายสุวพัชร รักซ้อน

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๑๗ เด็กหญิงกาญจณมาศ กณะบุตร
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๑๘
เด็กหญิงฐิติรัตนภรณ์ นุกาศ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๑๙
เด็กหญิงณัฐวดี ร้องหาญแก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๒๐
เด็กหญิงณิชกานต์ มูลแจ๋ม

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๒๑
เด็กหญิงพัชรมัย ทะกัน

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๒๒
เด็กหญิงพิมพ์มาดา ลือใจ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๒๓
เด็กหญิงศศิธร แก้วตัง

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๒๔
เด็กหญิงศิริรัตน์ เทพคำปลิว

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๒๕
เด็กหญิงสุธีรา ดวงแสง

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๒๖
เด็กหญิงสุพิชชา ปงกันมูล

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๒๗
เด็กหญิงสุภาพร แซ่จ๋าว

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๒๘
เด็กหญิงกานต์พิชชา ราชตา

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๒๙
เด็กหญิงปทิตตา ศรียอด

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๔ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๐๘๓๐
เด็กหญิงเปรมฤดี เลือดทหาร

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๓๑
เด็กหญิงวาสนา บุญธรรม

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๓๒
เด็กชายเฉลิมชัย ขวัญชัย

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๓๓
เด็กชายณภัทร บุญประกอบ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๓๔
เด็กชายพณัฐศวรรษ ซาวคำเขตต์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๓๕
เด็กชายพุฒิพงศ์ พิริยสถิตย์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๓๖
เด็กชายภคภูมิ ปนต๊ะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๓๗
เด็กชายภสกล ภูสกุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๓๘
เด็กชายลภัส พิทักษ์สิกุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๓๙
เด็กชายวีรทร อาทร

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๔๐
เด็กชายอัศวิน ยิม

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๔๑
เด็กชายพชรพล เลขนอก

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๔๒
เด็กหญิงกุลปริยา ตันคำ

๋

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๔๓
เด็กหญิงณิชาภัทร บูรณประภาพงศ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๔๔
เด็กหญิงเทพธิดา แก้วเนตร

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๔๕
เด็กหญิงธัญพิชชา ชีวรัตนพงษ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๔๖
เด็กหญิงนิรชา ปญญาเสน

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๔๗
เด็กหญิงปณฑิตา จันทาพูน

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๔๘
เด็กหญิงปาณิศา สิทธิพัฒนา

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๔๙
เด็กหญิงพรชิตา แซ่สี

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๕๐
เด็กหญิงมนต์ธิรา บาสเตียน

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๕๑
เด็กหญิงมายซาร่า บินตีซูลกีฟลี

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๕๒
เด็กหญิงวันสุ สุวรรณกระจ่าง

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๕๓
เด็กหญิงวาริพิณทุ์ โสภา

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๕๔
เด็กหญิงวิชชุภรณ์ อันพาพรม

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๕๕
เด็กหญิงสุพรรษา กฤตโยภาส

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๕๖
เด็กหญิงสุพิชญา แก้วตาติบ

๊

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๕๗
เด็กหญิงพิมพ์ชนก แก้วมูล

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๕๘
เด็กหญิงมนัสวรรณ ปอกแจ้

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๕๙
เด็กชายกฤษกร สุวรรณลัย

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๖๐
เด็กชายโชคชัย ไชยยะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๖๑
เด็กชายธิปไตย ไชยแก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๖๒
เด็กชายปรินทร แซ่ล้อ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๖๓
เด็กชายเสฎฐวุฒิ เดชโชคธนวงศ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๖๔
เด็กชายอชิตศักดิ

์

เกิดทิพย์ทอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๕ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๐๘๖๕
เด็กชายกฤตวิทย์ กินรี

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๖๖
เด็กหญิงกิตติญา ดอนลาว

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๖๗
เด็กหญิงกุลภรณ์ มหาเนตร

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๖๘
เด็กหญิงชนนาถ คงรัตนชาติ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๖๙
เด็กหญิงธัญวาริน มณียิงทรัพย์ทวี

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๗๐
เด็กหญิงบักซูมิ สุตะวงค์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๗๑
เด็กหญิงเบญญาภา ไชยวรรณ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๗๒
เด็กหญิงปณาลี คำเปย

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๗๓
เด็กหญิงพรพรหม เกียรติธนไพศาล

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๗๔
เด็กหญิงพลอยชมพู สีตุ้ย

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๗๕
เด็กหญิงพิชญธิดา กันธะวงศ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๗๖
เด็กหญิงพิมนภา ไชยวงค์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๗๗
เด็กหญิงเมญารินทร์ เสธา

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๗๘
เด็กหญิงเมธาวี บุตรแสงดี

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๗๙
เด็กหญิงลินลาวดี วิเทศธนกิจ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๘๐
เด็กหญิงบงกช ตีฆาอายุ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๘๑
เด็กหญิงกฤตยา คำทราย

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๘๒
เด็กชายกฤตภัค หมืนแก้ว

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๘๓
เด็กชายจารุพัฒน์ พรหมจิต

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๘๔
เด็กชายจิรเมธ จิโนสา

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๘๕
เด็กชายชนะชัย คำตา

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๘๖
เด็กชายไชยา ยอดชนะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๘๗
เด็กชายธนภัทร แสนคำรัก

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๘๘
เด็กชายปุณณ์ญกรณ์ ฉันตา

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๘๙
เด็กชายพิภพ ดีสุดจิต

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๙๐
เด็กชายนภัทร นันชัย

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๙๑
เด็กหญิงชญานิษฐ์ อินวรรณา

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๙๒
เด็กหญิงชลธิกานต์ สีนำเงิน

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๙๓
เด็กหญิงชาร์เนล ปญญาวร

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๙๔
เด็กหญิงณัฐพร มูลวงค์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๙๕
เด็กหญิงธนภร ปญจขันธ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๙๖
เด็กหญิงภัทราภรณ์ รุ่งอนันต์ตระกูล

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๙๗
เด็กหญิงสุชานรี เชาว์ฉลาด

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๙๘
เด็กหญิงอรณี สีสิงห์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๘๙๙
เด็กหญิงอัญชิสา บัวสุก

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๖ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๐๙๐๐
เด็กชายพีรพล ชัยศรีสวัสดิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๙๐๑
เด็กชายพงศ์วิชญ์ ทรายปญโญ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๙๐๒
เด็กหญิงกรกนก บุญเปงแก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๙๐๓
เด็กหญิงจิรัชญา อุ่นนันกาศ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๙๐๔
เด็กหญิงชวันลักษณ์ อินทอง

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๙๐๕
เด็กหญิงณัฐณิชา ใจวงษ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๙๐๖
เด็กหญิงณัฐธีรา ฟูวงศ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๙๐๗
เด็กหญิงณิชกานต์ คำปน

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๙๐๘
เด็กหญิงนันท์นภัส พงศ์เจตน์พงศ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๙๐๙
เด็กหญิงมณีสวรรค์ หล่มศักดิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๙๑๐
เด็กหญิงมาติกา หอมวงค์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๙๑๑
เด็กหญิงศศิกานต์ สายใจ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๙๑๒
เด็กหญิงหัสยา สิทธิวงค์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๙๑๓
เด็กหญิงศมินี แก้วข้าว

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๙๑๔
เด็กหญิงกมลพร ปยะลังกา

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๙๑๕
เด็กหญิงชญาดา วรรณา

๐๕/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๙๑๖
เด็กชายนครินทร์ สุวรรณกาญจน์

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๙๑๗
เด็กหญิงสุนิสา สิทธิขันแก้ว

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๙๑๘
เด็กหญิงกรรณิกา โพธิปน

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๙๑๙
เด็กหญิงปานตะวัน ตาวัน

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๙๒๐
เด็กหญิงนิศารัตน์ เนตรทิพย์

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๙๒๑
เด็กหญิงภควดี สง่าศรี

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๙๒๒
เด็กหญิงชนกพร ฉัตรจรัสกูล

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๙๒๓
เด็กหญิงชลธิชา ญาณปญญา

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๙๒๔
เด็กชายชัชพณ ไชยทน

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๙๒๕
เด็กชายธนธร เต็มสิริมงคล

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๙๒๖
เด็กหญิงนัชยาพร ลีคงบับ

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๙๒๗
เด็กชายบุญชรัสมิ

์

น้อยประเสริฐ
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๙๒๘
เด็กชายปวริศ แซ่ไป

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๙๒๙
เด็กหญิงพิมลพรรณ ปญญาวิชา

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๙๓๐
เด็กหญิงลักษิกา บุญศรี

๓๐/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๙๓๑
เด็กหญิงศิริประภา จันทร์เงิน

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๙๓๒
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ หนองหารพิทักษ์

๐๑/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๙๓๓
เด็กชายสรวิชญ์ เทศสมบูรณ์

๐๒/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๙๓๔
เด็กชายสิรภพ

รัตนไพบูลย์เจริญ ๐๓/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๗ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๐๙๓๕
เด็กชายอติเทพ กาวิกุล

๐๔/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๙๓๖
เด็กหญิงเขมจิรา เกือชยังกูร

้

๐๕/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๙๓๗
เด็กหญิงกรรยากร สมกาศ

๐๗/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๙๓๘
เด็กชายกฤษณะ ทะสันติ

์

๐๘/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๙๓๙
เด็กหญิงกัญญาภัค เกิดสุข

๐๙/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๙๔๐
เด็กชายเจตนิพิฐ สายแปง

๑๐/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๙๔๑
เด็กชายชนกานต์ ดวงเพ็ชร

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๙๔๒
เด็กชายโชคมนัส มงคล

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๙๔๓
เด็กหญิงณัชชา สุขะอาคม

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๙๔๔
เด็กชายทรงวุฒิ แซ่ลี

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๙๔๕
เด็กชายธนพล จารี

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๙๔๖
เด็กชายนฤเบศร์ กาศวิเศษ

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๙๔๗
เด็กชายนิพพิชฌน์

รัตนไพบูลย์เจริญ
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๙๔๘
เด็กชายพุฒิพงศ์ ใคร่ครวญ

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๙๔๙
เด็กหญิงดุษณียา จิตวิลัย

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๙๕๐
เด็กชายเทพธฤต เทพจักร์

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๙๕๑
เด็กหญิงรมย์ชลี เกษตรวงศ์

๐๖/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๙๕๒
เด็กหญิงอภิญญา ทองคำ

๑๐/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๙๕๓
เด็กชายชาญวิทย์ ยอดบุญเจริญ

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๙๕๔
เด็กชายณัชพัฒน์ นามวงศ์

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๙๕๕
เด็กหญิงเบญญา สุโขชัยวานิช

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๙๕๖
เด็กชายวิศรุต ติงคันนา

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๙๕๗
เด็กชายกิตติภณ ปยสังคม

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๙๕๘
เด็กชายธารา ใบแสง

๓๐/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๙๕๙
เด็กหญิงศศิธร ศรีสม

๐๘/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๙๖๐
เด็กหญิงชัญชนา ชมภู

๑๐/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๙๖๑
เด็กชายเศรษฐกานต์ ทองนวล

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๙๖๒
เด็กหญิงศศิประภา หาขาย

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๙๖๓
เด็กหญิงกุลธิดา

เอียมประดิษฐ์ภัณ

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๙๖๔
เด็กชายณทรรศน์ ผสมกิจ

๒๐/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๙๖๕
เด็กชายมิฮิโร่ วงค์คำตัน

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๙๖๖
เด็กหญิงภัทรมน ขุนพิลึก

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๙๖๗
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ สิงห์ทอง

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๙๖๘
เด็กหญิงเรืองรำไพ ชัยชนะ

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๙๖๙
เด็กหญิงจารุกร ดอนลาว

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๘ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๐๙๗๐
เด็กหญิงลลิดา ศรีวรวัฒน์

๓๐/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๙๗๑
เด็กชายพงศภัค สิทธิขันแก้ว

๐๕/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝงหมิน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๐๙๗๒
เด็กหญิงกมลชนก วานิชดี

๓๑/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๐๙๗๓
เด็กชายกวิน สมบูรณ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๐๙๗๔
เด็กชายกวี พมาลัย

๑๕/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๐๙๗๕
เด็กชายขวัญ มงคล

๓๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๐๙๗๖
เด็กหญิงจิตตา สมมิตร

๐๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๐๙๗๗
เด็กหญิงชฏาพร กันยา

๒๒/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๐๙๗๘
เด็กชายชนพล ชุ่มมงคล

๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๐๙๗๙
เด็กชายชัย เสียงทอง

๑๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๐๙๘๐
เด็กชายชัยมงคล ลาตคำ

๑๘/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๐๙๘๑
เด็กชายชัยวัฒน์ ทองคำ

๓๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๐๙๘๒
เด็กชายญาณวุฒิ ชัยเลิศ

๐๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๐๙๘๓
เด็กชายฐิติศักดิ

์

เขือนเพชร

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๐๙๘๔
เด็กชายณัฐภูมิ คำเปยน

๒๘/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๐๙๘๕
เด็กหญิงดาวฟา แสงวาล

๐๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๐๙๘๖
เด็กหญิงธนพร โมปุก

๑๗/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๐๙๘๗
เด็กชายธนภัทร เทพสุวรรณ์

๓๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๐๙๘๘
เด็กชายธนวัต ชิณบุตร

๑๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๐๙๘๙
เด็กชายธนากร จาโลง

๒๑/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๐๙๙๐
เด็กหญิงธัญชนก เกรียงพิทักษ์

๐๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๐๙๙๑
เด็กหญิงธันวาพร หน่อแก้ว

๐๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๐๙๙๒
เด็กชายธีราพัฒน์ โชคศรีอำนวย

๒๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๐๙๙๓
เด็กชายธีรเดช ปาพา

๒๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๐๙๙๔
เด็กชายนพนันท์ เขียวงาม

๒๓/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๐๙๙๕
เด็กหญิงนภาวรรณ์ นามยี

่

๒๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๐๙๙๖
เด็กชายนิติศาสตร์ ล้านแปง

๐๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๐๙๙๗
เด็กหญิงนำฝน คำแดง

๑๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๐๙๙๘
เด็กหญิงนำฝน ชมภูทอง

๒๐/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๐๙๙๙
เด็กหญิงบัณฑิตา คำแดง

๒๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๐๐
เด็กชายบุญธรรม สัตย์ธรรม

๒๑/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๐๑
เด็กชายบุณยฤทธิ

์

จิตต์รัตนเศวต
๑๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๐๒
เด็กชายปพนธนัย เตชะตน

๑๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๐๓
เด็กหญิงปรายพนา ปาระมี

๒๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๐๔
เด็กหญิงปานตะวัน เอียมมาธุสร

่

๒๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๙ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๑๐๐๕
เด็กหญิงพรสุดา ฟุงเฟองยศ

๓๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๐๖
เด็กชายวิรัตน์ หอมนวล

๑๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๐๗
เด็กชายศิริวัฒน์ ประพฤติธรรม

๓๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๐๘
เด็กหญิงศุภลักษณ์ นามอุ่น

๒๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๐๙
เด็กหญิงหวาน นามรี

๐๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๑๐
เด็กหญิงหอมทิพย์ มีสุข

๐๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๑๑
เด็กหญิงเรณุกา จอมแสง

๑๖/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๑๒
เด็กหญิงเหมยเงิน นามหลวง

๐๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๑๓
เด็กหญิงแพรวา ยาวิชัย

๐๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๑๔
เด็กหญิงแอนนิตา ดวงสนิท

๑๓/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๑๕
เด็กหญิงกมลชนก เล็กสุวัฒน์

๑๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๑๖
เด็กหญิงกมลวรรณ สามหมืน

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๑๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ นามแปง

๐๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๑๘
เด็กหญิงกิติญา รัดดา

๑๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๑๙
เด็กชายกิติชณัฏฐ์

์

อยู่เย็น
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๒๐
เด็กชายจีรพงษ์ จอมแสง

๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๒๑
เด็กหญิงฐิตารีย์ ศรีบางพลีน้อย

๒๒/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๒๒
เด็กหญิงณฐศร ใจเสมอ

๐๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๒๓
เด็กหญิงณัฐชา ศรีสองสม

๐๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๒๔
เด็กชายดลชัย สุนทรวิภาต

๐๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๒๕
เด็กหญิงตุลยา ศรีบุญเรือง

๑๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๒๖
เด็กชายธนกฤต คันธะแสนยศ

๐๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๒๗
เด็กชายธนธร กิณะนา

๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๒๘
เด็กชายธนากร ชัยพนัด

๒๘/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๒๙
เด็กชายธนากร โคตร์ภูงา

๒๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๓๐
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ปญญาไว

๑๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๓๑
เด็กหญิงธัญญาเรศ นารัตน์

๑๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๓๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ ปาเปาอ้าย

๓๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๓๓
เด็กชายธีรศักดิ

์

แสงจัย
๐๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๓๔
เด็กชายธีระยุทธ หอมเพียร

๑๔/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๓๕
เด็กหญิงนภัสสร กันทะเตียน

๒๖/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๓๖
เด็กชายนราวิชญ์ ปจจัตตัง

๑๕/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๓๗
เด็กหญิงนำทิพย์ หอมยามเย็น

๑๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๓๘
เด็กชายบุญ นามตาล

๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๓๙
เด็กชายประวิทย์ บุญเริง

๒๗/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๓๐ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๑๐๔๐
เด็กหญิงปาริชาติ แก้วปุก

๑๗/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๔๑
เด็กชายพัทธพล อุ่นคำ

๒๒/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๔๒
เด็กหญิงพัศญา พันสุภะ

๒๘/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๔๓
เด็กชายพิชญะ วรรณคำ

๑๗/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๔๔
เด็กหญิงพิมวดี วิสมล

๒๖/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๔๕
เด็กหญิงฟองติบ

๊

ลาทอง
๐๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๔๖
เด็กหญิงภัทรจาริณี ศรีสร้อย

๒๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๔๗
เด็กหญิงภัทรจาริน ประดับ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๔๘
เด็กหญิงมาลิณี สมประสงค์

๑๖/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๔๙
เด็กหญิงลักษมณ สังข์สิงห์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๕๐
เด็กหญิงวรรณพร จะวะ

๐๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๕๑
เด็กชายวรวิชญ์ ประมวลศิลป

๑๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๕๒
เด็กหญิงวรุณี ไอ่สาน

๑๘/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๕๓
เด็กหญิงศรีทิม หอมนวล

๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๕๔
เด็กชายศักดิเดช

์

เหล็กเพชร
๐๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๕๕
เด็กชายศักรินทร์ กิจรักษ์

๒๙/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๕๖
เด็กหญิงศิริพร อามอ

๑๕/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๕๗
เด็กชายศิวัช มูลสวัสดิ

์

๑๖/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๕๘
เด็กชายสมบุญ ลาทอง

๐๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๕๙
เด็กชายสมบูรณ์ พีรพัฒน์

๐๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๖๐
เด็กชายสมพล แซ่ลี

๐๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๖๑
เด็กชายสาม สามนวล

๐๔/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๖๒
เด็กชายสิรภพ เรือนคำ

๒๑/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๖๓
เด็กชายสุธิพงศ์ วังมณี

๒๗/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๖๔
เด็กหญิงสุพรรษา สุขน้อย

๒๙/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๖๕
เด็กหญิงสุภาภรญ์ นามแดง

๑๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๖๖
เด็กชายสุรศักดิ

์

สว่าง
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๖๗
เด็กหญิงหทัยรัตน์ ไชยกุล

๑๘/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๖๘
เด็กหญิงอรพรรณ จูเปาะ

๒๔/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๖๙
เด็กหญิงอาภัสรา ชุ่มวงศ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๗๐
เด็กหญิงอินทิรา อาจาย

๑๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๗๑
เด็กชายเฉลิมชนม์ สุยะต๊ะ

๐๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๗๒
เด็กหญิงเมธาวี เยส่อ

๒๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๗๓
เด็กหญิงเยาวภา พือเมีย

๐๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๗๔
เด็กชายไกรวิชญ์ สมบุญ

๐๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๓๑ / ๒๕๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๑๐๗๕
เด็กชายจุลพงค์ ทาวา

๒๔/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๗๖
เด็กหญิงฐิตารีย์ ดิษฐ์วัย

๒๖/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๗๗
เด็กชายฐิติพงษ์ ฐิติจิรสกุล

๐๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๗๘
เด็กชายธนากร วงศ์เรืองศรี

๑๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๗๙
เด็กหญิงพัชราพร ศรีวิชัย

๐๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๘๐
เด็กชายพีรพัฒน์ ดอนลาว

๐๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๘๑
เด็กชายภูริต เพ็ชรสุวรรณ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๘๒
เด็กชายวุฒิกร ธนาคำ

๒๔/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๘๓
เด็กชายสรณคมน์ ดวงสนิท

๒๙/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๘๔
เด็กหญิงสิรินยา กิตติประพันธ์

๑๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๘๕
เด็กหญิงอัจฉรา ชาวลีแสน

้

๒๒/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๘๖
เด็กชายทินภัทร ม่วงสาร

๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๘๗
เด็กหญิงณัฐสุดา เขือนเพ็ชร์

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๘๘
เด็กหญิงตาล อินพรม

๐๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๘๙
เด็กชายธนกฤต แซ่หลี

๑๖/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๙๐
เด็กหญิงธนาพร จิตรหนา

๒๖/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๙๑
เด็กชายธนายุทธ มานะธรรม

๒๖/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๙๒
เด็กชายธรรมสรณ์ บุญเยียม

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๙๓
เด็กชายธวัชชัย เนาว์แสง

๑๘/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๙๔
เด็กหญิงธัญจิรา เสือเพ็ง

๑๗/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๙๕
เด็กหญิงพนิดา กลมกลอม

๑๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๙๖
เด็กหญิงพรรณพัชรา หงษ์คำ

๑๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๙๗
เด็กชายพอล

แอนดริว มัลลารีj
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๙๘
เด็กหญิงรัชนิดา จ๋าจุ๋มปา

๐๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๐๙๙
เด็กชายวันใส ปาพา

๑๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๐๐
เด็กหญิงวิลาสินี สองอินทร์

๒๑/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๐๑
เด็กชายสมพงษ์ บุญกอง

๐๗/๐๑/๒๕๔๑ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๐๒
เด็กชายอภิศักดิ

์

มะโนเรือง

๑๓/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๐๓
เด็กหญิงเพ็ญนภา จะแฮ

๐๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๐๔
เด็กหญิงโยษิตา จูเปาะ

๑๒/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๐๕
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ปญบือ

๐๑/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๐๖
เด็กหญิงลลิดา แสเจ

๒๘/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๐๗
เด็กชายอมรเทพ อบเชย

๒๘/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๐๘
เด็กหญิงโพยมแก้ว ยอดมณีบรรพต

๐๒/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๐๙
เด็กชายชัยยุทธ กลินหอม

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๓๒ / ๒๕๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๑๑๑๐
เด็กชายวัชระ พร้อมสุข

๑๑/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๑๑
นางราตรี พันธ์ุจำเริญ

๒๑/๙/๒๕๐๓ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๑๒
นางนงรักษ์ ลือชา

๒๕/๑๑/๒๕๐๘
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๑๓
นางสาวพัชราภรณ์ เขียงแล่ ๗/๑/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๑๔
เด็กหญิงชนิตา ไทยใหญ่ ๘/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๑๕
เด็กชายกฤษตเมธ จันทะคึม

้

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดอยลานพิทยา วัดจำบอน  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๑๖
เด็กหญิงชญานิตย์ ไชยเลือง

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนดอยลานพิทยา วัดจำบอน  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๑๗
เด็กชายปยะตรี บุรีสูงเนิน

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนดอยลานพิทยา วัดจำบอน  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๑๘
เด็กหญิงพาขวัญ สอนดงบัง

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนดอยลานพิทยา วัดจำบอน  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๑๙
เด็กชายรัฐภูมิ ชาคำสนธ์

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดอยลานพิทยา วัดจำบอน  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๒๐
เด็กหญิงสุพิชชา จิตชาตรี

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนดอยลานพิทยา วัดจำบอน  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๒๑
เด็กหญิงสุภาวดี ยอดวงค์

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนดอยลานพิทยา วัดจำบอน  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๒๒
เด็กชายอณุวัฒน์ ปร้องนอก

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดอยลานพิทยา วัดจำบอน  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๒๓
เด็กหญิงอนุศรา เรียงดี

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนดอยลานพิทยา วัดจำบอน  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๒๔
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

บุตรหนองแวง
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดอยลานพิทยา วัดจำบอน  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๒๕
เด็กชายนวพล เตจ๊ะ

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดอยลานพิทยา วัดจำบอน  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๒๖
เด็กหญิงนันธิดา มหาพรหม

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดอยลานพิทยา วัดจำบอน  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๒๗
เด็กหญิงพิมพ์บูรพา พิรุฬ

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดอยลานพิทยา วัดจำบอน  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๒๘
เด็กชายภูริดล ศรีใหม่

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดอยลานพิทยา วัดจำบอน  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๒๙
เด็กหญิงลวัลย์ดา มุงคุณ

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดอยลานพิทยา วัดจำบอน  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๓๐
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ เปนใหญ่

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดอยลานพิทยา วัดจำบอน  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๓๑
เด็กหญิงสุกัญญา ศรีเฉลิม

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอยลานพิทยา วัดจำบอน  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๓๒
เด็กชายกฤษดา สระทองหลาง

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยลานพิทยา วัดจำบอน  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๓๓
เด็กชายขจรศักดิ

์

บุญลา
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยลานพิทยา วัดจำบอน  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๓๔
เด็กชายณัฐวุธ กองทอง

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยลานพิทยา วัดจำบอน  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๓๕
เด็กหญิงวริศรา บุรีแก้ว

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยลานพิทยา วัดจำบอน  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๓๖
เด็กชายศิวนนต์ ชัยวงค์

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยลานพิทยา วัดจำบอน  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๓๗
เด็กชายสุเทพ พิมพ์ดี

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยลานพิทยา วัดจำบอน  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๓๘
เด็กหญิงสโรชา บัวนาค

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยลานพิทยา วัดจำบอน  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๓๙
เด็กชายเอกภพ กัลยาณพงศ์

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยลานพิทยา วัดจำบอน  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๔๐
เด็กหญิงรจนา แสงตาสุข

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยลานพิทยา วัดจำบอน  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๔๑
เด็กชายอภิรัก ร่มขาว

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยลานพิทยา วัดจำบอน  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๔๒
นางเตือนใจ ดิษยกมล

๒๗/๑๑/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านโปงช้าง วัดจำบอน  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๔๓
เด็กหญิงจุฬาภรณ์ พรมมา

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแหย่ง วัดเขาแก้วดับภัย  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๔๔
เด็กชายฉัตรชนภูมิ กันธิยะ

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแหย่ง วัดเขาแก้วดับภัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๓๓ / ๒๕๑
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ชร ๓๔๕๙/๑๑๔๕
เด็กหญิงนาง อ่อนคำ

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแหย่ง วัดเขาแก้วดับภัย  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๔๖
เด็กชายพีรภัทร กันธิยะ

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแหย่ง วัดเขาแก้วดับภัย  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๔๗
เด็กหญิงแก้วตา ไทยใหญ่

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแหย่ง วัดเขาแก้วดับภัย  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๔๘
เด็กหญิงวนิศา จันทร์วิชัย

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแหย่ง วัดเขาแก้วดับภัย  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๔๙
เด็กชายสุรพงศ์ มิตรปญญา

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแหย่ง วัดเขาแก้วดับภัย  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๕๐
เด็กชายชัยภัทร ก๋าซ้อน

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแหย่ง วัดเขาแก้วดับภัย  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๕๑
เด็กหญิงณัฏฐพร มีวัตร

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา วัดบ้านร้อง  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๕๒
เด็กหญิงไอสรสวรรค์ อินแจ้

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา วัดบ้านร้อง  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๕๓
เด็กชายกิตติธัช อินต๊ะนนท์

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านร่องเผียว วัดร่องเผียว  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๕๔
เด็กชายกิตติธัช เกตุแก้ว

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องเผียว วัดร่องเผียว  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๕๕
เด็กชายจตุรงค์ กันทวี

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องเผียว วัดร่องเผียว  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๕๖
เด็กหญิงจิรนันท์ เตจา

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องเผียว วัดร่องเผียว  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๕๗
เด็กชายชนกันต์ แก้วปน

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องเผียว วัดร่องเผียว  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๕๘
เด็กชายชลณธี ไชยมงคล

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องเผียว วัดร่องเผียว  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๕๙
เด็กหญิงดลยา คำเมทา

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องเผียว วัดร่องเผียว  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๖๐
เด็กหญิงทิศรา ศิริวิทยานุวัฒน์

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องเผียว วัดร่องเผียว  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๖๑
เด็กชายธีรภัทร นันตา

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องเผียว วัดร่องเผียว  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๖๒
เด็กหญิงนารีรัตน์ เครือปญญา

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านร่องเผียว วัดร่องเผียว  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๖๓
เด็กหญิงพุทธรักษา แสงสว่าง

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องเผียว วัดร่องเผียว  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๖๔
เด็กชายภาณุพงศ์ เขียวทอง

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านร่องเผียว วัดร่องเผียว  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๖๕
เด็กหญิงรัฎชกรณ์ เตจา

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องเผียว วัดร่องเผียว  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๖๖
เด็กหญิงวิชุดา วรรณวิลัย

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร่องเผียว วัดร่องเผียว  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๖๗
เด็กหญิงชนานันท์ กาซ้อน

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องเผียว วัดร่องเผียว  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๖๘
เด็กหญิงณัฏฐณิชา บุญรัตน์

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องเผียว วัดร่องเผียว  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๖๙
เด็กหญิงกนกวรรณ เสียงตรง

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอยฮาง ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๗๐
เด็กชายสุรเดช อาเชอ ๑/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอยฮาง ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๗๑
เด็กหญิงชมพูนุช ไชยชมภู

๑๕/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอยฮาง ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๗๒
เด็กชายณัฐดนัย เชอหมือ

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอยฮาง ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๗๓
เด็กชายอาหนี

่

มาเยอะ ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอยฮาง ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๗๔
เด็กหญิงพิมพ์วิไล โพธิทา

๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดอยฮาง ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๗๕
นางนิตยา หงส์รพิพัฒน์

๑๙/๑๐/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านดอยฮาง ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๗๖
นายเจษฎา ศรีภมร ๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๗๗
นายเสริมศักดิ

์

สีมาพานิช ๐/๐/๒๕๐๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๗๘
นายเสรี ดวงใจประเสิรฐ ๐/๐/๒๕๑๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๗๙
นายเอกพจน์ สูจา ๐/๐/๒๕๒๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  
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ชร ๓๔๕๙/๑๑๘๐
นายโลเก noนามสกุล ๐/๐/๒๕๓๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๘๑
นายไพโรจน์ เชอมือ ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๘๒
นายไพจิตร สัมผัสศิลา ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๘๓
นายไอ่เมือง noนามสกุล ๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๘๔
นายกฤษณะ ขันทะ ๐/๐/๒๕๓๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๘๕
นายจงใจ ดวงดี ๐/๐/๒๕๒๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๘๖
นายจรัล บรรเรียนกิจ ๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๘๗
นายจะนอ ปาบือ ๐/๐/๒๕๓๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๘๘
นายจะบู แซ่ซือ ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๘๙
นายจักรพรรดิ ธนูกิจรุ่งเรือง ๐/๐/๒๕๓๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๙๐
นายจำรัส ประมวล ๐/๐/๒๕๐๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๙๑
นายชนะชัย แซ่พา ๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๙๒
นายชัยยุทธ เมืองใจ ๐/๐/๒๕๒๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๙๓
นายชาตรี สนิทรัก ๐/๐/๒๕๓๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๙๔
นายซียา ลามิน ๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๙๕
นายณฐพัชร แสนใจรัก ๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๙๖
นายณัชสัณห์ รัศมิธนหิรัญ

์

๐/๐/๒๕๑๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๙๗
นายณัฐพงษ์ คำตัง

้

๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๙๘
นายทศพร แก้วเพชร ๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๑๙๙
นายธงชัย พานอูล ๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๐๐
นายธรดล ใจมะสิทธิ

์

๐/๐/๒๕๒๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๐๑
นายนภดล สันธิ ๐/๐/๒๕๒๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๐๒
นายน้อย สมบูรณ์ ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๐๓
นายนันทวัฒน์ วิเชอ ๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๐๔
นายนิรุตติ

์

อินทโกสุม ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๐๕
นายบัณฑิตย์ ชาวไวสอ ๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๐๖
นายประทิน หล้านอด ๐/๐/๒๕๓๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๐๗
นายพิชิต เจริญทรัพย์ ๐/๐/๒๕๒๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๐๘
นายพิทักษ์พงษ์ วารีชมพู ๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๐๙
นายภาณุพงษ์ นารินคำ ๐/๐/๒๕๓๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๑๐
นายมนต์ชัย ศักดิสูง

์

๐/๐/๒๕๐๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๑๑
นายมอญ ลุงต๊ะ ๐/๐/๒๕๓๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๑๒
นายมาหามะสือกรี สาแม ๐/๐/๒๕๒๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๑๓
นายลิบู จู่จา ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๑๔
นายวิชัย วัฒนาศักดิดำรง

์

๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  
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ชร ๓๔๕๙/๑๒๑๕
นายวุฒิไกร ทรงสกุลทอง ๐/๐/๒๕๓๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๑๖
นายวุฒิกร แก้ววันดี ๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๑๗
นายศาสตรายุทธ สุขจิต ๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๑๘
นายสมชาติ เซอมือ ๐/๐/๒๕๓๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๑๙
นายสมบัติ อาซอง ๐/๐/๒๕๔๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๒๐
นายสมบูรณ์ ทับเจริญ ๐/๐/๒๕๑๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๒๑
นายสมวอน พรหมจักร ๐/๐/๒๕๐๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๒๒
นายสากาเรีย มือลอ ๐/๐/๒๕๑๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๒๓
นายสุชาติ เมอส่อกู่ ๐/๐/๒๕๓๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๒๔
นายสุทธิพงษ์ ทับแปน ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๒๕
นายสูเจ๊ะ แซ่จ๋าว ๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๒๖
นายอดิศักดิ

์

เลาหมี ๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๒๗
นายอนุชิต เซอกอง ๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๒๘
นายอภิวัฒน์ ฤทัยแจ่มพิทักษ์ ๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๒๙
นายอภิสิทธิ

์

กระจ่างโชคสุข ๐/๐/๒๕๓๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๓๐
นายอภิสิทธิ

์

อ้ายหลวง ๐/๐/๒๕๓๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๓๑
นายอ่องซานมิน ไม่มีนามสกุล ๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๓๒
นายอาแฉะ บือปุกุ๊

่

๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๓๓
นายอาก๋อง เปยเช ๐/๐/๒๕๑๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๓๔
นายอาฉ่า เมอแล ๐/๐/๒๕๒๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๓๕
นายอาฉี วุยแม ๐/๐/๒๕๑๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๓๖
นายอาบูฮาเร็ง มือลอ ๐/๐/๒๕๓๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๓๗
นายอาย่า แลเชอ ๐/๐/๒๕๒๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๓๘
นายอิทธิพล จันทร์ตา ๐/๐/๒๕๑๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๓๙
นายอุดม แซ่หยี ๐/๐/๒๕๑๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๔๐
นายเกรียงไกร สลีสองสม ๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๔๑
นายเกษตร แซ่ท้าว ๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๔๒
นายเกียรติศักดิ

์

วิบูลเกียรติยศ ๐/๐/๒๕๑๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๔๓
นายเจริญพงษ์ กิจรักษ์ ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๔๔
นายเฉลิมเกียรติ ใจกัณฑ์ ๐/๐/๒๕๓๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๔๕
นายเฉลิมพล อุปมา ๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๔๖
นายเดชา อนุรักษ์ ๐/๐/๒๕๐๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๔๗
นายเดชา ผาบวงค์สาย ๐/๐/๒๕๒๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๔๘
นายเผ่น วังวงค์ ๐/๐/๒๕๑๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๔๙
นายเรวัตร ชืนปรีชากุล

่

๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  
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ชร ๓๔๕๙/๑๒๕๐
นายเล่ง แซ้เฮ้อ ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๕๑
นายเล่ากี

๋

แซ่ย่าง ๐/๐/๒๔๙๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๕๒
นายเสกสรร ภิชัย ๐/๐/๒๕๒๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๕๓
นายเอกชัย เหลนเพชร ๐/๐/๒๕๒๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๕๔
นายเอกชัย ไทยนุรัฐ ๐/๐/๒๕๑๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๕๕
นายแอน ตาน ทุน ไม่มีนามสกุล ๐/๐/๒๕๒๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๕๖
นายโยธิน เทพทอง ๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๕๗
นายใส ยอดเมือง ๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๕๘
นายไพศาล วงค์กันทะ ๐/๐/๒๕๒๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๕๙
นายไหนแยง แซ่มัว ๐/๐/๒๕๒๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๖๐
นายกฤษฎา แซ่ทัง

่

๐/๐/๒๕๒๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๖๑
นายกาเด็ด คาน ๐/๐/๒๕๐๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๖๒
นายคมสันต์ ประเสริฐสังข์ ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๖๓
นายจตุรงค์ ขาวออ่น ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๖๔
นายจรัญ คำชม ๐/๐/๒๕๑๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๖๕
นายจอมพล พันธุ์จินา ๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๖๖
นายจะโล รักษาปา ๐/๐/๒๕๒๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๖๗
นายจัน ยี เซ็ง

่

ไม่มีนามสกุล ๐/๐/๒๕๑๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๖๘
นายจำดี แซ่ว่าง ๐/๐/๒๕๒๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๖๙
นายจีรเดช แซ่ฉิง

่

๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๗๐
นายจุลศักดิ

์

กองมงคล ๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๗๑
นายชัยสิทธิ

์

กิตติพงษ์ ๐/๐/๒๕๐๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๗๒
นายชาญ คิดดี ๐/๐/๒๕๐๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๗๓
นายชูเกียรติ สันติสุข ๐/๐/๒๕๒๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๗๔
นายณัฏฐกฤษฏิ

์

เกตน์นิภาพร ๐/๐/๒๕๒๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๗๕
นายณัฐตพล ฟกแก้ว ๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๗๖
นายณัฐวัฎฒ์ หลำเจริญ ๐/๐/๒๕๒๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๗๗
นายณิชาภัทร เรือนถา ๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๗๘
นายตุลา แซ่โซ้ง ๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๗๙
นายทรงวุฒิ ใจมโนวิไลพงษ์ ๐/๐/๒๕๑๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๘๐
นายทินกรณ์ หนันเรือง ๐/๐/๒๕๑๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๘๑
นายธนศักดิ

์

ศรีสมุทรนาค ๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๘๒
นายธีรยุทธ ทองด๊ ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๘๓
นายธีระพงษ์ ยอดมณีบรรพต ๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๘๔
นายนิรันดร์ ก้านเพชร ๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๓๗ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๑๒๘๕
นายบัญชา ปริมา ๐/๐/๒๕๒๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๘๖
นายบุญรัตน์ สุขเกษม ๐/๐/๒๕๒๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๘๗
นายบุญฤทธิ

์

สังข์อินทรีย์ ๐/๐/๒๕๑๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๘๘
นายประสิทธิ

์

อินทร์มงคล ๐/๐/๒๕๑๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๘๙
นายปราโมทย์ แซ่พ่าน ๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๙๐
นายปริญญา ลือยศ ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๙๑
นายปวีณ แสนนาม ๐/๐/๒๕๑๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๙๒
นายปอ แซ่ว่าง ๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๙๓
นายพิชัย อุทกภาชน์ ๐/๐/๒๕๑๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๙๔
นายพิษณุ ภูริวรปญญา ๐/๐/๒๕๒๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๙๕
นายภักดี บัวจำ ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๙๖
นายภาคภูมิ อึงอือ ๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๙๗
นายภานุวัฒน์ ฟูเชือ

้

๐/๐/๒๕๓๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๙๘
นายภูผา ยินดี ๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๒๙๙
นายภูพัฒน์ สร้างสีทา ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๐๐
นายภูวดล วรรณสาร ๐/๐/๒๕๓๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๐๑
นายภูวสิทธิ

์

อรรจฐานิศย์ ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๐๒
นายมงคล ไชยมูลมัง

่

๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๐๓
นายมนู คอแสง ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๐๔
นายยุทธชัย คำทอน ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๐๕
นายราชัน เชือเมืองพาน

้

๐/๐/๒๕๒๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๐๖
นายรุจิโรจน์ เทพคำปลิว ๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๐๗
นายฤทธิไกร สุขสาคร ๐/๐/๒๕๓๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๐๘
นายวรรษกร

ศรีทรัพพยานนท์
๐/๐/๒๕๑๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๐๙
นายวรวิช พรหมชัยวุฒิ ๐/๐/๒๕๓๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๑๐
นายวรสิทธิ

์

วงศ์นภาไพศาล ๐/๐/๒๕๓๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๑๑
นายวิชัย นาลนุกุล ๐/๐/๒๕๓๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๑๒
นายวิชัย ไพฑูรย์โอภาส ๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๑๓
นายวิฑูรย์ ขวัญชัยประทาน ๐/๐/๒๕๓๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๑๔
นายวิทยา มิงเชือ

่ ้

๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๑๕
นายวิทยา แซ่ย่าง ๐/๐/๒๕๑๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๑๖
นายวีระวัฒน์ นามปน ๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๑๗
นายวีระศักดิ

์

ยารังศรี ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๑๘
นายศราวุฒิ อ้ายเหมย ๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๑๙
นายศราวุฒิ จาอินต๊ะ ๐/๐/๒๔๗๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๓๘ / ๒๕๑

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๑๓๒๐
นายศราวุธ คำกูล ๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๒๑
นายศิริพงษ์ แซ่ฟาน ๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๒๒
นายสถาพร สมจิตต์ ๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๒๓
นายสมเดช ยาตรา ๐/๐/๒๕๑๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๒๔
นายสมชาติ ลิมพิสร ๐/๐/๒๕๑๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๒๕
นายสมชิต สิงห์แก้ว ๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๒๖
นายสมพงศ์ พัฒนสิงห์ ๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๒๗
นายสมพจน์ เกษตรสุขถาวร ๐/๐/๒๕๑๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๒๘
นายสันติ เพชรประดับ ๐/๐/๒๔๙๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๒๙
นายสาม ไม่มีนามสกุล ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๓๐
นายสิงห์คม สิงห์ทอง ๐/๐/๒๕๑๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๓๑
นายสิงหา กาบอ้อย ๐/๐/๒๕๑๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๓๒
นายสุขเกษม ยับย่อย ๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๓๓
นายสุขเปง มะลิวงค์ ๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๓๔
นายสุขคำ ภิระบรรณ์ ๐/๐/๒๕๐๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๓๕
นายสุชาติ จรูญสกุลวงศ์ ๐/๐/๒๕๓๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๓๖
นายสุชาติ ราชคม ๐/๐/๒๕๐๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๓๗
นายสุธี ต้องโพนทอง ๐/๐/๒๕๓๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๓๘
นายสุธี ใยโพธิทอง

์

๐/๐/๒๕๒๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๓๙
นายสุพจน์ หาญกล้า ๐/๐/๒๔๘๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๔๐
นายสุภาพ ร้องบุญลือ ๐/๐/๒๕๐๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๔๑
นายสุริยา อนุชิตวรการ ๐/๐/๒๕๑๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๔๒
นายสุวรรณพันธุ์ แก้วใส ๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๔๓
นายหล้า สายสุข ๐/๐/๒๔๙๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๔๔
นายองอาจ หม่อโปะกู่ ๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๔๕
นายอนุชิต โสภณดวงกมล ๐/๐/๒๕๒๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๔๖
นายอนุชิต บุตรวงค์ ๐/๐/๒๕๓๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๔๗
นายอรุณ มือแหละ ๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๔๘
นายอัครเดช โพธิสิทธิ

์

๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๔๙
นายอาเกอะ ตอนเซ้ ๐/๐/๒๕๑๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๕๐
นายอาโด่ เชอมือกู่

่

๐/๐/๒๕๐๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๕๑
นายอากอง มาเยอะ ๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๕๒
นายอากือ เยเบียงกู่ ๐/๐/๒๕๑๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๕๓
นายอาคม อางี ๐/๐/๒๕๓๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๕๔
นายอาซ่า ฮาเยกุ ๐/๐/๒๕๐๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๓๙ / ๒๕๑

้
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ชร ๓๔๕๙/๑๓๕๕
นายอาซิง แซ่ลี ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๕๖
นายอาทิตย์ เทพอินทร์ ๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๕๗
นายอาทิตย์

รายเรียงพันธุ์พนา
๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๕๘
นายอาทิตย์ อินต๊ะใจ ๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๕๙
นายอามะ อามอ ๐/๐/๒๕๑๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๖๐
นายอาส่อง ชีหมือ

่

๐/๐/๒๕๒๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๖๑
นายเกรียงไกร อรุณวิชญ์หิรัญ ๐/๐/๒๕๑๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๖๒
นายเจด็ด โคตรบรรเทา ๐/๐/๒๕๒๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๖๓
นายเจียน

้

แซ่วัง

่

๐/๐/๒๕๒๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๖๔
นายเดช ตาจัน ๐/๐/๒๕๑๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๖๕
นายเดช คำภีระ ๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๖๖
นายเด่นชัย วิบูลมงคลพร ๐/๐/๒๕๐๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๖๗
นายเลิศชัย สกุลปรีชารักษ์ ๐/๐/๒๕๔๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๖๘
นายเอกชัย หม่อปอกู่ ๐/๐/๒๕๔๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๖๙
นายเอกพงษ์ อรรถพลภูษิต ๐/๐/๒๕๔๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๗๐
นายแอหยี จะอือ ๐/๐/๒๕๒๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๗๑
นายโกวิท วิบุญสกุลวงค์ ๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๗๒
นายโชคมงคล วริโรจนกุล ๐/๐/๒๕๒๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๗๓
นายใส่ ตาน หลู่ ไม่มีนาสกุล ๐/๐/๒๕๑๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๗๔
นายใส ยี เซ็น

่

ไม่มีนามสกุล ๐/๐/๒๕๑๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๗๕
นายไชยยง วรกิจพาณิชย์ ๐/๐/๒๕๓๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๗๖
นายไพโรจน์ ชัยชะนะ ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๗๗
นายไส่ บา หม่อง ไม่มีนาสกุล ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๗๘
นายไอ่จา แสะห่อ ๐/๐/๒๕๐๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๗๙
นายกรฉัตร จะแต๊ะ ๐/๐/๒๕๑๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๘๐
นายกฤษณพล รินบิน ๐/๐/๒๕๓๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๘๑
นายกฤษณะ ชมสินทรัพย์ ๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๘๒
นายกิตติชัย ปฐมกุล ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๘๓
นายคงกระพัน แซ่ล้อ ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๘๔
นายคมกฤษ พินิจ ๐/๐/๒๕๑๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๘๕
นายคมกฤษ ใจปาแก้ว ๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๘๖
นายจรัสวุฒิพร กุมณภัคศรี ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๘๗
นายจะเหน่ โยห้า ๐/๐/๒๕๑๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๘๘
นายจะแฮ จะก่า ๐/๐/๒๕๔๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๘๙
นายจะตี ลาหูนะ ๐/๐/๒๕๒๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๔๐ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๑๓๙๐
นายจะทอ ลิฟู ๐/๐/๒๕๑๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๙๑
นายจะนะ ใจจะมือ ๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๙๒
นายจะปอ ยะติ ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๙๓
นายจะพือ ลาหูนะ ๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๙๔
นายจะลอ จะนู ๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๙๕
นายจะลู ไม่มีนาสกุล ๐/๐/๒๕๓๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๙๖
นายจะหา จะปู ๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๙๗
นายจะอุ ไม่มีนาสกุล ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๙๘
นายจักรพันธ์ ก้อนคำ ๐/๐/๒๕๑๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๓๙๙
นายจัระพันธ์ คำปญญา ๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๐๐
นายจำลอง ต๊ะคำ ๐/๐/๒๕๐๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๐๑
นายจิติศักดิ

์

เพเมียกู่ ๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๐๒
นายจีระวัฒน์ ตุ่นเตีย

้

๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๐๓
นายชมพู แสนแปงวัง ๐/๐/๒๕๑๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๐๔
นายชัยเดช เชอเปย ๐/๐/๒๕๓๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๐๕
นายชายคำ ไม่มีนาสกุล ๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๐๖
นายชิงชัย จะลือ ๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๐๗
นายชุติศรณ์ ศิริวัตนไมตรี ๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๐๘
นายชูชาติ ภิไชยวงค์ ๐/๐/๒๕๒๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๐๙
นายซัน ไม่มีนาสกุล ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๑๐
นายณัฐพงศ์ บุญมาก ๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๑๑
นายณัฐพล สันติวรพิพัฒน์ ๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๑๒
นายณัฐวัตร รุจิกรบัณฑิต ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๑๓
นายณัฐวุฒิ อริยะภาพ ๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๑๔
นายณัฐศักดิ

์

ธนานนทพันธุ์ ๐/๐/๒๕๓๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๑๕
นายถนอมทรัพย์ เมืองมูล ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๑๖
นายทรงสิทธิ

์

คณานันท์สิน ๐/๐/๒๕๓๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๑๗
นายธนัญกรณ์ พรรณพรหม ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๑๘
นายธนาวุฒิ แซ่ลี ๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๑๙
นายธรณัส มโนวงค์ ๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๒๐
นายธีรยุทธ หมือโปะกู่ ๐/๐/๒๕๓๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๒๑
นายนเรศ บุญถา ๐/๐/๒๕๑๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๒๒
นายนพรัตน์ สร้อยแก้ว ๐/๐/๒๕๓๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๒๓
นายนรินทร์ วรรณสิทธิ

์

๐/๐/๒๕๑๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๒๔
นายนิพนธ์ ยอดผ่านเมือง ๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๔๑ / ๒๕๑
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ชร ๓๔๕๙/๑๔๒๕
นายนิรุต อุตสาใจ ๐/๐/๒๕๒๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๒๖
นายบารมี ศรีวิชัย ๐/๐/๒๕๓๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๒๗
นายประเสริฐ สถิตปญญาวงค์ ๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๒๘
นายประธาน กาญจนาวิล ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๒๙
นายปน คำมูล ๐/๐/๒๕๓๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๓๐
นายปงเงียะ

๊

ไมมีนาสกุล ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๓๑
นายผัด หมืนจะคา

่

๐/๐/๒๕๑๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๓๒
นายพงษ์พันธ์ เบเวกู่ ๐/๐/๒๕๐๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๓๓
นายพนัส แอตี

๋

๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๓๔
นายพรชัย ผิวนิวัฒน์ ๐/๐/๒๕๒๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๓๕
นายพิเชษฐ์ ธูปการะ ๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๓๖
นายพินิจ ซางสุภาพ ๐/๐/๒๕๓๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๓๗
นายพิรัสม์ ยาวิชัย ๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๓๘
นายพีรพงษ์ เชอก๋อง ๐/๐/๒๕๔๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๓๙
นายภัทรพงศ์ เนียมหอม ๐/๐/๒๕๑๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๔๐
นายมงคล ปนนะรา ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๔๑
นายมนต์ชัย ทิพย์ประสงค์ ๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๔๒
นายมาโนช อิสโมร์กูล ๐/๐/๒๕๑๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๔๓
นายมานัส พูลเกษม ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๔๔
นายยงยุทธ สุปญโย ๐/๐/๒๕๒๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๔๕
นายยงวิทย์ อยู่เหย่อกู่ ๐/๐/๒๕๓๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๔๖
นายยศดนัย มะวง ๐/๐/๒๕๒๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๔๗
นายยอดชัย ม้ายือ ๐/๐/๒๕๓๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๔๘
นายยะปา นาปอ ๐/๐/๒๕๓๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๔๙
นายยาฟู ไอแตะ ๐/๐/๒๕๒๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๕๐
นายยาอือ ไอติ ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๕๑
นายรัตนชัย กูลละวรรณา ๐/๐/๒๕๑๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๕๒
นายรุ่ง ยะถา ๐/๐/๒๕๐๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๕๓
นายลอเอ่อ หลอกจา ๐/๐/๒๕๓๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๕๔
นายลอซา จะอือ ๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๕๕
นายลีเย มาเยอะ ๐/๐/๒๕๑๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๕๖
นายวชิรวิทย์ จิตรทรงพลัง ๐/๐/๒๕๓๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๕๗
นายวรพจน์ เนียมภิญโญ ๐/๐/๒๕๐๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๕๘
นายวรสิงห์ ศรีประสม ๐/๐/๒๕๑๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๕๙
นายวัชระ คิดชอบ ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  
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ชร ๓๔๕๙/๑๔๖๐
นายวัฒนา มาสุ้ม ๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๖๑
นายวันเฉลิม กันแก้ว ๐/๐/๒๕๓๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๖๒
นายวิเชียร เชอเมอ ๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๖๓
นายวิชญา ทวีสมบัติ ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๖๔
นายวิชิต รุ่งโรจน์ ๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๖๕
นายวิรัตน์ ลาหู่นะ ๐/๐/๒๕๓๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๖๖
นายวิศรุต แก้วยาใส ๐/๐/๒๕๓๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๖๗
นายวิสิฐ สกุลเบืองบน

้

๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๖๘
นายศราวุธ วังมูล ๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๖๙
นายศิระ แซ่เลาะ ๐/๐/๒๕๒๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๗๐
นายศุภลักษณ์ มหาดง ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๗๑
นายสมชัย แซ่ผ่าน ๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๗๒
นายสมชาย วงศ์เครือ ๐/๐/๒๕๑๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๗๓
นายสมชาย จะเด๋อ ๐/๐/๒๕๓๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๗๔
นายสมชาย ลุงวาด ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๗๕
นายสมชาย กาหะ ๐/๐/๒๕๒๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๗๖
นายสมบัติ อายี ๐/๐/๒๕๓๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๗๗
นายสมบูณร์ เยอส่อ ๐/๐/๒๕๓๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๗๘
นายสมพงษ์ จะบือ ๐/๐/๒๕๓๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๗๙
นายสรายุธ ชุมภูมิง

่

๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๘๐
นายสราวุธ ตะเนาศรี ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๘๑
นายสายัณย์ สุเตนัน ๐/๐/๒๕๑๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๘๒
นายสิทธินนท์ จันทร์หน่อแก้ว ๐/๐/๒๕๓๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๘๓
นายสุเทพ เยอเบาะ ๐/๐/๒๕๒๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๘๔
นายสุดเขต หาญทองไชย ๐/๐/๒๕๒๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๘๕
นายสุทธิพงศ์ สิงห์คะ ๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๘๖
นายสุทธิพงษ์ วิยะรัตน์ ๐/๐/๒๕๓๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๘๗
นายสุพัฒน์ ตาปน ๐/๐/๒๕๑๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๘๘
นายสุรเชษฐ์ แลเชอะ ๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๘๙
นายสุวิญชา

ชุมสาย ณ อยุธยา
๐/๐/๒๕๐๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๙๐
นายหนูเรียน แก้วลายคำ ๐/๐/๒๕๒๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๙๑
นายหล่อเสน แสงจัง ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๙๒
นายหล่อตี

๋

แลเชอกู่ ๐/๐/๒๕๒๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๙๓
นายอนุชาญ เครือนาค ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๙๔
นายอภิเดช นาคน้อย ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  
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ชร ๓๔๕๙/๑๔๙๕
นายอมรรัชฎ คำฝน ๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๙๖
นายอย่าช่า จือเต๊าะ ๐/๐/๒๕๐๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๙๗
นายอะแยะ อยู่ลือ ๐/๐/๒๕๑๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๙๘
นายอาเจอะ ตาเปยว ๐/๐/๒๕๑๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๔๙๙
นายอาเตอะ แชมือ ๐/๐/๒๕๓๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๐๐
นายอาเปยะ มาเยอะ ๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๐๑
นายอาเหมือ เบเชกู่ ๐/๐/๒๕๒๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๐๒
นายอาโด่ คะหล่า ๐/๐/๒๕๒๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๐๓
นายอาโย มาเยอะ ๐/๐/๒๕๓๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๐๔
นายอาจะ อาซ้อง ๐/๐/๒๕๓๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๐๕
นายอาฉึ มาเยอะ ๐/๐/๒๕๓๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๐๖
นายอาซึง แลเซอ ๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๐๗
นายอาทิตย์ นวลตระกูล ๐/๐/๒๕๒๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๐๘
นายอานี อาซอง ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๐๙
นายอาลอ เซอหมือ

่

๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๑๐
นายอาหล่อง เชอหมือ

่

๐/๐/๒๕๑๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๑๑
นายอาหลิว

๋

แซ่ลี ๐/๐/๒๕๓๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๑๒
นายอาฮุย แซ่ลี ๐/๐/๒๕๓๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๑๓
นายอำพล แซ่ฟุง ๐/๐/๒๕๑๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๑๔
นายอิศราพงษ์ วิยานัน ๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๑๕
นายอุดม แสนอุ่นเรือน ๐/๐/๒๕๑๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๑๖
นายอูต้า ไม่มีนาสกุล ๐/๐/๒๕๐๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๑๗
นายเมโปง แสงจันทร์ ๐/๐/๒๔๙๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๑๘
นายเมธาวี แสวงบุญ ๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๑๙
นายเล็ก สมวรรณ์ ๐/๐/๒๔๙๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๒๐
นายเลาเอ๋อ สวินัยกุล ๐/๐/๒๔๘๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๒๑
นายกฤษณะพงศ์ สัตยานุรักษ์ ๐/๐/๒๕๒๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๒๒
นายกิติศักดิ

์

มุดกาศ ๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๒๓
นายจะเสือ ปอมือ ๐/๐/๒๔๙๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๒๔
นายจันทร์ บุญศรี ๐/๐/๒๕๐๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๒๕
นายจันทร์ดี แก้วศรีนวล ๐/๐/๒๔๙๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๒๖
นายซุนซัง แซ่ลี ๐/๐/๒๔๙๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๒๗
นายทองขาว อินทมาต ๐/๐/๒๔๙๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๒๘
นายธวัชชัย จินตธรรม ๐/๐/๒๔๙๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๒๙
นายนิพนธ์ สีทาสร้อย ๐/๐/๒๔๙๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  
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ชร ๓๔๕๙/๑๕๓๐
นายปนคำ แสนก๋า ๐/๐/๒๔๙๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๓๑
นายพงษ์เดช กันชัย ๐/๐/๒๔๙๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๓๒
นายภาสกร ศาสตร์ฐากูร ๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๓๓
นายมูล คำแซว ๐/๐/๒๕๐๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๓๔
นายลพ ยอดดี ๐/๐/๒๔๙๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๓๕
นายวินัย สุขเกษม ๐/๐/๒๔๙๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๓๖
นายวิษณุกรณ์ เมืองแก่น ๐/๐/๒๕๒๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๓๗
นายวุฒิพงษ์ จันทาพูล ๐/๐/๒๕๒๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๓๘
นายศรีวรรณ จันทร์ฟอง ๐/๐/๒๔๙๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๓๙
นายสถิต พิระบรรณ ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๔๐
นายสมพร ฐานะกิจ ๐/๐/๒๔๙๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๔๑
นายสมฤทธิ

์

นางี ๐/๐/๒๔๘๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๔๒
นายส่วย สมงอน ๐/๐/๒๔๙๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๔๓
นายสิทธิ

์

มณีวรรณสุข ๐/๐/๒๔๙๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๔๔
นายสุรพงศ์ พรมสุวรรณ์ ๐/๐/๒๕๓๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๔๕
นายอดิศักดิ

์

จูตระกูล ๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๔๖
นายอรรณพ มูลยศ ๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๔๗
นายอาเลผ่า แสนขวาง ๐/๐/๒๔๙๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๔๘
นายดี คำใย ๐/๐/๒๕๐๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๔๙
นายตาลหลู่ สุทธิวงค์ ๐/๐/๒๕๒๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๕๐
นายพเยาว์ คำจริง ๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๕๑
นายสมผัด บุญศรี ๐/๐/๒๔๘๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๕๒
นายสุวิจักขณ์ ตังพิบูลย์

้

๐/๐/๒๕๐๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๕๓
นายอนุพล วงศ์ใส ๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๕๔
นางเกษสุดา อุเทียม ๐/๐/๒๔๙๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๕๕
นางสาวเซียววู่

่

แซ่ยี

่

๐/๐/๒๕๐๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๕๖
นางสาวเปรมินทร์ วิญญาณ ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๕๗
นางเสาวลักษณ์ ผ่านศรีสุข ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๕๘
นางสาวแซ่เอ๋อ อนันต์ปติชัยกุล ๐/๐/๒๕๒๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๕๙
นางสาวแสงดาว แก้วเก่า ๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๖๐
นางสาวแสงหล้า วุ่ยแม ๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๖๑
นางกนกพันธุ์ พรมศักดิ

์

๐/๐/๒๕๑๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๖๒
นางกรรณิการ์ ดวงแก้ว ๐/๐/๒๕๒๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๖๓
นางสาวกรวิกา จันแปงเงิน ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๖๔
นางกฤษติกา เยอซอ ๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  
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้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๑๕๖๕
นางสาวจรัสศรี สายทา ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๖๖
นางจันทรา คำตอง ๐/๐/๒๔๙๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๖๗
นางจันสุข ใจแก้ว ๐/๐/๒๕๐๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๖๘
นางสาวจิราพร จันทร์วิลัย ๐/๐/๒๕๓๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๖๙
นางสาวจิราภรณ์ ณ ลำปาง ๐/๐/๒๕๑๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๗๐
นางสาวชุติกาญจน์ อาหมิ ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๗๑
นางซาเหมย แซ่หล่อ ๐/๐/๒๕๒๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๗๒
นางสาวฐาปนี สงวนรูป ๐/๐/๒๕๔๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๗๓
นางสาวฐิตาภรณ์ เทพคำลือ ๐/๐/๒๕๓๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๗๔
นางสาวณัชชา หุ้นทอง ๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๗๕
นางสาวณิชานันท์ แซ่จู ๐/๐/๒๕๒๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๗๖
นางสาวดวงแข จารุเรืองสิริกุล ๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๗๗
นางสาวดวงนภา จินดาธรรม ๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๗๘
นางสาวดาริกา สมจิตร ๐/๐/๒๕๓๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๗๙
นางสาวดาริน อภิชัยคำ ๐/๐/๒๕๓๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๘๐
นางตูมมา บุญธิมา ๐/๐/๒๕๑๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๘๑
นางสาวทรัพย์ทวี เทพสุรินทร์ ๐/๐/๒๕๔๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๘๒
นางทะนูนา หลีจา ๐/๐/๒๔๙๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๘๓
นางสาวธนพร ชูเกาะทวด ๐/๐/๒๕๑๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๘๔
นางสาวธนัชชา อิทรคำ ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๘๕
นางสาวธิดาทิพย์ ธุวะคำ ๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๘๖
นางสาวนงคราญ อวัยแม

่

๐/๐/๒๕๓๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๘๗
นางนะลอ คะบู่ ๐/๐/๒๕๒๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๘๘
นางสาวนาโหย่ ละหู่นะ ๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๘๙
นางสาวนาจ้า วิลัย ๐/๐/๒๕๔๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๙๐
นางนาบูหล่า ลาหู่นะ ๐/๐/๒๕๒๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๙๑
นางนามี ลาหู่ ๐/๐/๒๕๒๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๙๒
นางนายอ noนามสกุล ๐/๐/๒๕๐๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๙๓
นางนาลอ ลาหู่นะ ๐/๐/๒๕๑๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๙๔
นางสาวนาสอ อาก่อ ๐/๐/๒๕๑๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๙๕
นางสาวนาอือ ปูหา ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๙๖
นางนาอือ

่

กุ่ยแก้ว ๐/๐/๒๕๑๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๙๗
นางสาวนิฎฐิกา เพ็ชรทะเล ๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๙๘
นางสาวนิราภรณ์ กาไว ๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๕๙๙
นางสาวบรรเลียง คำวัง ๐/๐/๒๕๐๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๔๖ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๑๖๐๐
นางบุญรักษ์ ทิพย์เมืองพรม ๐/๐/๒๔๙๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๐๑
นางสาวประกาย เทพมะณี ๐/๐/๒๕๑๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๐๒
นางประดุจเดือน บารมีสมบูรณ์ ๐/๐/๒๕๑๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๐๓
นางสาวปราณี ศรีสมบูรณ์ ๐/๐/๒๕๓๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๐๔
นางสาวปทมวรรณ จะอู๋ ๐/๐/๒๕๓๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๐๕
นางปา รากะรินทร์ ๐/๐/๒๔๘๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๐๖
นางปยาภรณ์ ปญญา ๐/๐/๒๕๑๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๐๗
นางสาวพรภิมร ศรีมูลผา ๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๐๘
นางสาวพัชรี จักรเจริญ ๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๐๙
นางสาวพิมชนก อาตุ๊ ๐/๐/๒๕๒๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๑๐
นางสาวภคพร ศรีสมุทร ๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๑๑
นางสาวมณิภา คำขจร ๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๑๒
นางสาวรัตติกร กุลดี ๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๑๓
นางสาวรัตติกาล แก้วพรม ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๑๔
นางสาวรัตนาภา ทองอ่วม ๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๑๕
นางสาวละไม สวัสดิรัมย์

์

๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๑๖
นางสาวลัดดา พานพบ ๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๑๗
นางลำมะณา สุราช ๐/๐/๒๔๙๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๑๘
นางสาวลำยอง สิงห์สา ๐/๐/๒๕๒๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๑๙
นางวราพร แก้วตัง

้

๐/๐/๒๕๑๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๒๐
นางสาววันวิสา รัตนวงศ์เจริญ ๐/๐/๒๕๓๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๒๑
นางวาสนา แยซอกู่ ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๒๒
นางสาววิไลวรรณ มังสูงเนิน

่

๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๒๓
นางสาวศศิวิมล พนักธรรม ๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๒๔
นางสาวสมศรี ศิริตัน ๐/๐/๒๕๑๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๒๕
นางสาวสลิลทิพย์ อุ่นเอ้ย ๐/๐/๒๕๓๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๒๖
นางสาวสาธิดา เปยเชกู่ ๐/๐/๒๕๑๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๒๗
นางสายสุดา เชือแสนดี

้

๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๒๘
นางสาวสาวิณี ศรีวิชัย ๐/๐/๒๕๓๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๒๙
นางสี พิทักษ์พาณิชย์ ๐/๐/๒๕๐๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๓๐
นางสีแก้ว ดวงใจ ๐/๐/๒๕๒๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๓๑
นางสาวสุขุนัฎฐา สุดทิรา ๐/๐/๒๕๓๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๓๒
นางสาวสุคนธวัลย์ ใจมา ๐/๐/๒๕๒๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๓๓
นางสาวสุริสา อาเคอ ๐/๐/๒๕๒๕ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๓๔
นางหมีเดาะ หมือแลกู่

่

๐/๐/๒๕๑๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๔๗ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๑๖๓๕
นางสาวหมีเนอ แยเปยง ๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๓๖
นางหมีชู อายิ ๐/๐/๒๕๑๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๓๗
นางหล่วย กุยคำ ๐/๐/๒๕๐๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๓๘
นางอนุสรา ชัยลังกา ๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๓๙
นางสาวอรวรรณ ศรีสวัสดิ

์

๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๔๐
นางสาวอัญชนา สิงห์ชัย ๐/๐/๒๕๓๘ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๔๑
นางสาวอาชามะ แซ่ย่าง ๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๔๒
นางอาซังเหมย แซ่ล่อ ๐/๐/๒๔๘๙ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๔๓
นางสาวอาลิสา ชุมภูชา ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๔๔
นางอำภาพร นิลจันทร์ ๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๔๕
นางสาวอินทิพร ไชยวรรณ์ ๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๔๖
นางอือ กุ่ยแก้ว ๐/๐/๒๕๑๗ เรือนจำกลางเชียงราย ดอยฮางใน  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๔๗
เด็กชายณภัทร พัดไสว

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ วัดปางริมกรณ์  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๔๘
เด็กชายณัฐกิตติ

์

เชอหมือ

่

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ วัดปางริมกรณ์  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๔๙
เด็กหญิงพรทิพย์ นันทะลุน

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ วัดปางริมกรณ์  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๕๐
เด็กชายหลงทอง นามแสง

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ วัดปางริมกรณ์  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๕๑
เด็กชายเอกชัย ลุงจิง

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ วัดปางริมกรณ์  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๕๒
เด็กหญิงบุษยพร บุญรัตน์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ วัดปางริมกรณ์  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๕๓
เด็กชายสุทธิภัทร โพธิทัย

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ วัดปางริมกรณ์  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๕๔
เด็กหญิงดาวเงิน ทวีสม

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ วัดปางริมกรณ์  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๕๕
เด็กชายเกษมสันติ

์

อินทรประเสริฐ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ วัดปางริมกรณ์  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๕๖
เด็กชายณัฐดนัย ผึงสันเทียะ

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ วัดปางริมกรณ์  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๕๗
นางอนงค์ กุ่มงาม

๑๔/๐๘/๒๕๑๐
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๕๘
นางสุดาภรณ์ อินสุพรรณ

๑๙/๐๗/๒๕๑๗
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๕๙
นายบรรเจิด อินสุพรรณ

๐๗/๐๓/๒๕๑๙
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๖๐
เด็กหญิงพิมพ์วิมล ใจยะ

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากว๋าว-ดอนชัย วัดดอนมูล  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๖๑
เด็กหญิงมะลิ หม่อโปะกู่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากว๋าว-ดอนชัย วัดดอนมูล  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๖๒
เด็กชายรัฐภูมิ ร้องขันแก้ว

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากว๋าว-ดอนชัย วัดดอนมูล  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๖๓
เด็กหญิงลัดดา หมือแลกู่

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากว๋าว-ดอนชัย วัดดอนมูล  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๖๔
เด็กชายวิโรจน์ เซียมมือ

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากว๋าว-ดอนชัย วัดดอนมูล  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๖๕
เด็กชายอนุศร อาจอกู่

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากว๋าว-ดอนชัย วัดดอนมูล  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๖๖
เด็กชายพีระวิชญ์ บุญเรือง

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากว๋าว-ดอนชัย วัดดอนมูล  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๖๗
เด็กชายวรวิทย์ ก้อนแก้ว

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากว๋าว-ดอนชัย วัดดอนมูล  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๖๘
เด็กชายสมชาย มาเยอะ

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากว๋าว-ดอนชัย วัดดอนมูล  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๖๙
เด็กชายอนุชา อายิ

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากว๋าว-ดอนชัย วัดดอนมูล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๔๘ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๑๖๗๐
เด็กชายอภิศักดิ

์

อุประ
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากว๋าว-ดอนชัย วัดดอนมูล  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๗๑
เด็กชายอาหลู่ มาเปยง

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากว๋าว-ดอนชัย วัดดอนมูล  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๗๒
เด็กชายอาโจ้ มาเยอะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากว๋าว-ดอนชัย วัดดอนมูล  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๗๓
เด็กชายโยแซ่ หมือแล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากว๋าว-ดอนชัย วัดดอนมูล  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๗๔
เด็กหญิงจิดาภา จับใจนาย

๑๗/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาบง(หล้าราษฎร์วิทยา)

วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๗๕
เด็กหญิงประภาสินี ลาดคมน์

๒๖/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาบง(หล้าราษฎร์วิทยา)

วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๗๖
เด็กชายพชรดนัย บุญยวง

๒๗/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาบง(หล้าราษฎร์วิทยา)

วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๗๗
เด็กหญิงภัคจีรา จับใจนาย

๑๙/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาบง(หล้าราษฎร์วิทยา)

วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๗๘
เด็กหญิงฤดี อุดคำ

๒๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาบง(หล้าราษฎร์วิทยา)

วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๗๙
เด็กหญิงวริศรา ภิยะคำ

๑๖/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาบง(หล้าราษฎร์วิทยา)

วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๘๐
เด็กชายวัชรพล ภิยะคำ

๑๖/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาบง(หล้าราษฎร์วิทยา)

วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๘๑
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ธนะเรือง

๓๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาบง(หล้าราษฎร์วิทยา)

วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๘๒
เด็กหญิงสุวพิชญ์ น้อยหมอ

๒๙/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาบง(หล้าราษฎร์วิทยา)

วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๘๓
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เสนางาม

๒๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาบง(หล้าราษฎร์วิทยา)

วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๘๔
เด็กชายกัมปนาท ตุ่นแก้ว

๓๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาบง(หล้าราษฎร์วิทยา)

วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๘๕
เด็กชายชยธร รินนายรักษ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาบง(หล้าราษฎร์วิทยา)

วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๘๖
เด็กชายชยากร รินนายรักษ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาบง(หล้าราษฎร์วิทยา)

วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๘๗
เด็กหญิงณีรนุช น้อยหมอ

๐๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาบง(หล้าราษฎร์วิทยา)

วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๘๘
เด็กหญิงนูรียา ภิระบรรณ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาบง(หล้าราษฎร์วิทยา)

วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๘๙ เด็กหญิงวรรณละออง เลิศเกียรติรัชตะ
๐๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปาบง(หล้าราษฎร์วิทยา)

วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๙๐
เด็กชายสิทธิพล น้อยหมอ

๐๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปาบง(หล้าราษฎร์วิทยา)
วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๙๑
เด็กหญิงเบญญาภา ญาดานันท์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาบง(หล้าราษฎร์วิทยา)

วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๙๒
เด็กชายชวลิต น้อยหมอ

๒๕/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปาบง(หล้าราษฎร์วิทยา)

วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๙๓
เด็กหญิงณัฐชยา เสนางาม

๑๖/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาบง(หล้าราษฎร์วิทยา)

วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๙๔
เด็กชายนเรศ ปญญาแก้ว

๑๑/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปาบง(หล้าราษฎร์วิทยา)

วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๙๕
เด็กหญิงบัณฑิตา ต๊ะต้องใจ

๒๙/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปาบง(หล้าราษฎร์วิทยา)

วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๙๖
เด็กชายภานุพงศ์ ภิระบรรณ์

๒๘/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปาบง(หล้าราษฎร์วิทยา)

วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๙๗
เด็กหญิงจิตสุภา อนงค์ถวิล

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๙๘
เด็กชายปยังกูร บุญทราย

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๖๙๙
เด็กหญิงพัชริดา ก๋องแดง

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๐๐
เด็กหญิงพัชริสา ก๋องแดง

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๐๑
เด็กชายวิศรุต หม่องศรี

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๐๒
เด็กหญิงศุภัทรชา ไร่พุทธา

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๐๓
เด็กหญิงอภิชญา คำอุ่น

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๐๔
เด็กชายอัชฌา รินฤาษี

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๔๙ / ๒๕๑

้
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เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๑๗๐๕
เด็กหญิงชนาวดี เหมอนันต์

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๐๖
เด็กชายณัฐพล ปนตา

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๐๗
เด็กชายนนทวัฒน์ ใจวงค์

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๐๘
เด็กชายนัฐชานน กันทะดง

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๐๙
เด็กชายนิธิพัทธ์ ก๊อใจ

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๑๐
เด็กหญิงปภาวี ชัยยา

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๑๑
เด็กชายพสิษฐ์ สีนวล

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๑๒
เด็กชายรติภพ จันดง

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๑๓
เด็กชายลาภิศ ยารังษี

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๑๔
เด็กหญิงศิริพร ลิเมะ

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๑๕
เด็กชายสรัล แสงเมือง

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๑๖
เด็กหญิงอภิชญา ท่าเรือรักษ์

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๑๗
เด็กหญิงอรทัย อุตะมะ

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๑๘
เด็กชายอริญชัย ลาดหอม

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๑๙
เด็กชายเอกชัย ไชยะ

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๒๐
เด็กหญิงกชกร ใหม่จันทร์

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๒๑
เด็กหญิงกมลเนตร นาใจ

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๒๒
เด็กหญิงชนากานต์ ทิมูลวัฒนากุล

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๒๓
เด็กหญิงชลธิชา ผัดกาศ

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๒๔
เด็กหญิงนพมาศ เพ็ญมูล

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๒๕
เด็กชายนวพล วงศ์ฝน

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๒๖
เด็กชายนันทวัฒน์ แสงศิริ

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๒๗
เด็กหญิงปาริชาต ดอนเนตร

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๒๘
เด็กหญิงมนัสวี ก๋องมี

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๒๙
เด็กชายอนุภัทร ศรีบุรี

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๓๐
เด็กหญิงเปมิกา แสงวิลัย

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๓๑
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ดวงดอกมูล

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๓๒
นายแบ็งค์ หม่อแล

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๓๓
เด็กหญิงจิราภา อินต๊ะงาม

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๓๔
เด็กหญิงพิสมัย ลิเมะ

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๓๕
เด็กชายพีรพงธ์ จันทาพูน

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๓๖
เด็กชายมงคล ตะวันเพ็ช

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๓๗
เด็กชายสัญญา สรวงชัยภูมิ

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๓๘
เด็กหญิงสุวีรยา พาหา

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๓๙
เด็กชายอนุวัฒน์ รินฤาษี

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๕๐ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๑๗๔๐
เด็กชายเสกสันต์ เมืองมาเครือ

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๔๑
เด็กชายเอกภัทร ณ เมืองสอง

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๔๒
เด็กชายธนพล อินทจักร

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๔๓
เด็กชายพิภพชัย ภีระแก้ว

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๔๔
เด็กหญิงอรอนงค์ แสนสำราญ

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๔๕
เด็กหญิงอันติมา จับใจนาย

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๔๖
เด็กชายเจตนิพัทธ์ ปูรียะ

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๔๗
เด็กชายโกสิยพงษ์ กันดี

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๔๘
นายโชติกะ ฮิราโคบะ

๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๔๙
เด็กชายทัตธน จับใจนาย

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่คำฝงหมิน

่

วัดม่วงชุม  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๕๐
เด็กหญิงธนัญชนก สมการ

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่คำฝงหมิน

่

วัดม่วงชุม  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๕๑
เด็กหญิงนัทธิดา ณะวันดี

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่คำฝงหมิน

่

วัดม่วงชุม  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๕๒
เด็กหญิงพิกุลทอง สุวรรณเมฆ

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่คำฝงหมิน

่

วัดม่วงชุม  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๕๓
เด็กหญิงวรัญญา จันทร์ดวง

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่คำฝงหมิน

่

วัดม่วงชุม  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๕๔
เด็กหญิงอารีรัตน์ นาทะสัน

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่คำฝงหมิน

่

วัดม่วงชุม  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๕๕
เด็กหญิงเกศกนก แอ่นกาศ

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่คำฝงหมิน

่

วัดม่วงชุม  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๕๖
เด็กหญิงกนกวรรณ ปนตาดง

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่คำฝงหมิน

่

วัดม่วงชุม  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๕๗
เด็กหญิงฑิมพิกา ลังกาพิน

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่คำฝงหมิน

่

วัดม่วงชุม  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๕๘
เด็กชายนันทนนท์ ไววงค์

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่คำฝงหมิน

่

วัดม่วงชุม  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๕๙
เด็กหญิงพัชราภรณ์ อินทจักร

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่คำฝงหมิน

่

วัดม่วงชุม  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๖๐
เด็กชายภูบดี บุญเลา

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่คำฝงหมิน

่

วัดม่วงชุม  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๖๑
เด็กหญิงวรัญญา ขันคำกาศ

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่คำฝงหมิน

่

วัดม่วงชุม  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๖๒
เด็กหญิงกานต์ธิดา เชอมือ

๑๓/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๖๓
เด็กชายศิวกร เชมือ

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๖๔
เด็กชายอนุรักษ์ โว่ยแม

๐๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๖๕
เด็กหญิงอลิสา หมือแลกู่

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๖๖
เด็กชายโภคิน เชอมือกู่

๑๐/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๖๗
เด็กหญิงกีรติยา รังสาตร์

๒๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๖๘
เด็กหญิงจินดารัตน์ เฌอหมือ

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๖๙
เด็กชายธนพล โว่ยแม

๐๒/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๗๐
เด็กชายนัทธพงศ์ เพชรปญญา

๒๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๗๑
เด็กหญิงนิภาพร พรศรีสุขกุล

๐๑/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๗๒
เด็กหญิงบูยะ เชอมือ

๒๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๗๓
เด็กหญิงพัฒนรี ไร่เรือง

๒๒/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๗๔
เด็กหญิงพิสมัย หม่อโปกู่

๐๒/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๕๑ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๑๗๗๕
เด็กหญิงภัคนา เมอแล

๒๘/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๗๖
เด็กชายวิทวัส โวยแมกู่

๑๕/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๗๗
เด็กชายวิศวะ ไตรมิตร

๓๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๗๘
เด็กหญิงศุภรัตน์ แลเฉอะ

๐๒/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๗๙
เด็กชายสมชาย เยช่อกู่

๐๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๘๐
นางสาวหมีก่า

่

หม่อโปะ
๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๘๑
เด็กหญิงหมีเชอ

่

เชอหมือ

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๘๒
เด็กหญิงอรนุช เยอแจะ

๓๐/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๘๓
เด็กหญิงเจนจิรา แซตุกู่

๐๑/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๘๔
เด็กหญิงเอสเทอร์ แบทู

๐๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๘๕
เด็กหญิงกนกวรรณ์ แชกอ

๐๑/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๘๖
เด็กหญิงกานดา ลาหู่นะ

๐๗/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๘๗
เด็กชายกิติการณ์ ผากาเกตุ

๑๗/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๘๘
เด็กหญิงกิติรัตน์ เชอหมือ

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๘๙
เด็กชายจารุพงศ์ ทาแกง

๒๐/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๙๐
เด็กหญิงจิรภาดา ริยาพร้าว

๑๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๙๑
เด็กชายชวลิต วู้ซือ

๑๕/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๙๒
เด็กชายชวลิต แยซอบือ

๐๘/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๙๓
เด็กชายธีรภัทร อุทัศน์

๒๘/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๙๔
เด็กชายนิธิกร หมือแล

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๙๕
เด็กหญิงบุแหย่ หมือโปะกู่

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๙๖
เด็กหญิงพิยดา มงคลชัยนิธิ

๒๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๙๗
เด็กชายภิทัก กิตติศัพท์โตมร

๑๕/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๙๘
เด็กชายมนสิช ดอนมูล

๑๑/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๗๙๙
เด็กชายมานพ มาเยอะ

๑๑/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๐๐
เด็กชายวรทัต ใจคำปน

๒๘/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๐๑
เด็กหญิงวศิณี อุปะละ

๐๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๐๒
เด็กชายวิทยา อ่วยมือ

๑๒/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๐๓
เด็กชายวีรพัฒน์ ตาตัง

้

๑๓/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๐๔
เด็กชายวุฒิกรณ์ รังสาตร์

๑๓/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๐๕
เด็กหญิงศิริพร ลำป

๐๕/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๐๖
เด็กชายสมคิด เลเซกุ

๑๖/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๐๗
เด็กชายสมพงษ์ โวยแมกู่

๐๖/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๐๘
เด็กหญิงสุนารี โวยยือกู่

๑๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๐๙
เด็กหญิงหมีบ่า มาเยอะ

๐๘/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๕๒ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๑๘๑๐
เด็กหญิงหมีโจ

่

ยาเบียง
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๑๑
เด็กชายหล่อเจียง เชอหมือ

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๑๒
เด็กหญิงอรณิชา คำดา

๐๔/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๑๓
เด็กหญิงอรไพลิน โวยแม

๑๑/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๑๔
เด็กชายอาป หมือแล

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๑๕
เด็กชายอาผอง แชกอง

๐๑/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๑๖
นายอาลอง มาเยอะ

๑๑/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๑๗
เด็กหญิงอาเตอ เหม่อแลกู่

๐๑/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๑๘
นางสาวอาเพีย เพอเชกู่

๐๑/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๑๙
เด็กชายอำนาจ แซตุกู่

๒๐/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๒๐
เด็กชายเจริญ เม่อโปะ

๑๐/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๒๑
เด็กชายเอกชัย เชมือ

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๒๒
เด็กหญิงกนิกา โวยยือกู่

๑๓/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๒๓
เด็กหญิงจิณณา พินิจสุขสม

๐๒/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๒๔
เด็กชายชิษณุพงศ์ มณีทอง

๑๗/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๒๕
เด็กชายฐนิต คำเงิน

๑๐/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๒๖
เด็กหญิงฐาปนี พรมยศ

๐๗/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๒๗
เด็กชายทนภัทร พงค์ดอน

๑๙/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๒๘
เด็กชายธีรชัย เชอมือ

๐๔/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๒๙
เด็กชายนันทกร สมชาญ

๑๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๓๐
เด็กหญิงนารี หมือแลกู่

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๓๑
นางสาวบูยือ เชมือ

๐๑/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๓๒
นายประธา มาเยอะ

๐๑/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๓๓
เด็กชายพิทยา กันทะนิด

๒๕/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๓๔
เด็กหญิงยุพิน เม่อโปะกู่

๐๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๓๕
เด็กหญิงวันเพ็ญ แย่ส่อ

๑๖/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๓๖
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ เบเซกู่

๑๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๓๗
เด็กหญิงวิไลวรรณ เชอมือ

๒๖/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๓๘
เด็กหญิงศิรินทิพย์ จินะกาศ

๑๑/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๓๙
เด็กหญิงศิริประภา คำเงิน

๒๔/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๔๐
เด็กชายศิวนาถ ละอุม

๐๖/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๔๑
เด็กชายสมชาย ซิวดี

๒๐/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๔๒
เด็กหญิงสารภี คงอมรธารา

๐๑/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๔๓
เด็กชายสิทธิชัย พรศรีจันทร์

๐๑/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๔๔
เด็กหญิงสุวรรณา ชือมือ

่ ่

๑๔/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๕๓ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๑๘๔๕
นางสาวหมีเซอ

่

เยเบียง
๒๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๔๖
เด็กหญิงอรดา เชือเมืองพาน

้

๐๗/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๔๗
เด็กหญิงอรวรรณ ขันธิวงศ์

๑๖/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๔๘
เด็กชายอาฉ่า เชอหมือ

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๔๙
เด็กหญิงอาภรณ์ มีคำ

๑๙/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๕๐
เด็กชายอายี

่

แลเชอ
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๕๑
เด็กชายอาริยะ ดวงแก้ว

๒๔/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๕๒
นางสาวอารีรัตน์ โวยหยือ

๐๓/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๕๓
เด็กชายอาฮือ

่

แลเชอ
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๕๔
นางสาวอาเหมียง

่

มาเยอะ

๑๕/๑๑/๒๕๔๑
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๕๕
นายอาโต้ แลเชอ

๐๑/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๕๖
เด็กหญิงเกศินี นุ่นยวง

๒๐/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๕๗
เด็กชายเกียรติชัย ไร่พุทธา

๓๑/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๕๘
เด็กชายเกียรติยศ อะเจ๊ะ

๑๙/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๕๙
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

อะเจ๊ะ
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๖๐
เด็กหญิงเมธินี คุ้มใจดี

๑๘/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๖๑
นางสาวเหมย มาเยอะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๖๒
นางสาวเหมย เสียงลี

๐๑/๐๑/๒๕๔๒
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๖๓
เด็กชายเอกนรินทร์ ศิริ

๒๖/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๖๔
เด็กหญิงโยษิตา หม่อโปะกู่

๒๙/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๖๕
เด็กหญิงจันทร์แรม ปนตัน

๑๓/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๖๖
เด็กชายจิรเมธ เพอเมีย

๑๓/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๖๗
เด็กหญิงชลนภา เบกากู่

๑๕/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๖๘
นายชัยโย มาเยอะ

๒๓/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๖๙
นายชาญชัย มาเยอ

๒๗/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๗๐
เด็กชายชาญธนัช วิบูลเจริญใจ

๐๕/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๗๑
เด็กชายชุติเดช คงอมรธารา

๑๒/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๗๒
นางสาวญาณิดา แลเชอ

๐๑/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๗๓
เด็กหญิงฐานิกา ซาวคำเขตต์

๒๔/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๗๔
เด็กหญิงณัฐธิดา ประสมทรัพย์

๒๗/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๗๕
เด็กหญิงณัฐนิชา จันทราพูน

๑๐/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๗๖
เด็กหญิงทัศนีย์ พุ่มจันทร์

๐๒/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๗๗
เด็กชายธนกฤษณ์ กันทะวังศ์

๐๑/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๗๘
เด็กชายธนชัย วงค์ดาว

๐๗/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๗๙
เด็กชายธนา บอโปะ

๒๐/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๕๔ / ๒๕๑
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๑๘๘๐
เด็กชายธราพงษ์ สมบุญมา

๒๙/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๘๑
นางสาวธัญญา แบลเชะ

๐๑/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๘๒
เด็กชายธีระวัฒน์ มูลวงค์

๑๒/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๘๓
นายธีระศักดิ

์

แลเซกู่
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๘๔
นางสาวนภาวรรณ คำภิละ

๑๓/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๘๕
เด็กชายนวพล สมปนตา

๑๓/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๘๖
เด็กหญิงนันท์นภัส แยส่อ

๒๖/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๘๗
นางสาวบูชา เชอหมือ

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๘๘
เด็กหญิงบูหยิ โวยแม

๓๑/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๘๙
เด็กหญิงบูเชอ แยเปยง

๐๕/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๙๐
นางสาวบูโซ่ มือแล

๒๐/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๙๑
เด็กหญิงพัชรา ชัยชนะ

๒๖/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๙๒
นายพุฒิพงศ์ แยฉ่อ

๐๑/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๙๓
เด็กชายภาณุวัฒน์ ชัยวงศ์

๐๔/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๙๔
เด็กชายภานุกร มาเยอ

๐๑/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๙๕
นางสาวมาลียา เยลู

๐๑/๐๑/๒๕๔๒
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๙๖
เด็กหญิงยุวดี เชมือ

๒๒/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๙๗
เด็กหญิงรติพร หมือแล

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๙๘
เด็กหญิงรพีพร เวศสันติ

๑๓/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๘๙๙
เด็กหญิงรุ่งรวี ไมตรีจิตร

๒๖/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๐๐
เด็กชายวทัญู ยมะคุปต์

๐๕/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๐๑
เด็กหญิงวนิดา เลเซกุ

๐๓/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๐๒
เด็กหญิงวรางคณา หมือแล

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๐๓
นายวสันต์ แชหมือ

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๐๔
เด็กชายวันชัย อู่ยือ

๐๙/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๐๕
เด็กหญิงวาสนา โวยแมกู่

๒๔/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๐๖
นายวิทยา วุยแม

๒๑/๐๘/๒๕๔๒
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๐๗
เด็กหญิงศิริพร วุยแม

๑๐/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๐๘
เด็กหญิงศุภวรรณ เซก้อ

๑๓/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๐๙
นายสมศักดิ

์

เบเช่กู่
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๑๐
เด็กชายสมเพชร รุ่งพรไพโรจน์

๒๖/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๑๑
เด็กหญิงสายชล แซตุกู่

๐๙/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๑๒
เด็กหญิงสายรุ้ง วิเศษพรงาม

๐๗/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๑๓
เด็กหญิงสุกัญญา คุ้มปากพิง

๐๒/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๑๔
เด็กหญิงสุกัญญา ไตรภพ

๒๑/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๕๕ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๑๙๑๕
เด็กชายสุทธิพร หมืนสมบัติ

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๑๖
เด็กหญิงสุพัตรา เลเชกุ

๐๗/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๑๗
นางสาวหมีชุม โวยแม

๐๑/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๑๘
เด็กหญิงหมีย่า แลเชอ

๒๙/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๑๙
เด็กชายอนุกูล อุ่นเมือง

๐๑/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๒๐
เด็กหญิงอลิษา เซียมมือ

๐๘/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๒๑
นายอาฉ่า บอแช

๐๑/๐๑/๒๕๔๒
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๒๒
นางสาวอาติ

้

แลเชอ
๑๘/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๒๓
เด็กชายอาทู่ เบก่า

๐๓/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๒๔
นายอาบ่อ หมือแล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๑
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๒๕
เด็กหญิงอารยา อินแก้ว

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๒๖
เด็กชายอาแม อุยแม

๒๒/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๒๗
นางสาวอาแล เยลู

๐๑/๐๑/๒๕๔๒
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๒๘
เด็กชายอำพล หลู่ยือ

๐๔/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๒๙
นายสมเพชร ปนซางคอน

๑๗/๐๗/๒๕๑๒
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๓๐
นายพชรวรรษ จอมโนนเขวา

๐๙/๐๗/๒๕๒๒
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๓๑
นางทิพวรรณ อินแก้ว

่

๒๖/๐๒/๒๕๑๕
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๓๒
นางแสงเดือน ชัยปญหา

๐๒/๐๓/๒๕๑๗
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๓๓
นางพรรณงาม มานพภาพ

๒๐/๐๖/๒๕๐๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๓๔
นางสาวนริศรา โกเสนตอ

๑๒/๐๓/๒๕๒๕
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๓๕
นางภัสรากรณ์ อนุวงค์

๒๗/๐๓/๒๕๐๑
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๓๖
นางรุ่งอรุณ นะที

๑๘/๑๑/๒๕๒๕
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๓๗
นางสาวเยาวลักษณ์ นานา

๓๐/๑๒/๒๕๒๔
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๓๘
นางณัชริน สิทธิตัน

๑๕/๐๔/๒๕๑๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๓๙
นางสาววิไลพร เสียงกุศล

่

๒/๑๐/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๔๐
นางสาวจริญญา ภิระบรรณ์

๓/๐๑/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๔๑
นางเกสร ดอกไม้

๑๒/๐๕/๒๕๑๕
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๔๒
เด็กชายกิตติพงศ์ แลเฉาะกู่

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๔๓
เด็กหญิงจิดาภา มาเยอะ

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๔๔
เด็กชายชินดนัย พงศ์อนุรักษ์ภูมิ

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๔๕
เด็กชายชิษณุพงศ์ เลเสาะ

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๔๖
เด็กชายตาวิ แยแปงกู่

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๔๗
เด็กชายนิพนธ์ อยู่ลือ

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๔๘
เด็กหญิงบูสึ หมือแล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๔๙
เด็กหญิงบูเชอ เมเทกู่

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๕๖ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๑๙๕๐
เด็กหญิงบูเพียว โวยแม

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๕๑
เด็กชายปฎิภาณ โวยยือ

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๕๒
เด็กหญิงประภัสสร เปยคอ

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๕๓
เด็กชายพงศกร แยส่อกู่

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๕๔
เด็กชายยอห่า หม่อโปะ

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๕๕
เด็กชายลีหือ

่

เบเช่
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๕๖
เด็กหญิงวนิดา อ่วยมือ

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๕๗
เด็กชายวันชัย ล่าหุนะ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๕๘
เด็กชายวีระพล แยส่อกู่

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๕๙
นายสมศักดิ

์

แยส่อ
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๖๐
เด็กชายสาริน มาเยอะ

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๖๑
เด็กหญิงสุชาดา อาหยิ

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๖๒
เด็กชายสุรชาติ ปอน้อย

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๖๓
เด็กชายสุรักษ์ เฌอมือ

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๖๔
เด็กหญิงหมีพอ

่

แลเชอ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๖๕
เด็กหญิงหมีส่า

่

แลเชอ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๖๖
เด็กหญิงหมีเชอ

่

แลเชอ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๖๗
เด็กหญิงหมีเชอะ

่

คะหล่า
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๖๘
เด็กหญิงหมีเบีย

่

โวยแม
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๖๙
เด็กหญิงหมีเม

่

เชอกอง
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๗๐
เด็กชายหล่อชู เพิงเจ

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๗๑
เด็กหญิงอาชู เบเชกู่

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๗๒
เด็กหญิงอาช่อ อายี

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๗๓
เด็กชายอาตอ แยช่อง

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๗๔
เด็กชายอายี

่

หมือแล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๗๕
นางสาวอารีรัตน์ แลเชอ

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๗๖
เด็กชายอาเกอ เม่อโปะกู่

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันกอง วัดสันกอง  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๗๗
เด็กหญิงกรณิกา คำลือ

๐๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๗๘
เด็กหญิงจารุวรรณ แซ่ว่าง

๐๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๗๙
เด็กหญิงจีรนันท์ ธิน้อมธรรม

๑๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๘๐
เด็กชายดนัย ประทุมมา

๐๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปาซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๘๑
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ภัคดีพรเลิศ

๒๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปาซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๘๒
เด็กชายนพดล ไม่ทราบ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปาซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๘๓
เด็กหญิงนิตา มาเยอะ

๐๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปาซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๘๔
เด็กชายพงศภัค จุ่มพนัส

๐๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปาซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
วัดปาซาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๕๗ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๑๙๘๕
เด็กชายพีรวัส ซาวคำเขต

๒๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๘๖
เด็กหญิงภัทรสุดา สุลำพิง

๒๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๘๗
เด็กหญิงมีนา พิณใจ

๐๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปาซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๘๘
เด็กชายรัฐศักดิ

์

สืบศิริ
๑๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาซาง(ซางดรุณานุสาสน์)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๘๙
เด็กหญิงลักษิกา จุฬาสถิตย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๙๐
เด็กหญิงอรทัย ชัยมงคล

๐๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปาซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๙๑
เด็กชายเมศไตร คำเงิน

๐๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๙๒
เด็กหญิงฉัตรมณี เจเตาะ

๑๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปาซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๙๓
เด็กหญิงชรินรัตน์ อยู่ลือ

๑๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปาซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๙๔
เด็กหญิงณัฏฐ์ ห้องทองแดง

๒๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปาซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๙๕
เด็กหญิงตองไหมเจิน

้

ทอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปาซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๙๖
เด็กหญิงธัญพิชชา ใหม่อินต๊ะ

๑๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๙๗
เด็กหญิงธีมาพร ใจแดง

๑๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปาซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๙๘
เด็กหญิงนัสวี

ไพศาลรุ่งเรืองกิจ
๑๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปาซาง(ซางดรุณานุสาสน์)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๑๙๙๙
เด็กชายสุภนัย คำสร้อย

๑๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปาซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๐๐
เด็กหญิงสุภาพันธุ์ มาเยอะ

๒๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปาซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๐๑
เด็กชายอิทิกร เยอเบาะ

๐๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปาซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๐๒
เด็กชายเอกรักษ์ แซ่ย่าง

๐๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปาซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๐๓
เด็กหญิงชุติมา กุนัน

๒๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปาซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๐๔ เด็กหญิงตรีทิพยนิภา ศรีวิจา
๐๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปาซาง(ซางดรุณานุสาสน์)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๐๕
เด็กชายทวีศักดิ

์

อาหยิ
๒๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปาซาง(ซางดรุณานุสาสน์)

วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๐๖
เด็กชายธวัช เชกอง

๒๙/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปาซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๐๗
เด็กชายธาธิป เจริญสุข

๐๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปาซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๐๘
เด็กชายธีรพงศ์ ทาเจริญ

๒๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปาซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๐๙
เด็กชายธีรภาพ อยู่ลือ

๓๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปาซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๑๐
เด็กหญิงพรสินี ประเสริฐ

๓๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปาซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๑๑
เด็กชายภัทราวุท แก้วตุ่น

๒๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปาซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๑๒
เด็กชายภิธัศรุตฆ์ มาทวี

๑๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปาซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๑๓
เด็กชายวีรภัทร สุวรรณจินดา

๑๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปาซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๑๔
เด็กชายศรยุทธ์ ถินทิพย์

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปาซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๑๕
เด็กชายสุรพศ สันต๊ะวงค์

๑๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปาซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๑๖
เด็กหญิงสโรชา วิระคำ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปาซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๑๗
เด็กหญิงกรรณิการ์ ดวงคำ

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๑๘
เด็กหญิงกัญกมล เงางาม

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๑๙
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ปญญารส

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๕๘ / ๒๕๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๒๐๒๐
เด็กหญิงกานดา ศรีบุรี

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๒๑
เด็กหญิงกิตติมา ปูนันท์

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๒๒
เด็กชายกิตติไกร เหมะธุรินทร์

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๒๓
เด็กหญิงกีตาร์ ชีหมือ

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๒๔
เด็กหญิงเขมจิรา ทวีศักดิ

์

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๒๕
เด็กหญิงจตุพร จาจอบ

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๒๖
เด็กชายจักรกฤษ คำหลวงแว่น

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๒๗
เด็กชายจิราวุฒิ ศรีคง

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๒๘
เด็กหญิงจุฑามาศ บุญตัน

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๒๙
เด็กชายชนะชัย แซ่พ่าน

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๓๐
เด็กหญิงชมพูนุท ดอนอินผล

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๓๑
นางสาวชมพู่ ยีแก้ว

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๓๒
เด็กชายชยกร นันชา

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๓๓
เด็กหญิงชลธิฎา คะจรรยา

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๓๔
เด็กชายชวาลย์วัชร์ ชัยมงคล

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๓๕
เด็กชายชัยวัฒน์ แซ่ลี

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๓๖
เด็กชายชาติชาย ชัยชุมภู

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๓๗
เด็กหญิงชุติกาญจน์ บรรจงเลขา

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๓๘
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ไพรรำพึงสกุล

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๓๙
เด็กหญิงณภาสุ แก้วรัตน์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๔๐
เด็กหญิงณัชชา อินคำ

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๔๑
เด็กหญิงณัฏฐรียา สุริยะวิชัย

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๔๒
เด็กชายณัฐกร เชอก๋อง

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๔๓
เด็กชายณัฐชัย สิงห์คำ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๔๔
เด็กหญิงณัฐฐาพร ปนนะรา

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๔๕
เด็กชายณัฐธวัฒน์ สิงห์บุญ

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๔๖
เด็กหญิงณัฐวิภา สอาดจิตวิไล

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๔๗
เด็กหญิงณิชการต์ จริยประเสริฐ

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๔๘
เด็กหญิงณิชากร อยู่เปาะ

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๔๙
เด็กชายดลสุข แสงทิพย์

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๕๐
เด็กหญิงดาว คาล่า

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๕๑
เด็กหญิงดาว มาเยอะ

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๕๒
เด็กชายตังปณิธาน

้

ตลอดไธสง
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๕๓
เด็กชายทวีพงค์ พ้นภัย

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๕๔
เด็กหญิงธนพร โคตรมะณี

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๕๙ / ๒๕๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๒๐๕๕
เด็กชายธนพัชร เหมวิเชียร

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๕๖
เด็กชายธนวัต ใหม่หล้า

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๕๗
เด็กชายธนวินท์ น้อยหล้า

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๕๘
เด็กหญิงธนาวดี สินพงศ์อมรกิจ

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๕๙
เด็กหญิงธนิสร เหลืองเลิศหล้า

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๖๐
เด็กหญิงธิดา ตาตาล

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๖๑
เด็กหญิงนภัสศร พงศ์พัชระ

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๖๒
เด็กหญิงนภาลัย เมชิกู่

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๖๓
เด็กหญิงนฤมล จะมู

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๖๔
เด็กหญิงนันทนา ศรีสมพงษ์เจริญ

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๖๕
เด็กชายนามกร ร้องคำ

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๖๖
เด็กชายนิตินันท์ ทรายหมอ

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๖๗
เด็กหญิงนิภากร ชุ่มเมืองเย็น

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๖๘
เด็กหญิงนิภาพร แสงพระจันทร์

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๖๙
เด็กหญิงนำฝน บาราอิตำ

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๗๐
เด็กหญิงปฏิมา ยอดมูลคี

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๗๑
เด็กหญิงปนัดดา สุตะวงค์

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๗๒ เด็กหญิงประกายสิทธิ

์

กาบแก้ว
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๗๓
เด็กหญิงปาริชาติ ราชชมภูสาร

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๗๔
นายปยะ อบสุข

๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๗๕
เด็กหญิงฝนทิพย์ เขตพิลาส

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๗๖
เด็กหญิงพรทิพย์ แซ่หลิว

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๗๗
เด็กหญิงพรนภัส สุวรรณ

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๗๘
เด็กหญิงพรพรรณ เจริญปรีดานนท์

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๗๙
เด็กหญิงพรระวี เบญจสุข

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๘๐
เด็กชายพละชัย จินดาธรรม

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๘๑
เด็กหญิงพักตร์พริม

้

สุเทพ
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๘๒
เด็กหญิงพัชรา ขันธิวงค์

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๘๓
เด็กหญิงพัฒน์นรี มาเยอะ

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๘๔
เด็กหญิงพิชชาภา ทรงสิริวงศ์

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๘๕
เด็กหญิงพิชญาภา ภิระบัน

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๘๖
เด็กชายพิชิตชัย นามแสง

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๘๗
เด็กชายพิทักษ์ สมบูรณ์ใจ

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๘๘
เด็กหญิงพิมพ์วิภา วิชัยรัตน์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๘๙
เด็กชายพุธแดง ยามะ

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๖๐ / ๒๕๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๒๐๙๐
เด็กชายพูนศักดิ

์

กันแก้ว
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๙๑
เด็กหญิงภัทรพร ขจรดิลกกุล

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๙๒
เด็กชายภาคิน คำดี

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๙๓
เด็กชายภาณุวัฒน์ โยธิยา

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๙๔
เด็กชายภานุศักดิ

์

กูลวงค์
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๙๕
เด็กหญิงภูธดา อุทาหร

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๙๖
เด็กชายภูมินันท์ ชุ่มเมืองเย็น

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๙๗
เด็กชายภูรีภัทร ไป

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๙๘
เด็กชายภูวเดช มูลครบุรี

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๐๙๙
เด็กหญิงมณฑาทิพย์ ศรีสิงห์

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๐๐
เด็กชายมนัสพล อุดสา

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๐๑
เด็กชายมนัสวิน อยู่เรือง

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๐๒
เด็กชายยศพัทธ์ จรเทศ

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๐๓
เด็กชายยุทธภูมิ นที

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๐๔
เด็กหญิงรัชนีกร วิมลรัตน์

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๐๕
เด็กหญิงวรฎา สิงห์ตา

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๐๖
เด็กชายวรัญู กันจินะ

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๐๗
เด็กหญิงวราพรรณ กัปโก

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๐๘
เด็กชายวัชชรฌาณ ปกรณ์กตัญู

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๐๙
เด็กชายวันชัย มาเยอะ

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๑๐
เด็กหญิงวาสนา มอนะ

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๑๑
เด็กชายวิชัย แซ่หมี

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๑๒
เด็กหญิงวิภาพร ดวงคิด

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๑๓
เด็กหญิงวิภาพร แซ่หมี

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๑๔
เด็กชายวิษณุ ขจรกิจสำราญ

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๑๕
เด็กชายวุฒิพงษ์ ฉัตรจินดา

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๑๖
เด็กชายศราวุธ แปงง้อน

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๑๗
เด็กชายศิรสิทธิ

์

แซ่หลี

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๑๘
เด็กหญิงศิริพร จงตอง

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๑๙
เด็กชายศิวกานต์ รินนายรักษ์

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๒๐
เด็กชายศุภกร ปนเขือนขัติ

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๒๑
เด็กชายสมศักดิ

์

แซ่หย่าง
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๒๒
เด็กชายสรศักดิ

์

กองมา
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๒๓
เด็กชายสรสิช คำสร้อย

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๒๔
เด็กชายสังขพงศ์ เกิดสุข

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๖๑ / ๒๕๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๒๑๒๕
เด็กหญิงสัญญา นายตี

้

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๒๖
เด็กชายสันติ ตาซวน

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๒๗
เด็กชายสาธิต แสงโตย

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๒๘
เด็กชายสิทธิกร ตาสามดี

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๒๙
เด็กชายสิทธิชัย สีหมอก

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๓๐
เด็กหญิงสุกัญญา หม่อโปะกู่

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๓๑
เด็กหญิงสุชาดา ทรายหมอ

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๓๒
เด็กหญิงสุชานันท์ จำปาแก้ว

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๓๓
เด็กหญิงสุดา อ่วยยือ

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๓๔
เด็กหญิงสุทธิกานต์ อาจอ

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๓๕
เด็กหญิงสุทรานุช กูลจันทร์

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๓๖
เด็กหญิงสุธิดา เพอเมียะ

๊

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๓๗
เด็กหญิงสุนิภา ใจอ่อน

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๓๘
เด็กหญิงสุปวีณ์ ด้วงเอ้ย

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๓๙
เด็กชายสุรสีห์ เบาะสาร

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๔๐
เด็กหญิงสุรีย์พร พละกิตติกุล

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๔๑
เด็กชายอดิเรก อภิธนัง

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๔๒
เด็กชายอดุลย์ บินอาสัน

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๔๓
เด็กหญิงอนัญญา นันทะกูล

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๔๔
เด็กชายอนุสรณ์ มณีฐานพัฒน์

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๔๕
เด็กชายอภิชาติ จองสุรียภาส

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๔๖
เด็กหญิงอภิญญา สุริวงษ์

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๔๗
เด็กหญิงอรอุมา เรือนออน

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๔๘
เด็กหญิงอัจฉรา ดิศานุวัตร

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๔๙
เด็กหญิงอัจฉริยา เกียรติยศ

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๕๐
เด็กหญิงอัญชลา ปงกันคำ

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๕๑
เด็กหญิงอันผิง

่

แซ่หลิง
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๕๒
เด็กหญิงอาทิตยา จินดาธรรม

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๕๓
เด็กหญิงอาทิตยา ไชยวงค์

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๕๔
เด็กชายอานุภาพ อ้อปมปา

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๕๕
เด็กชายอำนาจ พรมรัตน์กูล

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๕๖
เด็กหญิงเกตน์นิภา กันแก้ว

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๕๗
เด็กหญิงเกสรา แดนไกวัลมาศ

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๕๘
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

คักกันหา
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๕๙
เด็กหญิงเนาวรัตน์ แซ่ใฉ

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๖๒ / ๒๕๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๒๑๖๐
เด็กหญิงเปรมมิกา ชุ่มมงคล

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๖๑
เด็กหญิงเปล่งสุรีย์ จันเปง

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๖๒
เด็กหญิงเสาวณีย์ แสนคำลาว

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๖๓
เด็กชายเอกลักษณ์ วงค์อิน

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๖๔
เด็กหญิงแจ่มจันทร์ แซ่หวง

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๖๕
เด็กหญิงแพรชมพู จิตตะลม

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๖๖
เด็กหญิงแสงพร นามเฮือง

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๖๗
เด็กชายโมเสส สกุลปฐมชัย

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๖๘
เด็กหญิงโยษิตา วงค์วัน

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๖๙
เด็กหญิงกนกวรรณ เชมือ

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๗๐
เด็กชายกัมปนาท แว่นปนชัย

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๗๑
เด็กชายกิตติศักดิ

์

กันทะ

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๗๒
เด็กชายคมสัน ตุ้ยตาเขียว

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๗๓
เด็กหญิงจารียา น่านกาศ

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๗๔
เด็กหญิงจินตนา กุหลากรี

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๗๕
เด็กชายจิรายุ เขือนเพชร

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๗๖
เด็กชายชลกานต์ กองมา

๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๗๗
เด็กชายชุติวัต จินดาธรรม

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๗๘
เด็กหญิงณีรนุช แซดู่

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๗๙
เด็กหญิงดาราวรรณ คำเวียงสา

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๘๐
เด็กชายตะวันฉาย ดอนสิงห์

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๘๑
เด็กชายนครินทร์ ทาเปง

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๘๒
เด็กชายนนทพัทธ์ ตุ่นศรี

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๘๓
เด็กชายนันทภพ จีมะวงศ์

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๘๔
เด็กหญิงนิตยา แซ่ซัง

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๘๕
เด็กหญิงนิโลบล หมอช้าง

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๘๖
เด็กหญิงนุชรดี สมปอ

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๘๗
เด็กชายบัณฑิต ใจมา

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๘๘
เด็กหญิงปลา มูเสแด

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๘๙
เด็กชายพงศ์พิสิทธิ

์

จักรสาร
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๙๐
เด็กหญิงพฤกษา แซ่ด้วง

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๙๑
เด็กหญิงพัชรี มาเยอะ

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๙๒
เด็กหญิงพิมผกา สันธิ

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๙๓
เด็กชายพีรพล แสนอุดม

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๙๔
เด็กชายพีระภัทร ทรายหมอ

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๖๓ / ๒๕๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๒๑๙๕
เด็กชายภัทรพล นามคำ

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๙๖
เด็กชายภานุพงศ์ จันทาพูน

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๙๗
เด็กหญิงยุรดา แซ๋ซัง

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๙๘
เด็กหญิงรัตนา กองแก้ว

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๑๙๙
เด็กหญิงรุ่งนภา ลีซอ

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๐๐
เด็กหญิงลักขณา ทะยาหมอ

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๐๑
เด็กชายวริชวิชช์ ชาวน่าน

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๐๒
เด็กชายวรเมธ ชาวคำเขต

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๐๓
เด็กชายวัชรพล ชุ่มเมืองเย็น

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๐๔
เด็กชายวายุ ปมปา

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๐๕
เด็กชายวิชปาล อามาตย์

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๐๖
เด็กชายวุฒินันท์ วิลาวัลย์

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๐๗
เด็กชายศราวุธ ยอดมูลดี

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๐๘
เด็กหญิงศศิปภา ทากาศ

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๐๙
เด็กชายศักดิธานี

์

หลักเมือง
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๑๐
เด็กชายศุภณัฐ โตเสถียรการ

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๑๑
เด็กหญิงศไรลักษณ์ แซ่หล้อ

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๑๒
เด็กชายสิทธิเดช คูวาบาระ

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๑๓
เด็กหญิงสุชาดา แซ่ลี

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๑๔
เด็กหญิงสุชานุช เปยะผะ

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๑๕
เด็กหญิงสุทธวีร์ หม่อโปกู่

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๑๖
เด็กหญิงสุธิดา พินัยเสนาะ

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๑๗
เด็กชายสุวิทย์ เทพเมืองมูล

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๑๘
เด็กชายอนุวัติ ตันใจ

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๑๙
เด็กหญิงอรไพลิน สุตินกาศ

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๒๐
เด็กหญิงอินทิรา อุดใจ

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๒๑
เด็กหญิงฮาน่า นิติดา

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๒๒
เด็กชายเจตนิพิฐ แสนก๋า

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๒๓
เด็กชายกฤตภาส สิงหนาท

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๒๔
เด็กชายกฤษฏาวุฒิ ตันน้อย

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๒๕
เด็กหญิงกัญจนพร แซ่ย่าง

๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๒๖
เด็กชายกานต์ เผอเมียะ

๊

๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๒๗
เด็กชายกิตติพศ แว่นทอง

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๒๘
เด็กหญิงขนิษฐา ไทยใหญ่

๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๒๙
เด็กชายคงศักดิ

์

จินดาธรรม
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๖๔ / ๒๕๑

้
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ชร ๓๔๕๙/๒๒๓๐
เด็กชายคมสันต์ แก้วทา

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๓๑
เด็กหญิงจิดาภา พลรัตน์

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๓๒
เด็กชายชนกันต์ ทวีพนารักษ์

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๓๓
เด็กหญิงชนธิดา จันทะบุตร

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๓๔
เด็กหญิงชนัญญา ตันน้อง

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๓๕
เด็กชายณัฐดนัย ปฎิเสน

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๓๖
เด็กชายณัฐดนัย ศรีทวีคูณ

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๓๗
เด็กชายณัฐวัฒน์ ชืนแสน

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๓๘
เด็กหญิงดรุณี คำใส

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๓๙
เด็กชายธนกฤติ เชือเมืองพาน

้

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๔๐
เด็กชายธนากร ธนู

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๔๑
เด็กชายธวัชชัย ปนคำ

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๔๒
เด็กชายธีรพล อุดมชัยหาญ

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๔๓
เด็กชายธีรภัทร พิทักษ์ไพรศรี

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๔๔
เด็กชายนครินทร์ ปาระมี

๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๔๕
เด็กชายนพรัตน์ บุญญภัทโร

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๔๖
เด็กหญิงนุชรีย์ นำใจบริสุทธิ

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๔๗
เด็กหญิงบุษกล คำเพ็ญ

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๔๘
เด็กหญิงบุษยา เลาหะเพ็ญแสง

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๔๙
เด็กชายบูรพา นาคบุญนำ

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๕๐
เด็กหญิงปาณิสรา จินดาหลวง

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๕๑
เด็กหญิงพรฉวี ชาวสวน

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๕๒
เด็กชายพรชิต อิกำเหนิด

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๕๓
เด็กชายพานิชพล อินทอง

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๕๔
เด็กชายพีรวิชญ์ ปนตานา

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๕๕
เด็กชายพีระพงษ์ ภิญโญฤทธิ

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๕๖
เด็กชายภัทรพงษ์ เยอส่อ

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๕๗
เด็กชายภาคภูมิ จำนงค์ทรัพย์

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๕๘
เด็กชายมังกร วงค์วิใชย

๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๕๙
เด็กหญิงวันเพ็ญ มาเยอ

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๖๐
เด็กชายวิชาญ สุโข

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๖๑
เด็กหญิงศิรินุช ลองใจคำ

๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๖๒
เด็กหญิงศิริประภา ทะสุด

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๖๓
เด็กหญิงศิริพร เธียรคุณากร

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๖๔
เด็กชายศิวัช ไตรนทีพิทักษ์

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๖๕ / ๒๕๑

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๒๒๖๕
เด็กชายสรรเสริญ แซ่ฟุง

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๖๖
เด็กหญิงสาริณี ม่อนจ้อย

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๖๗
เด็กหญิงสุข แปลแสกู่

๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๖๘
เด็กหญิงสุทธิดา เลิศอัครมณี

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๖๙
นางสาวหลีห่อ

่

แซ่หลิง
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๗๐
เด็กชายอัษฎาวุฒิ จันทร์แก้ว

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๗๑
เด็กหญิงอารีรัตน์ ทรายหมอ

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๗๒
เด็กชายอำนาจ ไชยวงค์

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๗๓
เด็กชายเลิศวรรธน์ สรีสวาสดิ

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๗๔
นางสาวเอ็นดู อายี

๑๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๗๕
นายโชคชัย แสงดี

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๗๖
นางสาวนฤมล อภิวงษา

๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๗๗
นางสาวรติญญา เพชรปา

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๗๘
เด็กหญิงจุฑามณี มิโน

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ วัดแม่คี  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๗๙
เด็กชายพรชัย จำปา

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ วัดแม่คี  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๘๐
เด็กหญิงพัชรี สิงห์ตา

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ วัดแม่คี  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๘๑
เด็กหญิงพัทธนันท์ สิงห์ตา

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ วัดแม่คี  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๘๒
เด็กชายมโนพัฒน์ จันติลา

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ วัดแม่คี  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๘๓
เด็กหญิงวนิดา แก้วปนตา

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ วัดแม่คี  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๘๔
เด็กชายอภิวิชญ์ พรมแจ้

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ วัดแม่คี  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๘๕
เด็กชายเฉลิมชัย คำหล้าทราย

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ วัดแม่คี  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๘๖
เด็กชายธนากร กรกฎกำจร

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ วัดแม่คี  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๘๗
เด็กชายเกรียงไกร ชัยมูลมัง

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ วัดแม่คี  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๘๘
เด็กหญิงกนกวรรณ สมบุญ

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ วัดแม่คี  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๘๙
เด็กชายจักกริน ชัยปญญา

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ วัดแม่คี  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๙๐
เด็กหญิงจารวี สิงห์ตา

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ วัดแม่คี  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๙๑
เด็กชายชู ทรายหน่อ

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ วัดแม่คี  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๙๒
เด็กหญิงณัฐริกา นันตาวงศ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ วัดแม่คี  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๙๓
เด็กชายธนากร ก้อนสีลา

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ วัดแม่คี  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๙๔
เด็กชายธวัช ทองอินทร์

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ วัดแม่คี  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๙๕
เด็กชายธีรพัฒน์ ทองรัศมี

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ วัดแม่คี  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๙๖
เด็กหญิงปนัดดา กันทะ

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ วัดแม่คี  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๙๗
เด็กชายพงษ์พัฒน์ กาญจนวานิช

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ วัดแม่คี  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๙๘
เด็กหญิงพัชรินทร์ สิงห์ตา

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ วัดแม่คี  

ชร ๓๔๕๙/๒๒๙๙
เด็กหญิงรัญธิดา เทศสี

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ วัดแม่คี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๖๖ / ๒๕๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๒๓๐๐
เด็กชายวัชรพล ปนตาธรรม

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ วัดแม่คี  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๐๑
เด็กชายวุฒิภัทร มหาวงค์

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ วัดแม่คี  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๐๒
เด็กชายอนุวัชร์ ศรีชัยยา

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ วัดแม่คี  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๐๓
เด็กชายอัจฉริยะ ผัดเปา

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ วัดแม่คี  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๐๔
เด็กชายล้อมพงศ์ ตุ่มประโคน

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่สลองใน วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๐๕
เด็กชายอัศวิน อินต๊ะวงค์

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่สลองใน วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๐๖
เด็กหญิงอายะ วุ่ยยือ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่สลองใน วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๐๗
เด็กหญิงอาสึ หมือแล

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่สลองใน วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๐๘
เด็กหญิงอาเตอะ หมือแล

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่สลองใน วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๐๙
เด็กหญิงอาเพียว พิเหมีย

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่สลองใน วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๑๐
เด็กชายอาโซ อูแม

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่สลองใน วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๑๑
เด็กหญิงอำพร กันทา

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่สลองใน วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๑๒
เด็กหญิงหมีเชอะ

่

แลเชอกู่
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่สลองใน วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๑๓
เด็กชายอาลุม หมือแล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่สลองใน วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๑๔
เด็กชายอาหมือ

่

วุ่ยซือ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่สลองใน วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๑๕
เด็กหญิงอาเตอ เซซองกู่

๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่สลองใน วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๑๖
เด็กหญิงอาเบอะ อายี

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่สลองใน วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๑๗
เด็กชายอาแยะ อาชอง

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่สลองใน วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๑๘
เด็กหญิงมาริสา โวยยือ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่สลองใน วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๑๙
นายอาข่อ เบเช

๐๑/๐๑/๒๕๔๐
โรงเรียนบ้านแม่สลองใน วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๒๐
เด็กหญิงอาซอ แลเชอ

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่สลองใน วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๒๑
เด็กหญิงอาสะ โซฉิ

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่สลองใน วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๒๒
นางพรทนา เชือเมืองพาน

้

๑๓/๐๓/๒๕๐๘ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๒๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ผดุงโรจนวงษ์

๐๗/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๒๔
เด็กหญิงจตุพร อะทะวงษา

๑๐/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๒๕
เด็กชายณัฐพล จันทาพูน

๐๙/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๒๖
เด็กชายนันท์มนัส ฟุงพงศธร

๐๔/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๒๗
เด็กหญิงนิดา วิชัย

๑๘/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๒๘
เด็กชายบุญช่วย ยาวิราช

๑๑/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๒๙
เด็กหญิงสุพรรษา อูปสาแก้ว

๐๙/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๓๐
เด็กหญิงสไบแพร หมอลำสา

๐๕/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๓๑
เด็กหญิงเบญจมาศ ม่อนจ้อย

๑๗/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๓๒
เด็กหญิงเพชรรุ้ง แซ่เจอว

๐๔/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๓๓
เด็กหญิงจารุภา ลาเชกู่

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๓๔
เด็กหญิงรพีพรรณ แซ่มัว

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๖๗ / ๒๕๑

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๒๓๓๕
เด็กหญิงศตพร เยหลงกู่

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๓๖
เด็กหญิงสุภาพร มอโปะกู่

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๓๗
เด็กหญิงสุรนา แซ่เลาะ

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๓๘
เด็กหญิงจันทร์จิรา เบียงแล

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๓๙
เด็กหญิงดาว เปยแล่

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๔๐
เด็กหญิงพินทุ์สุดา แซ่เบาะกู่

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๔๑
เด็กหญิงสุขฤทัย ลาเช

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๔๒
เด็กหญิงสุดารัตน์ แซ่หาญ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๔๓
เด็กหญิงกันยารัตน์ ปอแฉ่

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๔๔
เด็กหญิงจันทร์จิรา ผ่าวอ

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๔๕
เด็กหญิงณิชาภัทร มาเยอะ

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๔๖
เด็กหญิงธิดาพร เชอมือกู่

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๔๗
เด็กหญิงภูนภา เยซ่อ

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๔๘
เด็กหญิงรุ่งธิดา แซ่เล่า

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๔๙
เด็กหญิงสุกัญญา ชนาธิปมงคล

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๕๐
เด็กหญิงเนตรดาว ลาเชกู่

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๕๑
เด็กชายจายพัด บุญทอง

๐๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๕๒
เด็กชายธนวัฒน์ ละคำ

๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๕๓
เด็กหญิงปรินทร คณโฑมุกด์

๐๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๕๔
เด็กหญิงพัชรพร ชุมภูแก้ว

๑๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๕๕
เด็กชายพิชชากร ร้องหาญแก้ว

๑๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๕๖
เด็กชายวีรเทพ บุญรสศักดิ

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๕๗
เด็กหญิงสุพิชญา ปนเขือนขัด

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๕๘
เด็กหญิงกอหญ้า จันทร์ทอง

๒๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๕๙
เด็กชายชรินทร์ พูลทวี

๑๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๖๐
เด็กชายชัยภัทร์ คิดข้างบน

๑๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๖๑
เด็กหญิงณัฐธิดา สุตะวงค์

๑๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๖๒
เด็กชายทศวรรษ ปนทรายมูล

๐๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๖๓
เด็กหญิงนำทิพย์ ไม้หอม

๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๖๔
เด็กหญิงพรวิภา จันทาพูน

๑๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๖๕
เด็กหญิงพันธพิน นาครักษ์

๐๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๖๖
เด็กหญิงวาสนา ทองคำ

๐๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๖๗
เด็กชายเรืองเดช แพงอานนท์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๖๘
เด็กชายสมชาติ อินวงค์

๑๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๖๙
เด็กหญิงใหม่ ช้างคาน

๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๖๘ / ๒๕๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๒๓๗๐
เด็กหญิงจามจุรี ปนทรายมูล

๐๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๗๑
เด็กหญิงจิราวรรณ จันทาพูน

๑๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๗๒
เด็กหญิงชนิตา บุญทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๗๓
เด็กชายติบ

๊

ปะหล่อง
๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๗๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สันดอนลาว

๒๑/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๗๕
เด็กชายนัฐกานต์ บุญรสศักดิ

์

๑๖/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๗๖
เด็กหญิงเบญจรัตน์ ศรีกุศล

๑๘/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๗๗
เด็กหญิงชยาภรณ์ ถ่องอำไพ

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว วัดสันนายาว  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๗๘
เด็กชายชัยชนะ มาเยอะ

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว วัดสันนายาว  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๗๙
เด็กชายชีวานนท์ จะแฮ

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว วัดสันนายาว  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๘๐
เด็กชายณัฐพล ลาเช

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว วัดสันนายาว  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๘๑
เด็กหญิงดวงใจ วุ่นแม

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว วัดสันนายาว  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๘๒
เด็กหญิงธนัชพร ไข่กา

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว วัดสันนายาว  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๘๓
เด็กหญิงนำฝน มาเยอะ

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว วัดสันนายาว  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๘๔
เด็กหญิงพิชญธิดา คาหล่า

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว วัดสันนายาว  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๘๕
เด็กหญิงมาลี แยเลกู่

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว วัดสันนายาว  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๘๖
เด็กชายลีชา อาจอ

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว วัดสันนายาว  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๘๗
เด็กชายวิทูร มาเยอะ

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว วัดสันนายาว  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๘๘
เด็กชายสามภพ คาหล่า

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว วัดสันนายาว  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๘๙
เด็กชายสุรพัฒน์ มาเยอะ

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว วัดสันนายาว  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๙๐
เด็กหญิงหมีชู

่

มาเยอะ
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว วัดสันนายาว  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๙๑
เด็กชายอาซาง คาหล่า

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว วัดสันนายาว  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๙๒
เด็กชายอาทู แชกอง

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว วัดสันนายาว  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๙๓
เด็กชายอาเมีย แยเปยง

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว วัดสันนายาว  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๙๔
เด็กชายอาโซ มาเยอะ

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว วัดสันนายาว  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๙๕
เด็กหญิงรินรดา แซ่กอ

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว วัดสันนายาว  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๙๖
เด็กชายจรินศักดิ

์

วังธิยอง
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว วัดสันนายาว  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๙๗
เด็กชายพงษ์พัฒน์ ศรีวิชัย

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว วัดสันนายาว  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๙๘
เด็กชายมนตรี เบเชกู่

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว วัดสันนายาว  

ชร ๓๔๕๙/๒๓๙๙
เด็กชายอากอ เยอส่อ

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว วัดสันนายาว  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๐๐
นายอาหือ คะหล่า

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว วัดสันนายาว  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๐๑
เด็กหญิงกาญจนา ค่าล่า

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว วัดสันนายาว  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๐๒
นางสาวพิศมัย มาเยอะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว วัดสันนายาว  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๐๓
เด็กหญิงศิริพร เชอมือ

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว วัดสันนายาว  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๐๔
เด็กชายธนกร ใจกาศ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว วัดสันนายาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๖๙ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๒๔๐๕
เด็กหญิงบุสึ แลเซ่อ

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว วัดสันนายาว  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๐๖
เด็กหญิงปริณดา จอมปุก

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว วัดสันนายาว  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๐๗
เด็กชายภูวดล เดชะบุญ

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว วัดสันนายาว  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๐๘
เด็กหญิงเจนจิรา เบเชกุ่

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว วัดสันนายาว  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๐๙
เด็กหญิงเสาวณีย์ แลเซอะ

๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว วัดสันนายาว  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๑๐
เด็กหญิงกนกพร จายคำ

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง วัดหนองแหย่ง  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๑๑
เด็กชายกฤษดา ผ่านเมืองมูล

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง วัดหนองแหย่ง  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๑๒
เด็กชายกิตติกร อุ๊ตชัยวงค์

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง วัดหนองแหย่ง  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๑๓
เด็กชายพณิชพล แก้วพงค์

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง วัดหนองแหย่ง  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๑๔
เด็กชายภูวนัย ศรียศ

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง วัดหนองแหย่ง  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๑๕
เด็กหญิงรักษิณา สงเคราะห์

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง วัดหนองแหย่ง  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๑๖
เด็กหญิงอาริยา งามใส่

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง วัดหนองแหย่ง  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๑๗
เด็กชายกฤตณัฐ โยคำ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง วัดหนองแหย่ง  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๑๘
เด็กชายนพรัตน์ ยะรังสี

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง วัดหนองแหย่ง  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๑๙
เด็กชายพเนตร จายคำ

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง วัดหนองแหย่ง  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๒๐
เด็กชายศุภชัย กันทะรัญ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง วัดหนองแหย่ง  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๒๑
เด็กชายสาม นามก๋อง

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง วัดหนองแหย่ง  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๒๒
เด็กชายกิตติภูมิ ธรรมกาศ

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๒๓
เด็กชายบัญญวัต กุนามา

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๒๔
เด็กชายปยพันธ์ ก่อเกียรติพันธ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๒๕
เด็กชายภานุพงษ์ คำวงค์

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๒๖
เด็กชายอมรเทพ ซาวคำเขต

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๒๗
เด็กชายอนุศักดิ

์

พหลยุทธ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๒๘
เด็กชายกัมปนาถ ศรีโสภา

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๒๙
เด็กชายยูตะ อินาบะ

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๓๐
เด็กหญิงชลธิชา วินันท์

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๓๑
เด็กหญิงณิชมน เยอเชอ

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๓๒
เด็กหญิงพรรณพนัช เนียงทอง

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๓๓
เด็กหญิงวิลาสินี จีจำปา

้

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๓๔
เด็กหญิงสุภาพร เจริญใจ

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๓๕
เด็กหญิงธิคารัตน์ สาระทิน

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๓๖
เด็กหญิงจุฑามณี ทาจะรส

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๓๗
เด็กหญิงชลธิชา ศิลารักษ์

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๓๘
เด็กชายจริศักดิ

์

ยอดบุญมี
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๓๙
เด็กชายธณกฤต คำเงิน

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๗๐ / ๒๕๑

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๒๔๔๐
เด็กชายพีรพัฒน์ แปลงทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๔๑
เด็กชายพรนพรัตน์ รินท้าว

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๔๒
เด็กชายรัชชานนท์ อุ่นอินต๊ะ

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๔๓
เด็กชายธนภูมิ สิงห์ปน

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๔๔
เด็กชายรัฐภูมิ เลิศบุรุษ

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๔๕
เด็กชายวิทวัส ชุ่มเมืองเย็น

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๔๖
เด็กหญิงกัญญาวีร์ วงค์ตันกาศ

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๔๗
เด็กหญิงรัตติกาล สืบใจยศ

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๔๘
เด็กหญิงณัฐริกา กันทะฟอง

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๔๙
เด็กหญิงวิลาวัลย์ กุณามา

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๕๐
เด็กหญิงศิรินภา คำโนนะ

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๕๑
เด็กหญิงธัญรัตน์ คำเงิน

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๕๒
เด็กหญิงขนิษฐา อาจอ

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๕๓
เด็กชายกิตตินันท์ ขันธะโน

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๕๔
เด็กชายถิรนัทธ์ ชุ่มมงคล

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๕๕
เด็กชายภานุพงษ์ หมอกใหม่

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๕๖
เด็กชายศุภฤกษ์ ประจักษ์ทรัพย์

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๕๗
เด็กหญิงพรปวีณ์ เขือนคำ

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๕๘
เด็กหญิงศิริญญา ปาละมะกาศ

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๕๙
เด็กหญิงแพรวพรรณ เมืองมา

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๖๐
เด็กหญิงใหมแก้ว ถินวงษ์ม่อน

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๖๑
เด็กชายจุลจักร เกเย็น

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๖๒
เด็กชายพิชิตพงษ์ ใจปนตา

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๖๓
เด็กชายธเนศ สมทิตย์

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๖๔
เด็กชายเทิดศักดิ

์

ทัญญาสัก
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๖๕
เด็กชายพลากร สมชาญ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๖๖
เด็กหญิงนิภัสสร คำเงิน

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๖๗ เด็กหญิงประภาพรรณ
ปญญาวิชัย

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๖๘
เด็กหญิงพรรณพรม คำฟู

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๖๙
เด็กชายชุติพนธ์ นิยม

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๗๐
เด็กหญิงสุภาพร มาเยอะ

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๗๑
เด็กชายอาทู อายิ

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๗๒
เด็กชายอาโดะ เบียเช

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๗๓
เด็กชายอาแต๋ หมือแล

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๗๔
เด็กชายอาหมือ

่

เบเช
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๗๑ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๒๔๗๕
เด็กชายอาชา หมือแล

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๗๖
เด็กชายอาเปยว เชอหมือ

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๗๗
เด็กชายอาค่อง เชกอ

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๗๘
เด็กชายอาดึ อาหยิ

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๗๙
เด็กชายอาหมือ

่

เชอหมือ

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๘๐
เด็กชายพันกร อาซอง

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๘๑
เด็กชายอาโป โวยยือ

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๘๒
เด็กหญิงบูสู เบียแลกู่

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๘๓ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
ยูริ

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๘๔
เด็กหญิงอาซี ยาเปยง

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๘๕
เด็กหญิงอุ้มบุญ เปยผะ

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๘๖
เด็กหญิงสุกัลยา เยอเบาะ

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๘๗
เด็กหญิงอาต่อ โซจิ

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๘๘
เด็กหญิงอาหมี

่

เพเบียกู่
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๘๙
เด็กหญิงกล้วยไม้ ซอหย่า

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๙๐
เด็กชายณัฐภัทร หม่อโปะกู่

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๙๑
เด็กชายอาเยอ เยอส่อ

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๙๒
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ เชอหมือ

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๙๓
เด็กชายหล่อมา เชอหมือ

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๙๔
เด็กชายศรราม วุ่ยซือ

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๙๕
เด็กชายพัทธพล ทำนา

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๙๖
นายธวัชชัย เชือหมือ

่ ่

๐๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๙๗
เด็กชายทักษ์ดนัย สุระแก้ว

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๙๘
เด็กชายภราดร แก้วหยด

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๔๙๙
เด็กชายกันกวี แสงใส

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๕๐๐
เด็กชายอดิลักษณ์ งามขำ

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๕๐๑
เด็กชายศุภกิตติ

์

ช่างสาน
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๕๐๒
เด็กชายกิตติพรรณ ฝนปาหมุ้น

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๕๐๓
เด็กหญิงอุบลวรรณ ชัยวุฒิ

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๕๐๔
เด็กหญิงทิพวรรณ จันทรายมูล

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๕๐๕
เด็กหญิงณัฐริดา ทะสุยะ

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๕๐๖
เด็กชายบรรยวัสถ์ มณีฝน

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๕๐๗
เด็กชายธนเดช ม่วงเกตุ

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๕๐๘
เด็กชายพีรพัฒน์ คำน้อย

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๕๐๙
เด็กหญิงสิริกร สีธิ

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๗๒ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๒๕๑๐
เด็กหญิงฐิติพร วังคำ

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๕๑๑
เด็กชายกิตติศักดิ

์

น้อยคดี
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๕๑๒
เด็กหญิงปริตณา เดชภัคดี

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ ศรีคำ  

ชร ๓๔๕๙/๒๕๑๓
เด็กหญิงจันทกานต์ ชาวลีแสน

้

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๒๕๑๔
เด็กชายจารุวัฒน์ จันโย

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๒๕๑๕
เด็กหญิงฉัตรภรณ์ ไร่ทะ

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๒๕๑๖
เด็กหญิงชลธิดา จินดาธรรม

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๒๕๑๗
เด็กชายชัชวาล จับใจนาย

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๒๕๑๘
เด็กชายชินดนัย พันธุวารี

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๒๕๑๙
เด็กชายญาณวุฒิ ชาวลีแสน

้

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๒๕๒๐
เด็กหญิงณัชชา อภิวงค์

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๒๕๒๑
เด็กหญิงณัฐสุดา วรรณโวหาร

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๒๕๒๒
เด็กหญิงดวงธิดา แก้วนิลตา

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๒๕๒๓
เด็กหญิงทัศนีย์วัลย์ กันทฤทธิ

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๒๕๒๔
เด็กชายธนัชชา หะวัน

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๒๕๒๕
เด็กหญิงธัญรัตน์ อิวกาศ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๒๕๒๖
เด็กชายนพกร เตมีศักดิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๒๕๒๗
เด็กชายนรวิชญ์ ชุ่มมงคล

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๒๕๒๘
เด็กหญิงนำฟา โวยแม

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๒๕๒๙
เด็กหญิงบัณฑิตา มณีชัย

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๒๕๓๐
เด็กหญิงบุผา หม่อโปะ

๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๒๕๓๑
เด็กชายปาณรวัฐ กับปะหะ

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๒๕๓๒
เด็กหญิงปาณิสรา มาละแซม

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๒๕๓๓
เด็กหญิงปนมณี ศรีวิชัย

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๒๕๓๔
เด็กหญิงพรชิตา นามเฮือง

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๒๕๓๕
เด็กหญิงพัฒน์นรี สุขจิตร์

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๒๕๓๖
เด็กชายภูธเนศ ดอกไม้

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๒๕๓๗
เด็กชายภูริวิทย์ ธิน้อมธรรม

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๒๕๓๘
เด็กหญิงรัตชา ก้างออนตา

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๒๕๓๙
เด็กหญิงรุ่งตะวัน กันแก้ว

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๒๕๔๐
เด็กชายวชิรพงษ์ ปญญาเทพ

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๒๕๔๑
เด็กหญิงวรรณนภา ก๋าหะ

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๒๕๔๒
เด็กชายวันชัย ยิวมือ

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๒๕๔๓
เด็กหญิงวิภาวี เลิศเกษม

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๒๕๔๔
เด็กหญิงศุภลักษณ์ หมืนสมบัติใหม่

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วัดกิวพร้าว

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๗๓ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๒๕๔๕
เด็กหญิงสวรส กาจุม

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๒๕๔๖
เด็กชายสิทธิชัย กัปปหะ

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๒๕๔๗
เด็กชายสิรวิชญ์ น้อยหมอ

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๒๕๔๘
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ จับใจนาย

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๒๕๔๙
เด็กหญิงอาร์ม บุญมี

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๒๕๕๐
เด็กชายอิทธิพล แซ่อึง

้

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๒๕๕๑
เด็กหญิงอ้อม แร่ทองคำ

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๒๕๕๒
เด็กหญิงเกวลิน อุ่นเรือน

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๒๕๕๓
เด็กชายเจริญฤทธิ

์

ต๊ะต้องใจ
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๒๕๕๔
เด็กชายเดชาธร วันเสน

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๒๕๕๕
เด็กหญิงเน็ม คำน้อย

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๒๕๕๖
เด็กหญิงเอ้ย ตาสังข์

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๒๕๕๗
เด็กหญิงแสง นามแสง

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๒๕๕๘
เด็กชายโชค ตาวงค์

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๒๕๕๙
เด็กหญิงโสภา เชอหมือ

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๒๕๖๐
นางสาวกนกวรรณ กันแก้ว

๐๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๒๕๖๑
นายกิตติกรณ์ น้อยหมอ

๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๒๕๖๒
เด็กชายชาญชัย จินดาธรรม

๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๒๕๖๓
นายชานนท์ จิโน

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๒๕๖๔
นายฐิติพงศ์ มูลวงค์

๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๒๕๖๕
นางสาวณริมล ผัดแสง

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๒๕๖๖
นายดนุพร รินตา

๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๒๕๖๗
เด็กชายธราดล จินดาธรรม

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๒๕๖๘
นางสาวนิพาดา แซ่ท้าว

๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๒๕๖๙
เด็กชายบุญฤทธิ

์

สุเตนัน
๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๒๕๗๐
นายปริเยศ พงษ์ชาญยุทธ

๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๒๕๗๑
เด็กชายปยพงษ์ สุเตนัน

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๒๕๗๒
นายพันธกานต์ ชุ่มมงคล

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๒๕๗๓
เด็กหญิงพันธิศา จินดาธรรม

๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๒๕๗๔
เด็กหญิงมาริษา สอนสุกอง

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๒๕๗๕
เด็กหญิงรุ่งนภา ราวิชัย

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๒๕๗๖
เด็กชายวชิรวิทย์ ราวิชัย

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๒๕๗๗
นายศราวุฒิ สอนสุกอง

๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๒๕๗๘
เด็กหญิงศศิประภา นามะยอม

๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๒๕๗๙
นางสาวสร้อยสุดา ก้างยาง

๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วัดกิวพร้าว

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๗๔ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๒๕๘๐
เด็กหญิงสายฝน ทายะนา

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๒๕๘๑
นายสิทธิโชค ก้างออนตา

๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๒๕๘๒
นายอนุวัฒน์ จำปา

๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๒๕๘๓
นางสาวอารียา กันธะยศ

๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๒๕๘๔
เด็กหญิงเปมิกา โกแสนตอ

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วัดกิวพร้าว

่

 

ชร ๓๔๕๙/๒๕๘๕
เด็กชายกิตตินันท์ ศรีวิชัย

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง วัดทัพกุมารทอง  

ชร ๓๔๕๙/๒๕๘๖
เด็กชายกิตติพัตน์ ใจวงค์

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง วัดทัพกุมารทอง  

ชร ๓๔๕๙/๒๕๘๗
เด็กหญิงฑิฆัมพร โทอรัญ

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง วัดทัพกุมารทอง  

ชร ๓๔๕๙/๒๕๘๘
เด็กหญิงณิชกานต์ ไชยนาค

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง วัดทัพกุมารทอง  

ชร ๓๔๕๙/๒๕๘๙
เด็กหญิงประกายมุข ยังดี

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง วัดทัพกุมารทอง  

ชร ๓๔๕๙/๒๕๙๐
เด็กหญิงผกามาศ เขือนแก้ว

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง วัดทัพกุมารทอง  

ชร ๓๔๕๙/๒๕๙๑
เด็กหญิงพัชราภา ลาวิราช

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง วัดทัพกุมารทอง  

ชร ๓๔๕๙/๒๕๙๒
เด็กหญิงศิริพร ลาวิราช

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง วัดทัพกุมารทอง  

ชร ๓๔๕๙/๒๕๙๓
เด็กหญิงปยธิดา กองปญญา

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง วัดทัพกุมารทอง  

ชร ๓๔๕๙/๒๕๙๔
เด็กชายสมเพชร คำแก้ว

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง วัดทัพกุมารทอง  

ชร ๓๔๕๙/๒๕๙๕
เด็กชายเจริญ อินทรจักร

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง วัดทัพกุมารทอง  

ชร ๓๔๕๙/๒๕๙๖
เด็กหญิงประไพรพร ชฎาวงษ์

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง วัดทัพกุมารทอง  

ชร ๓๔๕๙/๒๕๙๗
เด็กหญิงทิพย์นภา ตาคำ

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก วัดท่าข้าวเปลือก  

ชร ๓๔๕๙/๒๕๙๘
เด็กหญิงศรีนวล คำแสง

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก วัดท่าข้าวเปลือก  

ชร ๓๔๕๙/๒๕๙๙
เด็กชายธนโชติ ตันน้อง

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก วัดท่าข้าวเปลือก  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๐๐
เด็กหญิงสิรินทรา ไชยวุฒิ

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก วัดท่าข้าวเปลือก  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๐๑
เด็กชายสุวรรณภูมิ ใจอารีย์

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก วัดท่าข้าวเปลือก  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๐๒
เด็กหญิงพรรณรัก ท่าดีสม

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก วัดท่าข้าวเปลือก  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๐๓
เด็กชายอดิสรณ์ มูลวงค์

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก วัดท่าข้าวเปลือก  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๐๔
เด็กหญิงญาณัจฉรา จินดาธรรม

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่แพง วัดแม่แพง  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๐๕
เด็กหญิงธัญพิชชา ชุมภูศรี

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่แพง วัดแม่แพง  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๐๖
เด็กหญิงธิดาพร ปนส่วย

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่แพง วัดแม่แพง  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๐๗
เด็กหญิงพิมพ์ใจ ไทยใหญ่

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แพง วัดแม่แพง  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๐๘
เด็กหญิงรังสิยา ซาวลีแสน

้

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่แพง วัดแม่แพง  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๐๙
เด็กหญิงศศินิภา จุ่มใจ

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่แพง วัดแม่แพง  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๑๐
เด็กหญิงศศิพิมพ์ ชาวลีแสน

้

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่แพง วัดแม่แพง  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๑๑
เด็กหญิงศุภากร หะวัน

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่แพง วัดแม่แพง  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๑๒
เด็กชายอทินนาศักดิ

์

ไชยแก้ว
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่แพง วัดแม่แพง  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๑๓
เด็กชายอัษฎาวุฒิ ธิน้อมธรรม

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่แพง วัดแม่แพง  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๑๔
เด็กหญิงไพลิน ไทยใหญ่

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่แพง วัดแม่แพง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๗๕ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๒๖๑๕
เด็กชายกรวิชญ์ ศิริแก้ว

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่แพง วัดแม่แพง  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๑๖
เด็กชายจันนี

่

สัพโส
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่แพง วัดแม่แพง  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๑๗
เด็กชายณัฐนนท์ เชือชม

้

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่แพง วัดแม่แพง  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๑๘
เด็กชายแก้ว แสงยอด

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่แพง วัดแม่แพง  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๑๙
เด็กชายณภัทร เชือชม

้

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่แพง วัดแม่แพง  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๒๐
เด็กชายธีรภัทร สุปญโญ

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่แพง วัดแม่แพง  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๒๑
เด็กชายนลธวัช นัยนันท์

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่แพง วัดแม่แพง  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๒๒
เด็กหญิงอภิสรา ใจดี

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่แพง วัดแม่แพง  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๒๓
นายกฤษฎา ซาคุณ

๐๔/๑๑/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดหมืนพุทธวิทยา

่

วัดแม่แพง  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๒๔
เด็กหญิงรุ่งทิวา กับปะหะ

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง วัดแม่ลาก  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๒๕
เด็กหญิงวรัญญา ก้างคำ

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง วัดแม่ลาก  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๒๖
เด็กชายเอืออังกูร

้

สมกาศ
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง วัดแม่ลาก  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๒๗
เด็กหญิงนริสรา คำแปง

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง วัดแม่ลาก  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๒๘
เด็กชายนวพล สายวงมิตร

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง วัดแม่ลาก  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๒๙
เด็กหญิงนิภาพร ไชยประเสริฐ

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง วัดแม่ลาก  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๓๐
เด็กหญิงพรรณิภา ชุ่มมงคล

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง วัดแม่ลาก  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๓๑
เด็กชายดุลยวัต ใจเสาร์ดี

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง วัดแม่ลาก  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๓๒
เด็กชายปาณวัฒน์ ราคะใจ

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง วัดแม่ลาก  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๓๓
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ช่วยสุริยา

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง วัดแม่ลาก  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๓๔
เด็กหญิงเบญจภรณ์ วงศ์พิพัฒน์เจริญ

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง วัดแม่ลาก  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๓๕
เด็กหญิงศรศวรรค์ ราคะใจ

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง วัดแม่ลาก  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๓๖
เด็กชายอลงกต ธิน้อมธรรม

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง วัดแม่ลาก  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๓๗ เด็กหญิงอาทิตยาภรณ์
จิตวรรณา

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง วัดแม่ลาก  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๓๘
เด็กหญิงวราภรณ์ หะวัน

๑๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่หะปาไร่ศรียางชุม วัดแม่หะ  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๓๙
เด็กหญิงเสาร์ธิกา เชอก๋อง

๑๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่หะปาไร่ศรียางชุม วัดแม่หะ  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๔๐
เด็กหญิงจินดา เยอส่อ

๒๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่หะปาไร่ศรียางชุม วัดแม่หะ  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๔๑
เด็กชายณัฐวัฒ ใจอาวุธ

๒๓/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่หะปาไร่ศรียางชุม วัดแม่หะ  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๔๒
เด็กชายรามิล ก้างออนตา

๓๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่หะปาไร่ศรียางชุม วัดแม่หะ  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๔๓
เด็กชายวรฤทธิ

์

เขือนคำปอ

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่หะปาไร่ศรียางชุม วัดแม่หะ  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๔๔
เด็กชายสมฤทธิ

์

ตาสังข์
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่หะปาไร่ศรียางชุม วัดแม่หะ  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๔๕
เด็กหญิงไพลิน คำหอม

๑๐/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่หะปาไร่ศรียางชุม วัดแม่หะ  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๔๖
เด็กหญิงกัลยา ชาวลีแสน

้

๒๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่หะปาไร่ศรียางชุม วัดแม่หะ  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๔๗
เด็กหญิงจริญญา ผัดแสง

๐๒/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่หะปาไร่ศรียางชุม วัดแม่หะ  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๔๘
เด็กหญิงชนิกานต์ หะวัน

๒๗/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่หะปาไร่ศรียางชุม วัดแม่หะ  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๔๙
เด็กหญิงตาล ตาเงิน

๒๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่หะปาไร่ศรียางชุม วัดแม่หะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๗๖ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๒๖๕๐
เด็กหญิงทิวาพร นาคะ

๐๘/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่หะปาไร่ศรียางชุม วัดแม่หะ  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๕๑
เด็กชายนวพล โคนซงแสน

๒๗/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่หะปาไร่ศรียางชุม วัดแม่หะ  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๕๒
เด็กชายพลายชุมพล หลวงโคตร

๒๕/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่หะปาไร่ศรียางชุม วัดแม่หะ  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๕๓
เด็กหญิงอพิชญา กาจิตต์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่หะปาไร่ศรียางชุม วัดแม่หะ  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๕๔
เด็กหญิงอรปรียา ชาวลีแสน

้

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แพง วัดสบแพง  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๕๕
เด็กหญิงปยะนุช หมืนแก้ว

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๕๖
เด็กชายศตวิทย์ เมืองมูล

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๕๗
เด็กหญิงพิมพ์ชนก บุญเปงเปยง

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๕๘
เด็กชายอัครพันธ์ คัดพันธ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๕๙
เด็กชายชนะกร นิยม

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๖๐
เด็กชายธิติวุฒิ นามวงค์

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๖๑
เด็กชายธีรภัทร เทพจอมใจ

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๖๒
เด็กชายศรัณย์ภัทร ไชยชนะ

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๖๓
เด็กหญิงกัญจนพร ม่วงปน

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๖๔
เด็กหญิงกมลวรรณ แสงฝาย

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๖๕
เด็กหญิงนวพร เทียนทอง

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๖๖
เด็กหญิงวิศิณี อินต๊ะราช

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๖๗
เด็กหญิงศศิธร ใจงาม

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๖๘ เด็กหญิงอัจฉราพรรณ
ไชยวังเย็น

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๖๙
เด็กหญิงฉัตรธิดา จันทรารินทร์

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๗๐
เด็กหญิงกนกพร เสวะกะ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๗๑
เด็กหญิงณัฐทิชา พวงมาลัย

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๗๒
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ขัดเชียงแสน

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๗๓
เด็กหญิงธัญยพร ตันหล้า

๋

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๗๔
เด็กหญิงธัญยมัย ตันหล้า

๋

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๗๕
เด็กชายประวันวิทย์ ปาใยคำ

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๗๖
เด็กหญิงชลธิชา คำตุ้ย

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๗๗
เด็กหญิงนลินทิพย์ ตันริน

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๗๘
เด็กชายวุฒิพงษ์ สุทธนู

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๗๙
เด็กชายณัฐวุฒิ สุทธนู

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๘๐
เด็กชายวุฒิชัย ศรีภู่

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๘๑
เด็กชายภานุพงศ์ จันพรม

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงแดง แม่คาววัง  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๘๒
เด็กชายชานน เกือทาน

้

๓๑/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๘๓
เด็กชายเทวฤทธิ

์

เหมยคำ

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๘๔
เด็กชายปวริศ ธรรมวงศ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๗๗ / ๒๕๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๒๖๘๕
เด็กชายนันทิพัฒน์ สุขแก้ว ๒/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๘๖
เด็กชายนันทกร ไชยมาตย์

๑๑/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๘๗
เด็กชายพัดยศ ลุงกำ

๑๙/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๘๘
เด็กชายชิษนุพงศ์ วงศ์คำ

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๘๙
เด็กหญิงรสสุคนธ์ ปนทา ๓/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๙๐
เด็กหญิงสวิตตา ปงลังกา

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๙๑
เด็กหญิงนันทิกานต์ วงศ์สลี

๑๙/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๙๒
เด็กหญิงวริษริยา เลือลา

๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๙๓
เด็กหญิงซันติณา ด่านจับกุม

๒๕/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๙๔
เด็กหญิงสุภาพร วังแง่ ๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๙๕
เด็กหญิงปรมาภรณ์ โบรสศักดิ

์

๑๑/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๙๖
เด็กหญิงนิรชร ปงลังก๋า

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๙๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญเจริญ

๒๔/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๙๘
นายพงสิทธิ

์

คำก้อแก้ว
๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๔๕๙/๒๖๙๙
นายจักรวาล อินถา

๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๐๐
เด็กชายณัฐวุฒิ พันนาคำ

๑๓/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๐๑
เด็กชายภูริเดช มะหิธิ

๑๘/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๐๒
เด็กชายพีรพัฒน์ ต๊ะเขียว

๑๕/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๐๓
เด็กหญิงชนิภรณ์ สิทธินนท์

๒๕/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนร่องธารวิทยา แม่คาววัง  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๐๔
เด็กชายกิตติพงษ์ สายศิริ

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ)

แม่คาววัง  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๐๕
เด็กชายณัฐวุฒิ จิตตา

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ)

แม่คาววัง  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๐๖
เด็กหญิงพิมพิกา เจริญชล

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ)

แม่คาววัง  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๐๗
เด็กหญิงเมธาวี พูนเพิมธนวัฒน์

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ)

แม่คาววัง  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๐๘
เด็กหญิงลลิตา กลินจันทร์

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ)

แม่คาววัง  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๐๙
เด็กหญิงพรธิชา ผลทวี

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ)

แม่คาววัง  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๑๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ใหม่สร้อย

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ)

แม่คาววัง  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๑๑
เด็กหญิงกนกพร ธิแปง

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจำคาวตอง จำคาวตอง  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๑๒
เด็กชายเฉลิมพงษ์ นุ่นเพ็ง

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำคาวตอง จำคาวตอง  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๑๓
เด็กหญิงจุฑาศินี เสวะกะ

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำคาวตอง จำคาวตอง  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๑๔
เด็กหญิงชยานันต์ อินธิยะ

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำคาวตอง จำคาวตอง  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๑๕
เด็กชายธนภัทร โคกสำรวย

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิบสอง จำคาวตอง  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๑๖
เด็กหญิงนภัสสร ไชยพนัส

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิบสอง จำคาวตอง  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๑๗
เด็กชายพันกร ขันคำ

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิบสอง จำคาวตอง  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๑๘
เด็กชายวชิระ ยะปว

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิบสอง จำคาวตอง  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๑๙
เด็กหญิงกิตติพิมล

์

เทพวงค์
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิบสอง จำคาวตอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๗๘ / ๒๕๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๒๗๒๐
เด็กหญิงธัญลักษณ์ จันตาแก้ว

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิบสอง จำคาวตอง  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๒๑
เด็กชายธีรวุฒิ มณีเครือ

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิบสอง จำคาวตอง  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๒๒
เด็กชายวิธวินท์ อินทจักร์

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิบสอง จำคาวตอง  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๒๓
เด็กหญิงธัญลักษณ์ ประชา

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิบสอง จำคาวตอง  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๒๔
เด็กชายศรัณยพงศ์ ฉัตรแก้ว

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิบสอง จำคาวตอง  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๒๕
เด็กชายกฤษฎา บุญสูง

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิบสอง จำคาวตอง  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๒๖
เด็กชายวรภัทร์ วรรณมณี

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิบสอง จำคาวตอง  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๒๗
เด็กชายภูวเดช นวลแดง

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิบสอง จำคาวตอง  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๒๘
เด็กชายจิณณวัตร สุรินธรรม

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิบสอง จำคาวตอง  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๒๙
เด็กหญิงพัชรี โพธิยา

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสันหนองควาย จำคาวตอง  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๓๐
เด็กหญิงธันญานุช คำหลอม

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสันหนองควาย จำคาวตอง  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๓๑
เด็กหญิงจินดาพร อินทจักร

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสันหนองควาย จำคาวตอง  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๓๒
เด็กหญิงรัศมีธรรม จากลาง

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสันหนองควาย จำคาวตอง  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๓๓
เด็กชายชนสรณ์ วงค์หาญ

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสันหนองควาย จำคาวตอง  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๓๔
เด็กชายเว่ยหัว ลิว

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสันหนองควาย จำคาวตอง  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๓๕
เด็กชายพุทธคุณ จากลาง

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสันหนองควาย จำคาวตอง  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๓๖
เด็กชายสุทธิพงษ์ บุญนำ

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสันหนองควาย จำคาวตอง  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๓๗
เด็กหญิงนำฝน มะโนวัง

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสันหนองควาย จำคาวตอง  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๓๘
เด็กหญิงอภิวาวดี บุญยัง

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสันหนองควาย จำคาวตอง  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๓๙
เด็กหญิงปยะดา เสวะกะ

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสันหนองควาย จำคาวตอง  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๔๐
เด็กหญิงจิตรรัณญา จิจวรรณา

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสันหนองควาย จำคาวตอง  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๔๑
เด็กหญิงกุลณัฐ ก๋าวี

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสันหนองควาย จำคาวตอง  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๔๒
เด็กชายเจิยนหัว

้

ลิว
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสันหนองควาย จำคาวตอง  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๔๓
เด็กชายสาคร จุมปาคำ

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสันหนองควาย จำคาวตอง  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๔๔
เด็กชายอนุภัทร อินต๊ะ

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสันหนองควาย จำคาวตอง  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๔๕
เด็กหญิงกรรณิการ์ พรมจีน

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๔๖
เด็กหญิงขนิษฐา ใจยา

๔/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๔๗
เด็กหญิงชนิกานต์ ดวงมะลัย

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๔๘
เด็กหญิงชลลดา ลังกากาศ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๔๙
เด็กหญิงญาณวิภา กันทวี

๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๕๐
เด็กชายธนดล ตาโน

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๕๑
เด็กชายธนาดุล ธรรมโถ

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๕๒
เด็กหญิงพิชนันท์ อินต๊ะสาร

๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๕๓
เด็กหญิงสาวินี รังขัด

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๕๔
เด็กชายสุวรรณภูมิ กิจสอาด

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๗๙ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๒๗๕๕
เด็กหญิงอทิตยา ภักนิล

๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๕๖
เด็กหญิงเขมจิรา กุลนา

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๕๗
เด็กชายกฤษฎา จันทร์ตา

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๕๘
เด็กชายนิวัฒน์ อินทมา

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๕๙
เด็กชายอนิรุตติ

์

บุญเรือง
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๖๐
เด็กหญิงณัฐธิดา ไชยประมูล

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๖๑
เด็กชายพีรัชชัย ศรีธิวงค์

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๖๒
เด็กหญิงมัทนา ก๋าซ้อน

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๖๓
เด็กหญิงรัตนวลี จอมหล้า

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๖๔
เด็กหญิงเกษรุรีย์ สุทธิสรณ์

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๖๕
เด็กหญิงเบญญาภา วิเศษสุวรรณภูมิ

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๖๖
นางสาวจิดาภา ปญญาสอ

๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๖๗
นายชาญชล ตาสาย

๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๖๘
นายนัทธพงศ์ อุดร

๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๖๙
เด็กชายวิชชากร ศรีธิวงค์

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๗๐
นายอภิวัฒน์ ชัยชะนาญ

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๗๑
นางสาวอโนชา ปนโตน

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๗๒
นางสาวปานไพลิน จันทร์ตา

๒๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๗๓
นางสาวอุรีสยา อ่อนน้อม

๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๗๔
นายธนาดุล ทรายวิชัย

๒๐/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๗๕
นายพีรพงษ์ วันดี

๒๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๗๖
นายพีระพงษ์ บุญภู่

๒๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๗๗
เด็กชายณัฐพล ปนไฝ

๒๘/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม (สันช้างตาย)

วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๗๘
เด็กชายภาสทร งามลิ

๑๒/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม (สันช้างตาย)

วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๗๙
เด็กชายพงศ์ภัค ปยารักษ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม (สันช้างตาย)

วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๘๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ตาสาย
๑๙/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม (สันช้างตาย)

วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๘๑
เด็กชายฐิตินัย แก้วปุย

๒๒/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม (สันช้างตาย)

วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๘๒
เด็กหญิงลษกร สิงห์แดง

๑๔/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม (สันช้างตาย)

วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๘๓
เด็กชายปรัญชัย เสวะกะ ๙/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม (สันช้างตาย)

วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๘๔
เด็กชายธนพล ยินดี ๕/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม (สันช้างตาย)

วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๘๕
เด็กชายณัฐวัตร พรมพิมพ์

๑๗/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม (สันช้างตาย)

วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๘๖
เด็กชายกฤษฎา พันธ์เดช

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๘๗
เด็กชายกิตติกร พรมตัน

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๘๘
เด็กหญิงจรรยา ทะรินทร์

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๘๙
เด็กชายจารุเดช วรรณแก้ว

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๘๐ / ๒๕๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๒๗๙๐
เด็กหญิงจินดาหรา ปวนสิงห์

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๙๑
เด็กหญิงจิราภรณ์ กันทา

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๙๒
เด็กหญิงจิราภา ทาก๋อง

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๙๓
เด็กหญิงจิราภา สมฟอง

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๙๔
เด็กหญิงจุฑามาศ ใจคำ

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๙๕
เด็กชายชนสรณ์ ศรีวิชัย

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๙๖
เด็กชายชยณัฐ ธรรมเมือง

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๙๗
เด็กชายชลากร โท๊ะปา

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๙๘
เด็กชายชาคริต คำฝน

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๗๙๙
เด็กชายชานนท์ ยอดวงค์

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๐๐
เด็กหญิงฐิติพร ตาก๋องแก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๐๑
เด็กชายณัฐคเชนฐ์ พิมพาสาร

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๐๒
เด็กหญิงณัฐธิดา ฝกฝน

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๐๓
เด็กหญิงณัฐพร ตาก๋องแก้ว

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๐๔
เด็กชายณัฐพล ทาตือ

้

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๐๕
เด็กชายณัฐพล หนูสาท

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๐๖
เด็กชายณัฐพล ใจปน

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๐๗
เด็กชายธนภัทร ธนูมาส

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๐๘
เด็กชายธนะโชติ จันทวาร

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๐๙
เด็กหญิงธัญวรัตน์ บุญสูง

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๑๐
เด็กหญิงธัญสุดา ท้าวอินทร์ต๊ะ

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๑๑
เด็กชายธันยบูรณ์ อุตราช

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๑๒
เด็กหญิงนัชพร สำราญ

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๑๓
เด็กชายนัฐวัฒน์ กะทง

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๑๔
เด็กชายนารา บือราเฮง

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๑๕
เด็กหญิงนิภาวรรณ สุริวรรณ

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๑๖
เด็กชายปณณศรณ์ นวลพรม

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๑๗
เด็กหญิงพรธวัล ยะตุ่น

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๑๘
เด็กชายพัชรพล วงศ์สายะ

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๑๙
เด็กหญิงพิดชาภา หม่อมมะ

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๒๐
เด็กชายพีรพล ประมูลวงศ์

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๒๑
เด็กชายภานุเดช ไชยนาม

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๒๒
เด็กชายภูษิณ พุทธวงค์

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๒๓
เด็กชายมรรษกร วรชาติชีวัน

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๒๔
เด็กหญิงรจนา จินะโกฎ

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๘๑ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๒๘๒๕
เด็กชายรณชัย มูลกำเลิศ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๒๖
เด็กหญิงรุ่งระวี ปยะลังกา

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๒๗
เด็กหญิงวชิรญาณ์ นางาม

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๒๘
เด็กหญิงวณิชชา เมืองมูล

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๒๙
เด็กหญิงวริศรา คำฝน

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๓๐
เด็กชายศตวรรษ วรเวณุธม์

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๓๑
เด็กหญิงสุภาวดี หงษ์เวียงจันทร์

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๓๒
เด็กชายอิทธิ ภูแว่น

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๓๓
เด็กหญิงเปรมวิภา จิโนเปง

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๓๔
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา จันทร์ดี

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๓๕
เด็กชายเศฏฐวุฒิ บุญหมืน

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๓๖
เด็กชายโกมินทร์ มลีรัตน์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๓๗
เด็กหญิงโชติรส สุนันต๊ะ

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๓๘
เด็กชายไชยวัฒน์ ปญญาเจริญ

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๓๙
เด็กหญิงกชกร ไชยา

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๔๐
เด็กหญิงกฤติยา กันทา

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๔๑
เด็กชายกิตติพร กันขา

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๔๒
เด็กหญิงกิตติมา อินสอน

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๔๓
เด็กชายคุณานนต์ แก้วดำ

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๔๔
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ จุมปู

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๔๕
เด็กชายชิษณุพงศ์ มาจันทร์

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๔๖
เด็กหญิงชุติมา สุวรรณ

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๔๗
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

เมตตาราษฎร์
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๔๘
เด็กชายธนารักษ์ ธรรมจันทร์

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๔๙
เด็กชายธีรพัฒน์ กันจินะ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๕๐
เด็กชายธีรพัฒน์ ศรีแก้ว

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๕๑
เด็กชายนนธวัช ใจวันดี

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๕๒
เด็กชายปณชัย อุโมงค์

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๕๓
เด็กชายพงศกร ธรรมเสน

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๕๔
เด็กชายพชรพล แสนริน

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๕๕
เด็กหญิงพนิดา อินทะนิตย์

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๕๖
เด็กชายพรเทพ อินถาใจยา

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๕๗
เด็กหญิงพัชรดา สมใจ

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๕๘
เด็กชายพิเชษฐ์ ปวงกระโทก

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๕๙
เด็กชายภัครดนัย ปนแดง

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๘๒ / ๒๕๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๒๘๖๐
เด็กชายภาสกร วงค์หลวง

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๖๑
เด็กชายวธัญู เชือเมืองพาน

้

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๖๒
เด็กหญิงวรรณิศา กูลนา

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๖๓
เด็กชายวรากร ชัยสมบัติ

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๖๔
เด็กชายวิชัยยา ปาลี

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๖๕
เด็กหญิงศศิธร ถำกลาง

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๖๖
เด็กหญิงสุจิรา ต๊ะวงค์

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๖๗
เด็กหญิงสุพิชญา แสนขัต

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๖๘
เด็กหญิงสุภาวดี กัลยา

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๖๙
เด็กชายอดิโรจน์ ยะเสียงแรง

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๗๐
เด็กชายอธิชล แก้วหล้า

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๗๑
เด็กชายอานนท์ ทิมาบุตร

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๗๒
เด็กชายเจษฎาภรณ์ วงศ์แก้ว

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๗๓
เด็กหญิงเบญญาภา เทียนจาย

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๗๔
เด็กชายเอกภพ ถุงเกษแก้ว

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๗๕
เด็กชายกรวิทย์ บินอับดุลลาห์

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๗๖
เด็กหญิงจารุมาศ ทองนาค

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๗๗
เด็กหญิงนณิชา คงสมเพ็ชร

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๗๘
เด็กหญิงกชกร ไชยวงค์

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๗๙
เด็กชายกฤษดา กันจินะ

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๘๐
เด็กหญิงชมพูนิกข์ แก้วบริสุทธิ

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๘๑
เด็กหญิงชมพูเนกข์ แก้วบริสุทธิ

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๘๒
เด็กหญิงธิดาพร รอดสีเสน

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๘๓
นางสาวณัฐธิดา ดำคำ

๐๓/๐๒/๒๕๓๖

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดดอนตัน  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๘๔
เด็กหญิงกมลทิพย์ นามหลง

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๘๕
เด็กชายกิตติ แซ่ด่าน

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๘๖
เด็กหญิงจันทิมา วงค์จัน

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๘๗
เด็กหญิงจินดา ชึมมึง

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๘๘
เด็กหญิงจุฑามาศ กุญชร

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๘๙
เด็กหญิงชณิญา เมืองวัง

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๙๐
เด็กชายชยางกูร ราชล้อม

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๙๑
เด็กหญิงชลธิชา หน่อแก้ว

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๙๒
เด็กหญิงชลธิชา ไทยเดิม

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๙๓
เด็กหญิงชลพร คงถาวร

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๙๔
เด็กชายชาอูลอง เวยเด้อกู

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๘๓ / ๒๕๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๒๘๙๕
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ พรหมนารถ

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๙๖
เด็กหญิงณัฐณิชา บ้านใหม่

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๙๗
เด็กชายณัฐนัย ตาธิกา

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๙๘
เด็กหญิงณัฐภร แก้วสมพงษ์

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๘๙๙
เด็กชายดวงเพชร พรหมเทพ

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๐๐
เด็กชายตะวัน กันทะวงศ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๐๑
เด็กชายตุ้ย บัวหลง

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๐๒
เด็กชายทวีวัต พรมปญญา

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๐๓
เด็กชายธนภัทร คำเอียม

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๐๔
เด็กชายธนวัฒน์ รงรอง

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๐๕
เด็กชายธรรมนูญ คำยวง

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๐๖
เด็กชายธฤต อุสาห์ใจ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๐๗
เด็กหญิงธันวารัตน์ คำแก้ว

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๐๘
เด็กหญิงธารทิรา ธรรมเทศ

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๐๙
เด็กชายนนทกานต์ กัณทะ

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๑๐
เด็กชายนันทิวร แสงแก้ว

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๑๑
เด็กหญิงบงกชพร นุชนุ่ม

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๑๒
เด็กหญิงบัวบูชา แซ่ลี

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๑๓
เด็กชายบุญญวัฒน์ ทรายแก้ว

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๑๔
เด็กหญิงปณิดา ไทยใหญ่

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๑๕
เด็กหญิงปนัดดา ชูดวง

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๑๖
เด็กหญิงปริญญาพร วงค์สกุล

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๑๗
เด็กหญิงปลายฝน มาวิเลิศ

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๑๘
เด็กชายปองภพ แซ่ฝู

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๑๙
เด็กหญิงปารีฉัตร คำลือ

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๒๐
เด็กชายปยะ สายมี

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๒๑
เด็กชายปยะพงษ์ ศรีจันทร์

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๒๒
เด็กชายปยะพล ไกรกิจราษฏร์

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๒๓
เด็กหญิงผึง

้

ไทยใหญ่
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๒๔
เด็กหญิงฝน อินหงษ์

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๒๕
เด็กชายพงศ์ภรณ์ คร้ามสี

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๒๖
เด็กหญิงพรกนก บุญแก้วพุด

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๒๗
เด็กหญิงพลอย กันทะวาค์

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๒๘
เด็กหญิงพลอย วงอิน

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๒๙
เด็กหญิงพิยดา เกาะสูงเนิน

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๘๔ / ๒๕๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๒๙๓๐
เด็กหญิงฟองแก้ว หลงแก้ว

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๓๑
เด็กหญิงภัสสร แซ่แหย

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๓๒
เด็กชายภานุพงษ์ สารปง

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๓๓
เด็กชายยีติบ

่ ๊

นามสาม
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๓๔
เด็กหญิงยุพิน อูล้อ

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๓๕
เด็กชายรพีภัส เตจ๊ะใจ

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๓๖
เด็กหญิงรวีพร โสคำภา

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๓๗
เด็กชายรัชชานนท์ เมธินจารุนนท์

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๓๘
เด็กชายรัชชานันท์ ศรีธิพรรณ์

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๓๙
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ นามใส่

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๔๐
เด็กชายวรกิตติ

์

ขุนณรงค์
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๔๑
เด็กชายวรพรต จงตรอง

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๔๒
เด็กชายวิสิทธิ

์

จะอือ
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๔๓
เด็กชายศิรวัฒน์ บุตร์มี

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๔๔
เด็กชายศุภเดช ก๋าเฟย

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๔๕
เด็กชายสมชาย ดีเจริญ

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๔๖
เด็กหญิงสุธิดา พรมจันทร์

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๔๗
เด็กหญิงสุรัญลักษณ์ พานพระศรี

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๔๘
นายหลง คำแก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๔๙
เด็กชายหลงนวล นามนวล

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๕๐
เด็กหญิงหอมจันทร์ ส้อจิง

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๕๑
เด็กชายอนุรักษ์ คำดี

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๕๒
เด็กชายอภิชาติ พนาสุขสันติ

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๕๓
เด็กหญิงอินทิลา คำเปา

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๕๔
เด็กหญิงเกศินี คำแสง

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๕๕
เด็กหญิงแสงเหมย ใจแก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๕๖
เด็กชายไตรภพ คำปน

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๕๗
เด็กหญิงขวัญทอง อุ่นนำ

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๕๘
นางสาวจันทร์แก้ว ใส่แก้ว

๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๕๙
เด็กหญิงจีรดา ลาหู่นะ

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๖๐
เด็กชายชาญชนะ บุตรพรม

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๖๑
เด็กหญิงชิงผิง -

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๖๒
เด็กชายญาณภัทร ปแสงเงิน

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๖๓
เด็กหญิงณัฐธิดา ใจน้อย

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๖๔
เด็กหญิงณัฐพร ก้างออนตา

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๘๕ / ๒๕๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๒๙๖๕
เด็กชายณัฐวุฒิ คำเงิน

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๖๖
เด็กชายณัฐวุฒิ รัศมี

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๖๗
เด็กชายติบ

๊

ใจแก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๖๘
เด็กชายทวีสิทธิ

์

ลังกากาศ
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๖๙
เด็กหญิงทานตะวัน มนตรีพิริยะ

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๗๐
เด็กชายธนันท์พงษ์ สุดฝงสาย

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๗๑
เด็กชายธนู อามี

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๗๒
เด็กชายธราเทพ มัฆวาฬ

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๗๓
เด็กหญิงนภา ยีเปง

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๗๔
เด็กชายนันทวัฒน์ ดำรงค์

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๗๕
นายนิกร มหาวงค์

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๗๖
เด็กชายบุญมี สายอุ่น

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๗๗
เด็กหญิงปริญญาพร เรืองไสย

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๗๘
เด็กหญิงพร ใส่แก้ว

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๗๙
เด็กหญิงพลอยไพลิน นามใส่

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๘๐
เด็กหญิงมาริสา แสงจันทร์

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๘๑
เด็กหญิงรจนา นามแสง

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๘๒
เด็กหญิงวรรณฉัตร ใจธิตา

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๘๓
เด็กหญิงวารุณี จันทร์ดี

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๘๔
เด็กชายวิทวัส ล้านมา

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๘๕
เด็กหญิงศรีทอง คำปน

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๘๖
เด็กหญิงศรีวรรณ มาเยอะ

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๘๗
เด็กชายศักดารัตน์ ใจพรม

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๘๘
เด็กหญิงศิวพร จันทิมา

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๘๙
เด็กชายสราชัย ไร่พุทธา

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๙๐
เด็กหญิงสาระภี แชหมือ

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๙๑
เด็กหญิงสิริรัตน์ จุ๋มอาม

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๙๒
เด็กหญิงสุกัญญา ชุ่มเรือน

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๙๓
เด็กหญิงสุภิชชา อินทอง

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๙๔
เด็กหญิงหอมแก้ว วงศ์คำ

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๙๕
เด็กชายอธิเชษฐ์ เกาะสูงเนิน

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๙๖
เด็กชายอนุรักษ์ มหาโคตร

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๙๗
เด็กชายอภิรนันท์ เต่าทอง

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๙๘
เด็กหญิงอมรรัตน์ ราชล้อม

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๒๙๙๙
เด็กหญิงอมราวดี ขุนคลี

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๘๖ / ๒๕๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๓๐๐๐
เด็กหญิงอรพิน คำเงิน

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๐๑
เด็กชายอัคเดช วิชัยชน

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๐๒
เด็กชายอาทิตย์ แซ่พ่าน

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๐๓
เด็กชายอาทิวุธ เจียมสกุล

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๐๔
เด็กหญิงอาภัสรา พุทธรักษา

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๐๕
นายอุทอง หงษ์คำ

๒๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๐๖
เด็กชายเกริกก้อง นามก้อน

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๐๗
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

กู่คำ
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๐๘
เด็กหญิงเกวลิน สังขรัตนพันธุ์

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๐๙
เด็กชายเทพทัต เมธินจารุนนท์

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๑๐
เด็กชายเพชระ คชเพชร

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๑๑
เด็กชายเพิมลาภ

่

พรมุนีประสิทธิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๑๒
เด็กหญิงเพ็ญนภา ปอมยุคล

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๑๓
เด็กหญิงเพ็ญวิสาข์ ปนเดช

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๑๔
เด็กหญิงเสาวณีย์ ยีเปง

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๑๕
เด็กชายเอกรัตน์ ปญใจ

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๑๖
เด็กชายเอกลักษณ์ วันลิยา

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๑๗
เด็กหญิงกรรณิการ์ ไชยวงค์

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๑๘
เด็กชายกรวิชญ์ ทรายหมอ

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๑๙
เด็กหญิงคำพุธ นามแก้ว

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๒๐
เด็กชายจตุพร บุญธรรม

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๒๑
เด็กชายตะวัน จันทร์วงค์

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๒๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ คำแสน

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๒๓
เด็กหญิงนับดาว คำปน

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๒๔
เด็กหญิงบัวซอน ไทยใหญ่

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๒๕
เด็กชายบุญมา ปงคำ

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๒๖
เด็กชายปรวิทย์ หลวงจาย

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๒๗
เด็กหญิงพร ชัยวงค์

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๒๘
เด็กชายพรชัย คำหลวง

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๒๙
เด็กหญิงพัชรา วงศ์จาด

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๓๐
เด็กหญิงพิมนภา คำจาย

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๓๑
เด็กหญิงรัชนี แซ่ยาง

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๓๒
เด็กชายรัฐศาสตร์ ใจเย็น

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๓๓
เด็กชายวรายุส วงค์คำ

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๓๔
เด็กหญิงวริศราพร สิงห์อุดร

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๘๗ / ๒๕๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๓๐๓๕
เด็กหญิงวิจิตรา หลงแก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๓๖
เด็กชายวีระพงษ์ ยาสมุทร

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๓๗
เด็กชายศราวุธ ขุนคลี

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๓๘
เด็กชายศราวุธ อันพิมพา

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๓๙
เด็กหญิงศรีนวล นามอิง

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๔๐
เด็กหญิงศิรประภา วงค์เดือน

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๔๑
เด็กชายสมทัศน์ จันทร์วงค์

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๔๒
เด็กชายสมบูรณ์ พรมนันท์

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๔๓
เด็กชายสมบูรณ์ วงอิน

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๔๔
เด็กชายสมรรถชัย ตาทนัน

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๔๕
เด็กชายสุทธวีร์ พุ่มเรือง

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๔๖
เด็กหญิงสุทธิรักษ์ คงปวน

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๔๗
เด็กหญิงสุพิชฌา คำเงิน

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๔๘
เด็กชายสุวิทย์ พุ่มเรือง

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๔๙
เด็กหญิงอทิตยา สายมี

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๕๐
เด็กชายอนาวิน แสนกรุณา

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๕๑
เด็กชายอลงกรณ์ จุมแสง

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๕๒
เด็กหญิงอังศุมาลี อินทร์ฉาย

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๕๓
เด็กชายอาปง แซ่ย่าง

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๕๔
เด็กหญิงอารยา อุตมา

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๕๕
เด็กหญิงอินคำ

่

บุญแสง
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๕๖
เด็กหญิงเกศแก้ว แก้วยิงยง

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๕๗
เด็กหญิงเข็มคำ คำแสง

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๕๘
เด็กหญิงเคอลี

่

ตังจารุจุรี

้

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๕๙
เด็กหญิงเดือนเพ็ญ จันทร์แก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๖๐
เด็กชายเทวัญ อ่อนไทย

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๖๑
เด็กชายเอกราช ใชยวงค์

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๖๒
เด็กหญิงแพร ทองวี

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๖๓
เด็กหญิงแพรวา คำอู

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๖๔
เด็กหญิงแพรวา เพียรไธสง

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๖๕
เด็กหญิงแสงเงิน หนานคำ

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๖๖
เด็กหญิงใหม่ ไทยใหญ่

๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๖๗
เด็กชายกนกพล แซ่ลู้

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๖๘
เด็กหญิงกัญญา นามตาล

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๖๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญศรี

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๘๘ / ๒๕๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๓๐๗๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

วงศ์ดี
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๗๑
เด็กชายคำสุข ดอยเน่

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๗๒
เด็กหญิงจันทร์หอม บุญทอง

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๗๓
เด็กหญิงจุฬารัตน์ เพชรรัตน์

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๗๔
เด็กหญิงชญาดา คำจาย

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๗๕
เด็กหญิงชนินารถ ชัยจำรูญพันธ์

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๗๖
เด็กหญิงชนิภรณ์ ชัยจำรูณพันธ์

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๗๗
เด็กชายชุมพล พรมแพงดี

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๗๘
เด็กหญิงญาณิศา สายหลาน

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๗๙
เด็กชายณัชนนท์ ไก่แก้ว

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๘๐
เด็กชายดาวเครือ สร้อยคำ

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๘๑
เด็กหญิงทัศนีย์ นามแผน

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๘๒
เด็กชายธนาดุล ชูเชิด

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๘๓
เด็กชายธีรพัฒน์ คำพิชัย

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๘๔
เด็กชายธีรภัทร์ สุยะใจ

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๘๕
เด็กหญิงนลิตา เสวิสิทธิ

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๘๖
เด็กชายนาวิน ไทยใหญ่

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๘๗
เด็กหญิงนิราวรรณ สิทธิมงคล

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๘๘
เด็กชายบุญพิทักษ์ ปนยาง

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๘๙
เด็กชายปรีชา แซ่ลี

้

๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๙๐
เด็กชายปรเมษฐ์ ปอมมงกุฏ

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๙๑
เด็กหญิงผกามาศ ไชยวรรณ์

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๙๒
เด็กหญิงพร ชัยวงค์

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๙๓
เด็กชายพัด ติยะ

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๙๔
เด็กชายพีรยุทธ์ แว่นแก้ว

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๙๕
เด็กชายพุฒิชัย สมโน

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๙๖
เด็กชายภาคิน สร้อยสงิม

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๙๗
เด็กหญิงภาณัฐดา กินร

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๙๘
เด็กชายภูตะวัน สุพงษ์

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๐๙๙
เด็กหญิงรจนา แสงแก้ว

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๐๐
เด็กหญิงรัตนา กันสิริ

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๐๑
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ คำมา

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๐๒
เด็กชายวรชัย ซิโต๊ะ

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๐๓
เด็กชายวรพล นามอินทร์

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๐๔
เด็กชายวรวุฒิ มูลบุ่ง

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๘๙ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๓๑๐๕
เด็กชายวิชัย อินยวง

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๐๖
เด็กชายวิทูรย์ อินยวง

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๐๗
เด็กชายศุภกิจ ก๋าเฟย

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๐๘
เด็กชายสมบูรณ์ จะมี

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๐๙
เด็กชายสมศักดิ

์

ส้อจิง

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๑๐
เด็กชายสวราชย์ คำแสน

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๑๑
เด็กชายสิทธินนท์ ยังกิจการ

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๑๒
เด็กหญิงสุกัญญา คำวงค์

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๑๓
เด็กหญิงสุนิษา ตาคำ

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๑๔
เด็กหญิงเกษร ใจคำ

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๑๕
เด็กชายเปรมชัย เสือผ่อง

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๑๖
เด็กชายแสงเพชร เทศพันธ์

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๑๗
เด็กหญิงกัญญาวี อินบุญ

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๑๘
เด็กหญิงกานดา ไทยใหญ่

๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๑๙
เด็กชายกิตติชัย จันซ้อ

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๒๐
เด็กหญิงกิติมาพร นามอินทร์

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๒๑
เด็กชายกิติวัฒน์ กัดเมตร

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๒๒
เด็กชายจันทนากร อินดวง

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๒๓
เด็กหญิงจันทิมา แสงจันทร์

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๒๔
เด็กชายติบ

๊

ชัยวงศ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๒๕
เด็กชายต้น ลุงตา

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๒๖
เด็กชายทวิชาติ คำลือ

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๒๗
เด็กชายธัญเดช พรมปญญา

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๒๘
เด็กหญิงนันท์สินี แซ่หวาง

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๒๙
เด็กหญิงนิดชดา ยอดคำ

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๓๐
เด็กหญิงนำฝน บุญใหญ่

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๓๑
เด็กหญิงบัวเข็ม คำแก้ว

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๓๒
เด็กชายปฏิพล สุระหาร

๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๓๓
เด็กชายพงค์พินิจ บัวผัน

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๓๔
เด็กหญิงพรทิพย์ ปญญานิม

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๓๕
เด็กหญิงพลอย ดวงดี

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๓๖
เด็กหญิงมาลิณี ปูเหล็ก

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๓๗
เด็กชายยศวริศ แซ่จง

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๓๘
เด็กชายวรวุฒิ แสงวิชัย

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๓๙
เด็กหญิงวันเพ็ญ วงศ์คำ

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๙๐ / ๒๕๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๓๑๔๐
เด็กชายศิริวัฒน์ อินแสง

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๔๑
เด็กชายสมชาย จะตี

๋

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๔๒
เด็กหญิงสรัญชญา กันทา

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๔๓
เด็กชายสราวุฒิ ตาคำ

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๔๔
เด็กหญิงสายเหมย นามดี

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๔๕
นางสาวสาลี

่

สร้อยคำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๔๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ นามใส่

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๔๗
เด็กหญิงสุพาภรณ์ บุตรพรม

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๔๘
นายหองคำ อินแสง

๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๔๙
เด็กหญิงหอม อารีวงษ์

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๕๐
เด็กชายอนุพงษ์ คำนวน

๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๕๑
นายอภิรักษ์ แซ่ย่าง

๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๕๒
เด็กชายอุ่น นามแก้ว

๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๕๓
เด็กหญิงเกศินี แซ่จาง

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๕๔
เด็กหญิงเจนจิรา เลียงถนอม

้

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๕๕
เด็กชายเจนธรรม สุขอิน

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๕๖
นางสาวไหลเจิง แซ่หลิว

๐๑/๐๑/๒๕๔๐
โรงเรียนบ้านปายาง วัดวิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๕๗
เด็กหญิงอู่ คำแก้ว

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๕๘
เด็กหญิงเมธิตา คำพิชัย

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๕๙
เด็กหญิงกวินรัตน์ รังสี

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๖๐
เด็กชายนนท์ แสงเงิน

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๖๑
เด็กหญิงเปลียว

่

พรหมทอง
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๖๒
เด็กชายกิตติภูมิ ต๊ะใจ

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๖๓
เด็กชายพงษ์เพชร มีเจริญ

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๖๔
เด็กชายสมศักดิ

์

นวลปรางค์
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๖๕
นางสาวจันทิวา แก้วพา

๐๔/๐๔/๒๕๓๗

โรงเรียนวัดวิเชตร์มณี วิเชตร์มณี  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๖๖
เด็กชายณดล สุพรรณสิงห์

๒๒/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๖๗
เด็กชายศุภกร ฟูเจริญกัลยา

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๖๘
เด็กหญิงกนกพิชญ์ สุขเสาร์

๒๗/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๖๙
เด็กหญิงธัญธิชากร อภิจำนงเจริญ ๖/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๗๐
เด็กหญิงอทิวรา กรสวรรค์

๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๗๑
เด็กชายณัฐพล พรถาวรทรัพย์

๒๒/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๗๒
เด็กหญิงจันทรัสม์ โภคเฟองฟู

๑๓/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๗๓
เด็กหญิงภัทรญาดา บุตรคำ

๑๑/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๗๔
เด็กหญิงอัมพิกา พรศรีจันทร์

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๙๑ / ๒๕๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๓๑๗๕
เด็กชายจิรทิปต์ ชัยวงค์

๓๐/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๗๖
เด็กชายนันทวัฒน์ เขือนคำแสน

่

๑๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๗๗
เด็กชายวรรณวิทย์ เตจ๊ะ

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๗๘
เด็กชายวรัญู นาคสัมฤทธิ

์

๒๓/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๗๙
เด็กชายวสันต์ นามนวล

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๘๐
เด็กชายอากา หมือแล

่

๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๘๑
เด็กหญิงกรณิการ์ คำแพร ๒/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๘๒
เด็กหญิงกุลจิรา ตาสามปอ ๒/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๘๓
เด็กชายอดิศร สามารถ ๘/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๘๔
เด็กหญิงกุลธิดา ใหญ่วงค์ ๑๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๘๕
เด็กหญิงพิชชาพร ธรรมรักษ์ ๑๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๘๖
เด็กหญิงพิชญ์สินี แซ่จาง

๒๖/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๘๗
เด็กหญิงรัตดา จับประยงค์

๒๒/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๘๘
เด็กหญิงสิรินยา บุญรอด

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๘๙
เด็กหญิงฮันนา ธีรวุฒิโรจน์

๑๒/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๙๐
เด็กชายธนวัฒน์ ชูมิตร

๒๔/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๙๑
เด็กหญิงกฤตพร จันทาพูน

๑๒/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๙๒
เด็กหญิงจิรภัทร พงษ์ตุ้ย

๒๗/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๙๓
เด็กหญิงณัฎฐา เมอแลกู่ ๖/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๙๔
เด็กหญิงปพิชญา จันทะกูล

๑๙/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๙๕
เด็กหญิงพิชชาภา อาคะปญญา

๒๑/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๙๖
เด็กหญิงบัณฑิตา อรรถเดช ๕/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๙๗
เด็กหญิงปริตา อายี

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๙๘
เด็กชายกรวิชญ์ จิโนคุณ

๒๓/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๑๙๙
เด็กหญิงสุภานิดา สุรินทร์

๑๒/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๐๐
เด็กหญิงจิรภิญญา คงธนเชาวน์ ๕/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๐๑
เด็กชายธีปกาญจน์ กิติโชตน์กุล

๒๔/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๐๒
เด็กหญิงกันติยา แซ่ผ่าน ๑/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๐๓
เด็กหญิงปารมี แสงทอง

๒๖/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๐๔
เด็กชายธนวัฒน์ ศรีรัตน์

๑๙/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๐๕
เด็กชายธนวิทย์ ศรีวงค์ ๗/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๐๖
เด็กชายปรินทร ชาญชัย

๒๑/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๐๗
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ชัยยะ
๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๐๘
เด็กชายวัชรปรัชญ์ วงษารัตน์

๓๑/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๐๙
เด็กชายศุกลวัฒน์ หล้าธิ ๑๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๙๒ / ๒๕๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๓๒๑๐
เด็กหญิงสิรินภา นามแค

๒๔/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๑๑
เด็กหญิงศิริภา สุภา

๑๘/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๑๒
เด็กชายชัชรพล ชัยมงคล

๒๓/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๑๓
เด็กชายธนโชติ กาโน ๔/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๑๔
เด็กชายสุรพล โชติอนันต์ชัย

๒๘/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๑๕
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ จับใจนาย

๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๑๖
เด็กหญิงนันทิพร เถาเมืองใจ

๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๑๗
เด็กหญิงมนัสพร แซ่ฮ่วง

๒๙/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๑๘
เด็กหญิงอชิรญาณ์ หอมหวล ๙/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๑๙
เด็กชายกฤษฎา ยามี

๒๑/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๒๐
เด็กชายธนพัฒน์ ฤทธิบัว

์

๑๖/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๒๑
เด็กชายอภิรักษ์ ศรีทองกุล

๑๙/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๒๒
เด็กหญิงกมลลักษณ์ พงศ์ธรรม

๑๕/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๒๓
เด็กหญิงอาภัสรา อาจอ

๑๙/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๒๔
เด็กชายอภิชญ์อัฑฒ์ ภัทรวารีนนท์

๑๕/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๒๕
เด็กหญิงนันทิตา ดวงพวงคำ

๒๑/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๒๖
เด็กชายวุฒิภัทร จันทะกูล ๖/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๒๗
เด็กหญิงณัฐธิดา อินเลียง

้

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๒๘
เด็กหญิงไพจิตรา สุปญโญ

๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๒๙
เด็กหญิงรุจิรา ชัยนิรันดร์กุล

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๓๐
เด็กหญิงศศิวิมล แซ่เฉิน ๒๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๓๑
เด็กชายทิวากร อุปวงค์

๑๗/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๓๒
เด็กหญิงสุทธิดา ไผ่สุวัฒน์

๒๖/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๓๓
เด็กชายนราทร จันกิติ

๑๗/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๓๔
เด็กชายสิริภพ บุญเปงแก้ว ๓/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๓๕
เด็กหญิงณัฐปภัสน์ วาสน์เกือกูล

้

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๓๖
เด็กหญิงศรัญญา เตจ๊ะเทพ

๑๔/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๓๗
เด็กหญิงสุชาวดี สิทธิ

๒๔/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๓๘
เด็กหญิงสุชัญญา ตามัน

๒๒/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๓๙
เด็กชายกฤตภาส ซือมือ

่ ่

๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๔๐
เด็กชายกฤษดา พรถาวรทรัพย์

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๔๑
เด็กชายวิรัตน์ สร้อยอำภา ๑๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๔๒
เด็กชายอำนาจ ซือหมือ

่ ่

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๔๓
เด็กหญิงปาริชาติ แซ่ย่าง ๘/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๔๔
เด็กชายธนชาติ สิงห์กาศ

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๙๓ / ๒๕๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๓๒๔๕
เด็กชายพีรพัฒน์ สมจันทร์

๑๔/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๔๖
เด็กชายสิรวิชญ์ แก้วสุข

๒๒/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๔๗
เด็กหญิงณภัทร หวังศิริทรัพย์ ๑/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๔๘
เด็กหญิงณัฐมล จันต๊ะคาด

๒๗/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๔๙
เด็กหญิงนนทวรรณ จายวงศ์

๔/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๕๐
เด็กหญิงพีรดา นันตา ๓/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๕๑
เด็กหญิงเมธาพร ยาแปงกู่

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๕๒
เด็กหญิงวิมลรัตน์ รุ่งพรไพโรจน์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๕๓
เด็กหญิงสโรชา อะทะถำ ๑/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๕๔
เด็กชายภูวเดช แก้ววงค์

๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๕๕
เด็กชายอัครัช เจริญสุข ๗/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๕๖
เด็กหญิงธนัชพร แสงแก้ว

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๕๗
เด็กหญิงภัทรกานต์ คงวานิชกุล

๒๗/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๕๘
เด็กหญิงศศิธร กันทะถำ

๑๙/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๕๙
เด็กหญิงสุภาวดี แซ่ลี

้

๙/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๖๐
เด็กชายกฤษณ์ เดชพัฒนกิจ

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๖๑
เด็กชายพงศพัศ ต๋าคำจิง

๑๐/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๖๒
เด็กชายรชพล มานพ

๑๑/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๖๓
เด็กชายวันชัย แซ่หลิว

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๖๔
เด็กหญิงนุชนากร จรูญโกศลเกษม

๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๖๕
เด็กหญิงปาลิตา มาเยอ

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๖๖
เด็กชายภคพล พิมพ์เงิน

๒๒/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๖๗
เด็กชายณัฏฐวุฒิ ไชยสุรินทร์ ๖/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๖๘
เด็กหญิงธิปธิดา ต๊ะสุข

๑๓/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๖๙
เด็กชายธิติวัฒน์ อินทร์โพวงษ์

๒๖/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๗๐
เด็กหญิงญาณิศา จันทรอินทร ๒๐/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๗๑
เด็กหญิงณัฐฐาพร ไชยลังกา

๑๙/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๗๒
เด็กชายเสฎฐวุฒิ ใจยะ

๑๒/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๗๓
เด็กหญิงปติญญา น้อยหมอ

๒๓/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๗๔
เด็กชายณพิชญ์ ใจการ

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๗๕
เด็กชายภูทิต เทียนแก้ว

๒๓/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๗๖
เด็กชายชัชชัย แซ่ลู่ ๔/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๗๗
เด็กชายรัชพล ลามือกู่

๒๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๗๘
เด็กหญิงจุฑามาส ขันอุระ

๒๙/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๗๙
เด็กชายวีรภัทร อุตสาห์

๑๗/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๙๔ / ๒๕๑

้
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ชร ๓๔๕๙/๓๒๘๐
เด็กหญิงกานดา ยาวิราช

๑๑/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๘๑
เด็กหญิงนิราพร หอมนวล

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๘๒
เด็กหญิงปทิตตา บรรเลงกาศ

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๘๓
เด็กหญิงพาณิภัค พนมนิรันดร

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๘๔
เด็กชายจิตติโชติ จันทาพูน

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๘๕
เด็กชายธนวัฒน์ อภิจรุณภิณโณ

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๘๖
เด็กชายรัชพล ธิติปญญาโชค

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๘๗
เด็กชายอนิรุจ ธรรมอาจิณ

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๘๘
เด็กชายไอยรา นาสี

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๘๙
เด็กหญิงทาริกา พิมลธนสุนทร

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๙๐
เด็กหญิงธนพร นามแผน

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๙๑
เด็กชายบรรณวิชย์ ลือราช

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๙๒
เด็กหญิงสร้อยสวรรค์ โปงตุ้ย

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๙๓
เด็กหญิงอคิราภ์ คำแขก

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๙๔
เด็กชายพัทธพล พรสุขสมสกุล

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๙๕
เด็กชายวิรัตน์ แซ่ย่าง

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๙๖
เด็กหญิงกานต์ชนิต เชือชาติสิงขร

้

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๙๗
เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ นิธิเบญจพล

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๙๘
เด็กหญิงดวงฤทัย แซ่จาง

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๒๙๙
เด็กหญิงสมฤดี คำแป

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๐๐
เด็กชายสิทธินนท์ ปุญปน

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๐๑ เด็กชายสืบสกุลเกียรติ
แสงนวล

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๐๒
เด็กหญิงแพรวภรรณ์ หมอโปะกู่

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๐๓
เด็กชายภูทิน เทียนแก้ว

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๐๔
เด็กหญิงอนุสรา เรือนมูล

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๐๕
เด็กชายณัฐพล สายปญญา

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๐๖
เด็กหญิงกมลวรรณ คำปาแฝง

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๐๗
เด็กหญิงอชิรญา ศรีไม้

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๐๘
เด็กหญิงอรัญญา โสภณสุขสันต์

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๐๙
เด็กชายภูรีภัทร อาสากิจ

๒๙/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๑๐
เด็กชายพัทธณชัย อุ่นคำ ๗/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๑๑
เด็กชายศุทธวีร์ คงเลิศสกุล

๑๒/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๑๒
เด็กชายชิติพัทธ์ มะโนใจ ๗/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๑๓
เด็กชายสหภพ เนียมมณี

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๑๔
เด็กชายธนากร แหล่งห้วยไชย

๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๙๕ / ๒๕๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๓๓๑๕
เด็กหญิงดาริกา สุประการ ๒/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๑๖
เด็กหญิงศศิธร หมืนจี

่ ้

๒๙/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๑๗
เด็กชายสมบูรณ์ ชัยวงค์ ๕/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๑๘
เด็กชายหลอด นามอิง ๒/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๑๙
เด็กชายสรไกร ชืนพงค์ธรรม

่

๑๖/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๒๐
เด็กชายแสงทิพย์ คำดำ ๑/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๒๑
เด็กชายหนุ่ม ลาใส ๔/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๒๒
เด็กชายอติการณ์ คำแป ๗/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๒๓
เด็กชายกรชัย เบียงแล ๑/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๒๔
เด็กชายหลงแก้ว ชาแก้ว ๑/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๒๕
เด็กชายอาหล่อง มาเยอะ ๘/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๒๖
เด็กชายทินกร สร้อยมาตย์

๑๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๒๗
เด็กชายสมนึก เชอหมือ

่

๑๗/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๒๘
เด็กชายทราย ไทยใหญ่ ๑/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๒๙
เด็กชายณรงค์กร เมอแล

๒๘/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๓๐
เด็กชายตาล นามสาม

๒๒/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๓๑
เด็กหญิงหญิง บุญชาติ

๑๒/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๓๒
เด็กหญิงหล้า คำหลง

๒๒/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๓๓
เด็กหญิงคำแก้ว แสงเจริญ

๑๕/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๓๔
เด็กหญิงเกียง

๋

นามแสง ๓/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)

นาปง  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๓๕
เด็กหญิงจันทร์คำ เพชรพยอม

๒๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๓๖
เด็กหญิงหล้า นันตา ๕/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๓๗
เด็กหญิงใบตอง มาเยอะ ๔/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๓๘
เด็กหญิงจิรนุช ไตทอน

๑๔/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๓๙
เด็กหญิงสุธินี ใจดี

๒๔/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๔๐
เด็กหญิงนิลวิภา หมึแล่

่

๑/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)

นาปง  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๔๑
เด็กหญิงปรางทิพย์ สะอาด

๒๑/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๔๒
เด็กหญิงสี นามอ้าย ๘/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๔๓
เด็กหญิงปวีณา นามไทย ๖/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๔๔
เด็กหญิงนำเพชร แสงคำ ๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๔๕
เด็กหญิงนิดา ทองสัตย์

๓๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๔๖
เด็กหญิงจันทร์หอม กันยา

๑๕/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๔๗
เด็กหญิงเอ้ย ทองไทย

๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๔๘
เด็กหญิงฟองแก้ว รูปงาม ๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๔๙
เด็กหญิงสายฟา ศิริแก้ว ๘/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๙๖ / ๒๕๑

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๓๓๕๐
เด็กหญิงสิรินธา แก้วบุญมี

๒๗/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๕๑
เด็กหญิงดวงเดือน กันใจ

๓๑/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๕๒
เด็กหญิงชลธิชา พรหมสุวรรณ

๓๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๕๓
เด็กหญิงสุชญา ภูจีวร ๕/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๕๔
เด็กหญิงกิจศิณี บัวสุวรรณ์

๒๔/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๕๕
เด็กหญิงดาว นวลจันทร์ ๓/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๕๖
เด็กหญิงจิราภรณ์ เพิมพูน

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)

นาปง  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๕๗
เด็กหญิงอาม คำหล้า

๑๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)

นาปง  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๕๘
เด็กหญิงรัตนา ณ นคร

๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๕๙
เด็กหญิงสุชัญญา ทาศักดิ

์

๖/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)

นาปง  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๖๐
เด็กหญิงเม ทองดี

๒๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)

นาปง  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๖๑
เด็กหญิงนาศกนก สุวรรณ

๑๔/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๖๒
เด็กหญิงอรุโนทัย ชัยวงค์ ๘/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๖๓
เด็กหญิงนิตยา วงค์น้อย

๑๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)

นาปง  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๖๔
เด็กหญิงพรรณ์วษา ธนกาญจนนันท์ ๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
นาปง  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๖๕
เด็กชายอภิรักษ์ พรานกวาง

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำจำ นำจำ  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๖๖
เด็กชายวรรณไชย ไชยวงค์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำจำ นำจำ  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๖๗
เด็กชายส่วย ใจมา ๙/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนำจำ นำจำ  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๖๘
เด็กชายยอด แก้วนวล

๑๔/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนำจำ นำจำ  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๖๙
เด็กชายหลงเพชร กองแสง

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำจำ นำจำ  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๗๐
เด็กชายปติพัฒน์ จันทร์ทอง

๑๕/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนำจำ นำจำ  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๗๑
เด็กชายอาม มาเยอะ ๑/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนำจำ นำจำ  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๗๒
เด็กชายภานุพันธ์ จาฟะก่า

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำจำ นำจำ  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๗๓
เด็กชายนิรวืทย์ คำมี

๑๒/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนำจำ นำจำ  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๗๔
เด็กชายชานนท์ หม่อโปะกู่

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำจำ นำจำ  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๗๕
เด็กชายกรภัทร เกิดโต ๑/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนำจำ นำจำ  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๗๖
เด็กชายนัย มาแปงกู่

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำจำ นำจำ  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๗๗
เด็กชายสมชาย หม่อโปะกู่

๓๐/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนำจำ นำจำ  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๗๘
เด็กชายแสง แสงอิน ๓/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนำจำ นำจำ  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๗๙
เด็กชายอาทิตย์ กุลแก้ว

๒๗/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านนำจำ นำจำ  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๘๐
เด็กหญิงมีชกานณ์ ไทยใหญ่

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำจำ นำจำ  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๘๑
เด็กหญิงติบ

๊

สายมา
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำจำ นำจำ  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๘๒
เด็กหญิงสุนิสา วงศ์ทอง ๓/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนำจำ นำจำ  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๘๓
เด็กหญิงอาม นามแสง

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำจำ นำจำ  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๘๔
เด็กหญิงสุรภา ชุมเมืองเย็น

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำจำ นำจำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๙๗ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๓๓๘๕
เด็กหญิงวันวิสา ชัยวงค์

๑๕/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนำจำ นำจำ  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๘๖
เด็กหญิงรสิกา โกเมน

๒๐/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนำจำ นำจำ  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๘๗
เด็กหญิงสายทิพย์ เจดีย์ ๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนำจำ นำจำ  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๘๘
นางสาวอิงน้อย ลีซอ

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจ้อง บ้านจ้อง  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๘๙
เด็กชายกฤษณะ พลภูเมือง

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจ้อง บ้านจ้อง  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๙๐
เด็กชายสุวิทย์ นามสาม

๖/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านจ้อง บ้านจ้อง  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๙๑
เด็กชายชาตรี อามี

๒๑/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านจ้อง บ้านจ้อง  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๙๒
เด็กชายลายคำ ชัยนวล

๒๖/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านจ้อง บ้านจ้อง  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๙๓
เด็กชายเอกพงษ์ บุญศรี

๑๓/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านจ้อง บ้านจ้อง  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๙๔
เด็กชายธงชัย เหม่อแล่

๒๐/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านจ้อง บ้านจ้อง  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๙๕
เด็กชายยี

่

นามติบ

๊

๓/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจ้อง บ้านจ้อง  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๙๖
เด็กชายโหล ไทยใหญ่ ๑/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านจ้อง บ้านจ้อง  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๙๗
เด็กชายสิทธิพล ลาชือกู่

่

๓๐/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านจ้อง บ้านจ้อง  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๙๘
เด็กชายวีรพล ชัยยา

๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านจ้อง บ้านจ้อง  

ชร ๓๔๕๙/๓๓๙๙
เด็กชายนพณัฐ เหลียวตระกูล

่

๒๔/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านจ้อง บ้านจ้อง  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๐๐
เด็กชายสมชาย ปนทะวงค์

๒๓/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านจ้อง บ้านจ้อง  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๐๑
เด็กชายสกล ทองบู ๑/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจ้อง บ้านจ้อง  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๐๒
เด็กชายศักดา คำปง

๒๒/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านจ้อง บ้านจ้อง  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๐๓
เด็กชายจตุพร วงค์รอด

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจ้อง บ้านจ้อง  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๐๔
เด็กชายหล้า สามมนต์ ๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจ้อง บ้านจ้อง  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๐๕
เด็กชายหนุ่ม นามแก้ว

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจ้อง บ้านจ้อง  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๐๖
เด็กชายกฤติญาณ มีทองคำ ๙/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจ้อง บ้านจ้อง  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๐๗
เด็กชายชลชา ทุมภิศาล

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจ้อง บ้านจ้อง  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๐๘
เด็กชายณัฐวุฒิ เหว่ยจือ

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจ้อง บ้านจ้อง  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๐๙
เด็กชายสมชาย วงค์รอด

๒๓/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านจ้อง บ้านจ้อง  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๑๐
เด็กชายนุชา มูลอิน

่

๒๖/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านจ้อง บ้านจ้อง  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๑๑
เด็กชายนคร แสงจันทร์ ๖/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจ้อง บ้านจ้อง  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๑๒
เด็กชายธนากร ชัยวงค์ ๗/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจ้อง บ้านจ้อง  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๑๓
เด็กชายภานุพงศ์ ยีแก้ว

่

๑๒/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านจ้อง บ้านจ้อง  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๑๔
เด็กหญิงอามเอ้ย คำหลง

๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านจ้อง บ้านจ้อง  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๑๕
เด็กหญิงจันจิรา จุมปูปอ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจ้อง บ้านจ้อง  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๑๖
เด็กชายหนุ่ม ไทยใหญ่

๑๖/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านจ้อง บ้านจ้อง  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๑๗
เด็กหญิงดัชนี แยแปง

๓๐/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านจ้อง บ้านจ้อง  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๑๘
เด็กหญิงวิลัยทิพย์ ดวงใจ

๒๕/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านจ้อง บ้านจ้อง  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๑๙
เด็กหญิงชมพู่ เบเชกู่

๒๐/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านจ้อง บ้านจ้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๙๘ / ๒๕๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๓๔๒๐
เด็กหญิงจิดาภา นาเช่อกู่เม่อแล่ ๘/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจ้อง บ้านจ้อง  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๒๑
เด็กหญิงเปล่งโอภาสี ฤทธิเดชดำรงค์

์

๒๙/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านจ้อง บ้านจ้อง  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๒๒
เด็กหญิงจามพร อินแก้ว

่

๕/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านจ้อง บ้านจ้อง  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๒๓
เด็กหญิงกาญจนา คำแก้ว ๙/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจ้อง บ้านจ้อง  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๒๔
เด็กหญิงเตรียมขวัญ สุนาลี

๒๔/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านจ้อง บ้านจ้อง  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๒๕
เด็กหญิงอริษา นามมุ่ง

๑๔/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านจ้อง บ้านจ้อง  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๒๖
เด็กหญิงสุพิชชา เช่อหมือ

่

๒๙/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านจ้อง บ้านจ้อง  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๒๗
เด็กหญิงสุพรรษา ทารักษ์

๑๔/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านจ้อง บ้านจ้อง  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๒๘
เด็กหญิงยุวดี เพ็ชรชนะ ๗/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจ้อง บ้านจ้อง  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๒๙
เด็กหญิงเมธาวี ภัทรนันทกุล ๓/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจ้อง บ้านจ้อง  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๓๐
เด็กหญิงบูหล่า หม่อโปะกู่

๒๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านจ้อง บ้านจ้อง  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๓๑
เด็กชายสัก นามยี

่

๑/๓/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านปาแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล

ปาแฝ  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๓๒
เด็กชายณัฐวุฒิ จันทิมา ๕/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล

ปาแฝ  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๓๓
เด็กชายสมพล หยดย้อย

๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปาแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล

ปาแฝ  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๓๔
เด็กชายเกริกฤทธิ

์

นิติเอกบุตร ๘/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปาแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล

ปาแฝ  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๓๕
เด็กชายเกษม แสงคำ

๑๔/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล

ปาแฝ  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๓๖
เด็กชายคิม ไทยใหญ่ ๗/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล

ปาแฝ  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๓๗
เด็กชายต่อม ใชวงค์ ๔/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล

ปาแฝ  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๓๘
เด็กชายเฉลิมศิริ ศรีวิชัย ๕/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล

ปาแฝ  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๓๙
เด็กหญิงจันทร์จิรา ไทยใหญ่

๒๔/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปาแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล

ปาแฝ  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๔๐
เด็กหญิงรุ่งทิวา พยาสม

๑๑/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปาแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล

ปาแฝ  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๔๑
เด็กหญิงแสง อินหงษ์ ๓/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล

ปาแฝ  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๔๒
เด็กหญิงแพรชมพู ออนตะไคร้

๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล

ปาแฝ  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๔๓
เด็กหญิงลลิตา สดชืน

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล

ปาแฝ  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๔๔
เด็กหญิงสุทัตตา คำแก้ว

๒๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปาแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล

ปาแฝ  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๔๕
เด็กหญิงกมลทิพย์ เหล็กสีสืบ

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๔๖
เด็กหญิงกมลพร สารพล

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๔๗
เด็กหญิงกวิยา

อัมพวันเวรุจจนา
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๔๘
เด็กหญิงกวิศรา สารมี

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๔๙
เด็กชายกิตติชัย ใจรัตน์

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๕๐
เด็กหญิงกุลรัตน์ ขันเมือง

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๕๑
เด็กชายคมชาญ บริบูรณ์

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๕๒
เด็กชายครรชิต จักรสมศักดิ

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๕๓
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ คำปา

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๕๔
เด็กหญิงชนากานต์ การินธิ

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดโจ้โก้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๙๙ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๓๔๕๕
เด็กชายชยุต ตาคำ

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๕๖
เด็กหญิงชลธิชา ชัยวงศ์

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๕๗
เด็กชายชาญชัย เกษตรสุขถาวร

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๕๘
เด็กชายณภัทร ใจสัตย์

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๕๙
เด็กหญิงณัฐณิชา ศิรสิทธิกาญจน์

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๖๐
เด็กชายณัฐพงษ์ จันทะพรม

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๖๑
เด็กชายณัฐพล ภิชัย

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๖๒
เด็กชายณัฐภูมิ ภิชัย

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๖๓
เด็กหญิงณัฐมล ทะลังกา

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๖๔
เด็กชายทักขิญ มูลเพ็ชร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๖๕
เด็กหญิงทิพย์วรรณ สุทธการ

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๖๖
เด็กหญิงธัญลักษณ์ พุทธวีวรรณ

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๖๗
เด็กหญิงธัญวรัตน์ ต๊ะรังษี

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๖๘
เด็กชายธีร์ธวัช ธรรมวงค์

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๖๙
เด็กชายนนธวัช ยงยืน

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๗๐
เด็กชายนพกร สมศักดิ

์

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๗๑
เด็กชายนัทธวัฒน์ เกียรติชีวศิริ

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๗๒
เด็กหญิงนันทนา พุทธิมา

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๗๓
เด็กหญิงนิรัชพร จันทะมา

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๗๔
เด็กหญิงปภาวรินท์ เจริญสุข

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๗๕
เด็กชายปยพนธ์ บุญเปง

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๗๖
เด็กชายปานฟา หนูคง

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๗๗
นายพัชรพล แซ่ซ้ง

๓๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๗๘
เด็กหญิงพัชรี วงศ์นภาไพศาล

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๗๙
เด็กหญิงพัทธมน จินะราช

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๘๐
เด็กชายพันธวัช มาที

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๘๑
เด็กหญิงพิชญาดา กันอินทร์

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๘๒
เด็กชายพิชิตชล ไชยราช

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๘๓
เด็กหญิงพีรณัฐ ทวีกุล

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๘๔
เด็กชายภัทรพงษ์ บุญโท

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๘๕
เด็กหญิงมณฑิรา อินตา

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๘๖
เด็กชายมติครรภ คล้ายทอง

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๘๗
เด็กหญิงรัชธิดา คำสม

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๘๘
เด็กหญิงวรกานต์ ลือชา

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๘๙
เด็กชายวรพจน์ วงศ์นภาไพศาล

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดโจ้โก้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๐๐ / ๒๕๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๓๔๙๐
เด็กชายวรัญชัย ธรรมวงค์

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๙๑
เด็กหญิงวริศรา วงค์อินทร์

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๙๒
เด็กชายวิทยา จินะราช

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๙๓
เด็กชายศักดินรินทร์

์

ชัยวงศ์
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๙๔
เด็กหญิงศิราภรณ์ ราชบุญยืน

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๙๕
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ไชยทน

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๙๖
เด็กหญิงศุภนุช กมุทมาโนชญ์

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๙๗
เด็กหญิงศุภรัตน์ ปองโล่ห์

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๙๘
เด็กหญิงศุภานัน วงศ์ชัย

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๕๙/๓๔๙๙
เด็กชายศุภเชษฎฐ์ กระภูฤทธิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๕๙/๓๕๐๐
เด็กชายสิทธิชล

์

สุนทรา
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๕๙/๓๕๐๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ สีพรรณ์

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๕๙/๓๕๐๒
เด็กชายอนุชา แดงประดับ

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๕๙/๓๕๐๓
เด็กหญิงอาคิราภ์ แซ่ซ้ง

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๕๙/๓๕๐๔
เด็กหญิงอีต้า แซ่ซ้ง

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๕๙/๓๕๐๕
เด็กชายอุกฤษฏ์ สาระพันธ์

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๕๙/๓๕๐๖
เด็กหญิงเกวรินทร์ บุตรดี

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๕๙/๓๕๐๗
เด็กชายเติมศักดิ

์

เลาหตีรานนท์
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๕๙/๓๕๐๘ เด็กหญิงเบญญาภรณ์
อินเทพ

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๕๙/๓๕๐๙ เด็กชายเศรษฐศาสตร์
ก่อเกิด

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๕๙/๓๕๑๐
เด็กชายเอกนรินทร์ ชมชืน

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๕๙/๓๕๑๑
เด็กชายโทนี

่

กิม
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๕๙/๓๕๑๒
เด็กชายพัทธพล คำฟู

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดโจ้โก้  

ชร ๓๔๕๙/๓๕๑๓
เด็กหญิงกมลลักษณ์ วงศ์ใหญ่

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

 

ชร ๓๔๕๙/๓๕๑๔
เด็กชายจาฏุพัจน์ รักบิดา

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

 

ชร ๓๔๕๙/๓๕๑๕
เด็กชายชวกร วงค์ไทย

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

 

ชร ๓๔๕๙/๓๕๑๖
เด็กชายธนโชติ วงศ์ชัย

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

 

ชร ๓๔๕๙/๓๕๑๗
เด็กชายนราธิป วงศ์ชัย

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

 

ชร ๓๔๕๙/๓๕๑๘
เด็กชายภูบดินทร์ ทิมวังกุ่ม

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

 

ชร ๓๔๕๙/๓๕๑๙
เด็กชายลิขสิทธิ

์

วงค์ชัย
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

 

ชร ๓๔๕๙/๓๕๒๐
เด็กชายวุฒินันท์ จันต๊ะคาด

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

 

ชร ๓๔๕๙/๓๕๒๑
เด็กชายอธิราช ชืนชม

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

 

ชร ๓๔๕๙/๓๕๒๒
เด็กชายกฤษฎา ดู่แก้ว

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

 

ชร ๓๔๕๙/๓๕๒๓
เด็กชายกิตติคมน์ วงค์ชัย

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

 

ชร ๓๔๕๙/๓๕๒๔
เด็กหญิงครองขวัญ วงศ์ชัย

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๐๑ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๓๕๒๕
เด็กหญิงจิดาภา รักบิดา

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

 

ชร ๓๔๕๙/๓๕๒๖
เด็กหญิงพรทิพา วงค์ชัย

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

 

ชร ๓๔๕๙/๓๕๒๗
เด็กหญิงสุธามาศ วงค์ชัย

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

 

ชร ๓๔๕๙/๓๕๒๘
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

วรรณะ
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

 

ชร ๓๔๕๙/๓๕๒๙
เด็กชายเมธี วงค์ชัย

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

 

ชร ๓๔๕๙/๓๕๓๐
เด็กชายกิตติภณ วงศ์ชัย

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

 

ชร ๓๔๕๙/๓๕๓๑
เด็กหญิงคุณัญญา วงศ์ชัย

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

 

ชร ๓๔๕๙/๓๕๓๒
เด็กชายนราภัทร วงค์ชัย

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

 

ชร ๓๔๕๙/๓๕๓๓
เด็กชายนฤพนธ์ วงค์ชัย

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

 

ชร ๓๔๕๙/๓๕๓๔
เด็กหญิงพรหมพร วงศ์ชัย

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

 

ชร ๓๔๕๙/๓๕๓๕
เด็กชายพีรพัฒน์ วงค์ชัย

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

 

ชร ๓๔๕๙/๓๕๓๖
เด็กชายภราดร ศรีบุญเรือง

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

 

ชร ๓๔๕๙/๓๕๓๗
เด็กชายวัชรพงษ์ วงค์ชัย

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

 

ชร ๓๔๕๙/๓๕๓๘
เด็กหญิงสุทธิกานต์ วงศ์ชัย

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

 

ชร ๓๔๕๙/๓๕๓๙
เด็กหญิงสุภัสสร วงศ์ชัย

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

 

ชร ๓๔๕๙/๓๕๔๐
เด็กหญิงอภิสมัย วงค์ชัย

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

 

ชร ๓๔๕๙/๓๕๔๑
เด็กหญิงเปรมฤดี ไชยทน

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

 

ชร ๓๔๕๙/๓๕๔๒
เด็กหญิงเมธาวดี วงค์ชัย

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

 

ชร ๓๔๕๙/๓๕๔๓
เด็กหญิงกัญญาณัฐ วงค์ชัย

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

 

ชร ๓๔๕๙/๓๕๔๔
เด็กชายกิตติศักดิ

์

วงศ์ชัย
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

 

ชร ๓๔๕๙/๓๕๔๕
เด็กชายกุลชาติ วงค์ชัย

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

 

ชร ๓๔๕๙/๓๕๔๖
เด็กหญิงจิราวรรณ วงค์ชัย

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

 

ชร ๓๔๕๙/๓๕๔๗
เด็กหญิงดวงรัตน์ อภัยโส

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

 

ชร ๓๔๕๙/๓๕๔๘
เด็กชายนันทวัฒน์ วงค์ชัย

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

 

ชร ๓๔๕๙/๓๕๔๙
เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ

์

วงค์ชัย
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

 

ชร ๓๔๕๙/๓๕๕๐
เด็กชายพลวัฒน์ วงศ์ชัย

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

 

ชร ๓๔๕๙/๓๕๕๑
เด็กหญิงภัทราพร วงค์ชัย

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

 

ชร ๓๔๕๙/๓๕๕๒
เด็กชายวรพล จันต๊ะคาด

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

 

ชร ๓๔๕๙/๓๕๕๓
เด็กหญิงวิลาวัณย์ วงศ์ชัย

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

 

ชร ๓๔๕๙/๓๕๕๔
เด็กชายวีระศักดิ

์

วงศ์ชัย
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

 

ชร ๓๔๕๙/๓๕๕๕
เด็กชายสรวิทญ์ วงศ์ชัย

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

 

ชร ๓๔๕๙/๓๕๕๖
เด็กหญิงสุภาวดี วงศ์ชัย

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

 

ชร ๓๔๕๙/๓๕๕๗
เด็กชายเอกนรินทร์ วงค์ชัย

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

 

ชร ๓๔๕๙/๓๕๕๘
เด็กชายอภิชัย พรพรม

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

 

ชร ๓๔๕๙/๓๕๕๙
เด็กหญิงชนิกานต์ ยงยุทธ

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง วัดทุ่งอ่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๐๒ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๓๕๖๐
เด็กหญิงฐิติรัตน์ คำพิละ

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง วัดทุ่งอ่าง  

ชร ๓๔๕๙/๓๕๖๑
เด็กชายณัฐวุฒิ ตราชู

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง วัดทุ่งอ่าง  

ชร ๓๔๕๙/๓๕๖๒
เด็กหญิงธารีรัตน์ อินทรวงค์

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง วัดทุ่งอ่าง  

ชร ๓๔๕๙/๓๕๖๓
เด็กหญิงบุณยวรีย์ จูงตระกูลรัตน์

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง วัดทุ่งอ่าง  

ชร ๓๔๕๙/๓๕๖๔
เด็กชายพีรพัฒน์ บัวพันธ์

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง วัดทุ่งอ่าง  

ชร ๓๔๕๙/๓๕๖๕
เด็กชายรัฐภูมิ บูระ

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง วัดทุ่งอ่าง  

ชร ๓๔๕๙/๓๕๖๖
เด็กชายวทัญู ศิริวงค์

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง วัดทุ่งอ่าง  

ชร ๓๔๕๙/๓๕๖๗
เด็กชายวัชรพล สุวรรณดี

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง วัดทุ่งอ่าง  

ชร ๓๔๕๙/๓๕๖๘
เด็กหญิงศศิวิภา ชัยอินคำ

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง วัดทุ่งอ่าง  

ชร ๓๔๕๙/๓๕๖๙
เด็กชายศิวพงษ์ บุญมา

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง วัดทุ่งอ่าง  

ชร ๓๔๕๙/๓๕๗๐
เด็กชายจิตวิสุทธิ

์

นันชัย
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง วัดทุ่งอ่าง  

ชร ๓๔๕๙/๓๕๗๑
เด็กชายเกียรติพัฒน์ อินต๊ะวงค์

๒๖/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง วัดทุ่งอ่าง  

ชร ๓๔๕๙/๓๕๗๒
เด็กชายพิทวัส บุญมา

๓๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง วัดทุ่งอ่าง  

ชร ๓๔๕๙/๓๕๗๓
เด็กชายรัชชานนท์ สมทะนะ

๒๑/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง วัดทุ่งอ่าง  

ชร ๓๔๕๙/๓๕๗๔
เด็กชายนพดล เดชะ ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง วัดทุ่งอ่าง  

ชร ๓๔๕๙/๓๕๗๕
เด็กหญิงชฎาพร ปนวงค์

๒๖/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง วัดทุ่งอ่าง  

ชร ๓๔๕๙/๓๕๗๖
เด็กหญิงสุพัตรา อารีย์ ๕/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง วัดทุ่งอ่าง  

ชร ๓๔๕๙/๓๕๗๗
เด็กหญิงวรนัชฌา จันดา

๑๙/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง วัดทุ่งอ่าง  

ชร ๓๔๕๙/๓๕๗๘
เด็กหญิงญาดารัตน์ ชัยวงค์

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง วัดทุ่งอ่าง  

ชร ๓๔๕๙/๓๕๗๙
เด็กหญิงจิราภรณ์ ผูกพัน

๓๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง วัดทุ่งอ่าง  

ชร ๓๔๕๙/๓๕๘๐
เด็กชายกิติพงศ นาบู่

๑๔/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง วัดทุ่งอ่าง  

ชร ๓๔๕๙/๓๕๘๑
เด็กหญิงวชิรญาณ์ เชือมาก

้

๑๔/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง วัดทุ่งอ่าง  

ชร ๓๔๕๙/๓๕๘๒
เด็กชายวิริต กาหล ๕/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง วัดทุ่งอ่าง  

ชร ๓๔๕๙/๓๕๘๓
เด็กชายรัชชานนท์ รามกำแหง

๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง วัดทุ่งอ่าง  

ชร ๓๔๕๙/๓๕๘๔
เด็กหญิงธารทิพย์ อินทรวงค์

๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง วัดทุ่งอ่าง  

ชร ๓๔๕๙/๓๕๘๕
เด็กชายภูริณัฐ บุญยวง

๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง วัดทุ่งอ่าง  

ชร ๓๔๕๙/๓๕๘๖
เด็กชายภัทรพล บุญมา

๒๔/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง วัดทุ่งอ่าง  

ชร ๓๔๕๙/๓๕๘๗
เด็กหญิงปูเป แก้วปญญา ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง วัดทุ่งอ่าง  

ชร ๓๔๕๙/๓๕๘๘
เด็กหญิงกรรณิการ์ แซ่เห้อ

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย วัดบ้านตอง  

ชร ๓๔๕๙/๓๕๘๙
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ แซ่เห้อ

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย วัดบ้านตอง  

ชร ๓๔๕๙/๓๕๙๐
เด็กชายชัยวัฒน์ แซ่ลี

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย วัดบ้านตอง  

ชร ๓๔๕๙/๓๕๙๑
เด็กหญิงฐิติพร ยัง

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย วัดบ้านตอง  

ชร ๓๔๕๙/๓๕๙๒
เด็กชายธงชัย แซ่ซ้ง

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย วัดบ้านตอง  

ชร ๓๔๕๙/๓๕๙๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ ไทยพัฒนา

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย วัดบ้านตอง  

ชร ๓๔๕๙/๓๕๙๔
เด็กหญิงนุช แซ่ว่าง

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย วัดบ้านตอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๐๓ / ๒๕๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๓๕๙๕
เด็กหญิงปภาวรินท์ แซ่เห้อ

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย วัดบ้านตอง  

ชร ๓๔๕๙/๓๕๙๖
เด็กชายพสธร แซ่เฮ้อ

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย วัดบ้านตอง  

ชร ๓๔๕๙/๓๕๙๗
เด็กชายพิชิต วิริยะพัฒนศิริ

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย วัดบ้านตอง  

ชร ๓๔๕๙/๓๕๙๘
เด็กชายมนัส แซ่ว่า

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย วัดบ้านตอง  

ชร ๓๔๕๙/๓๕๙๙
เด็กชายวันชัย แซ่เฮ่อ

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย วัดบ้านตอง  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๐๐
เด็กหญิงวิทิตา ไทยพัฒนา

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย วัดบ้านตอง  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๐๑
เด็กหญิงศิริลักษณ์ แซ่เล้า

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย วัดบ้านตอง  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๐๒
เด็กหญิงศิริวรรณ แซ่ลี

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย วัดบ้านตอง  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๐๓
เด็กหญิงสุภาวิณี โชคขจรไพศาล

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย วัดบ้านตอง  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๐๔
เด็กหญิงสุภาสีนี แซ่อือ

้

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย วัดบ้านตอง  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๐๕
เด็กชายเจอ แซ่ย่าง

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย วัดบ้านตอง  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๐๖
เด็กชายเอกราช แสงว้า

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย วัดบ้านตอง  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๐๗
เด็กชายกิตติภูมิ แซ่เห้อ

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย วัดบ้านตอง  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๐๘
เด็กหญิงบุณยวีร์ แซ่ย่าง

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย วัดบ้านตอง  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๐๙
เด็กหญิงพิมพ์เดือน แซ่ย้า

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย วัดบ้านตอง  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๑๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ แซ่ซ้ง

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย วัดบ้านตอง  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๑๑
เด็กหญิงวิไลพร แซ่เห้อ

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย วัดบ้านตอง  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๑๒
นางสาวชนิดาภา แซ่เจียง

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย วัดบ้านตอง  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๑๓
เด็กชายกิตติคุณ เดชรัศมีวงค์

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) วัดพระแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๑๔
เด็กชายชัยวัฒน์ ขันทวี

๐๕/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) วัดพระแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๑๕
เด็กชายชาตรี บุญเกิด

๓๐/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) วัดพระแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๑๖
เด็กชายธนพนต์ บุญประคอง

๐๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) วัดพระแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๑๗
เด็กหญิงนงลักษณ์ อินโน

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) วัดพระแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๑๘
เด็กหญิงปาณปภัสร คำลือ

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) วัดพระแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๑๙
เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

บุญเกิด
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) วัดพระแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๒๐
เด็กชายพลพัฒน์ ยังยืนสกุล

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) วัดพระแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๒๑
เด็กชายพิสิษฐ์สรรค์ ใจแก้ว

๒๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) วัดพระแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๒๒
เด็กชายภากร แซ่จาง

๑๐/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) วัดพระแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๒๓
เด็กชายภาณุพงศ์ ชุมภูวงศ์

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) วัดพระแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๒๔
เด็กชายภูมิมินทร์ พรพรม

๐๑/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) วัดพระแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๒๕
เด็กชายวีรชิต กาญจณาวิสุตย์

๐๙/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) วัดพระแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๒๖
เด็กหญิงศศิชา ทิพวงค์

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) วัดพระแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๒๗
เด็กชายศุภกิจ เจริญผล

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) วัดพระแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๒๘
เด็กหญิงสุทธิดา ทาเกตุ

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) วัดพระแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๒๙
เด็กชายสุวิทย์ แซ่โก

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) วัดพระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๐๔ / ๒๕๑
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๓๖๓๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

เซอแลน
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) วัดพระแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๓๑
เด็กชายเด่นภูมิ แซ่จาง

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) วัดพระแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๓๒
เด็กชายเอกราช ภูมิงามไพร

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) วัดพระแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๓๓
เด็กหญิงกนกวรรณ แซ่เห้อ

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๓๔
เด็กหญิงกนกเกศ วิฑูรย์

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๓๕
เด็กหญิงกมลชนก อินทจักร์

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๓๖
เด็กหญิงกมลพรรณ ทะนันไชย

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๓๗
เด็กหญิงกรัณฑ์แก้ว พิพัฒน์ชัยชาญ

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๓๘
เด็กหญิงกันตธีรา ทองเดือ

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๓๙
เด็กหญิงกุลธารินท์ ปลัดคุณ

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๔๐
เด็กหญิงกุลนันทน์ ขันเมือง

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๔๑
เด็กหญิงขวัญจิรา ศรีลาวงษ์

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๔๒
เด็กชายคณิศร ตันดี

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๔๓
เด็กหญิงจตุพร แซ่ย่าง

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๔๔
เด็กชายจอมพล จันต๊ะคาด

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๔๕
เด็กชายจักริน ฉัตรนาถวรกุล

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๔๖
เด็กหญิงจิราพัชร บุหลง

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๔๗
เด็กหญิงชนกนาถ บุญทา

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๔๘
เด็กหญิงชนัญชิดา ทรายทอง

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๔๙
เด็กหญิงณัฎฐกฤตา วงค์เวียน

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๕๐
เด็กหญิงณัฐธยาน์ ศรีสม

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๕๑
เด็กหญิงณัฐพร ไชยทน

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๕๒
เด็กชายณัฐวุฒิ วัฒนมาลา

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๕๓
เด็กหญิงตรีเกสรมาศ องอาจรักษ์อุดร

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๕๔
เด็กหญิงทัศนพร ไชยทน

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๕๕
เด็กชายทัศไนย ใจ๋ดี

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๕๖
เด็กหญิงทิพวรรณ นรชาติวศิน

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๕๗
เด็กชายธนภัทร อะโนมา

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๕๘
เด็กชายธีรพงศ์ แสงสว่าง

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๕๙
เด็กชายธีระศักดิ

์

ศิริธาราธิกุล
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๖๐
เด็กหญิงนพวรรณ จันทร์นี

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๖๑
เด็กชายนรบดี บริบูรณ์

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๖๒
เด็กหญิงนิรัชพร สุวรรณทา

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๖๓
เด็กหญิงนิษฐกานต์ พิชญาธีระรัตน์

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๖๔
เด็กหญิงนุชรดี อมตชีวานนท์

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๐๕ / ๒๕๑
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๓๖๖๕
เด็กชายบวรภัค จันต๊ะคาด

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๖๖
เด็กหญิงบุญสิตา คีรีแสนภูมิ

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๖๗
เด็กหญิงบุษยามาส ตอนะรักษ์

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๖๘
เด็กหญิงปวริศา ตอนะรักษ์

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๖๙
เด็กหญิงปศิวรัดดา ราชบุญยืน

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๗๐
เด็กหญิงปาริชาติ วงค์ชัย

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๗๑
เด็กหญิงปาริชาติ เฮ่าตระกูล

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๗๒
เด็กชายพลชา คนคล่อง

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๗๓
เด็กหญิงพิชชา จินะราช

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๗๔
เด็กชายพิชาญเมธ วรรณะ

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๗๕
เด็กชายพิชิตพล ดวงแปง

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๗๖
เด็กหญิงพีรดา

รัตนไพบูลย์เจริญ
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๗๗
เด็กชายพีรวัฒน์ วงศ์นภาไพศาล

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๗๘
เด็กหญิงพุทธชาติ วงค์ชัย

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๗๙
เด็กชายภัทรกร เวชการ

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๘๐
เด็กหญิงภาชินี อนุเคราะห์

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๘๑
เด็กชายภานุวัฒน์ อะโนมา

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๘๒
เด็กชายภานุวิวัฒน์ พงษ์ตะรุวรรณ

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๘๓
เด็กชายภูธเนศ สิทธิวิชัย

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๘๔
เด็กชายภูริช ธาตุอินจันทร์

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๘๕
เด็กชายภูริภัทร์ พิจอมบุตร

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๘๖
นายภูวนาท เพียรพานิช

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๘๗
เด็กหญิงมาลาวดี ฐิดาภารุ่งเรือง

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๘๘
เด็กชายยศกร ยะฝน

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๘๙
เด็กหญิงยุพาพร หัวนา

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๙๐
เด็กชายรชต ขัตติยะ

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๙๑
เด็กชายรณชัย สิทธิโชคสถิต

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๙๒
เด็กหญิงรุจิดา วรสิทธิปญญา

์

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๙๓
เด็กชายวชิรวิทย์ สำนวนเย็น

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๙๔
เด็กชายวันชนะ ชืนใจ

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๙๕
เด็กหญิงวิรากานต์ สมภักดี

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๙๖
เด็กหญิงศศิภา เหวิจิตร

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๙๗
เด็กหญิงศิรประภา คำภีรา

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๙๘
เด็กชายศิรวัฒน์ เดชากุลวัฒน์

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๔๕๙/๓๖๙๙
เด็กชายศุภมงคล ทะลิ

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๐๖ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๓๗๐๐
เด็กชายศุภวิชญ์ วันร้อง

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๐๑
เด็กชายศุภากร เมืองมูล

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๐๒
เด็กหญิงศุภานัน สมันรัมย์

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๐๓
เด็กหญิงสุทธิดา ปญญารัก

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๐๔
เด็กชายสุภนัย บุญประดิษฐ์

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๐๕
เด็กหญิงสุภาพร กลีบมาลัย

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๐๖
เด็กหญิงสุภาวดี ผุยภูเวียง

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๐๗
เด็กหญิงสุภาวดี วงศ์ชัย

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๐๘
เด็กชายสุภเชฒ์ สุทาหวัน

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๐๙
เด็กชายหยกเพชร ชัยสุวรรณ์

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๑๐
เด็กหญิงอังคณา ขันติญา

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๑๑
เด็กหญิงอัจฉริยา ยะฝน

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๑๒
เด็กหญิงอัญชิสา วิเศษชิต

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๑๓
เด็กหญิงอารีย์ อินต๊ะยศ

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๑๔
เด็กชายอินทรชิต วงศ์จีน

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๑๕
เด็กหญิงแพรวา คำพิลา

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๑๖
เด็กหญิงไอลดา ศรีบุญรอด

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๑๗
เด็กชายกิตติพัชญ์ บุญต่อม

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วัดแฟน  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๑๘
เด็กชายณัฐกร สุวรรณ

๑๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร)

วัดสถาน  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๑๙
เด็กชายณัฐวุฒิ อุ่นเรือน

๒๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร)

วัดสถาน  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๒๐
เด็กชายประทีป ชัยน่าน

๑๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร)

วัดสถาน  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๒๑
เด็กชายภูรีภัทร นวลขาว

๑๐/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร)

วัดสถาน  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๒๒
เด็กหญิงสุชานันท์ เกตุสมพงษ์

๐๓/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร)

วัดสถาน  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๒๓
เด็กชายเจษฎา จุฬะเพชร

๒๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร)

วัดสถาน  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๒๔
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ยะฝน
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร)

วัดสถาน  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๒๕
เด็กหญิงกัญญาพัชร ทะกัน

๐๔/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร)

วัดสถาน  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๒๖
เด็กชายภูมิพัฒน์ อินแก้ว

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร)

วัดสถาน  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๒๗
เด็กหญิงอรธิชา ม่อนมะขัน

๒๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร)

วัดสถาน  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๒๘
เด็กหญิงเอมิกา ยารังษี

๑๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร)

วัดสถาน  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๒๙
เด็กหญิงบัญฑิตา ปสโน

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขียะ วัดหวาย  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๓๐
เด็กชายภูวดล ศรีวะรมย์

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขียะ วัดหวาย  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๓๑
เด็กชายรุ่งสุรีย์ นวลกำแหง

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขียะ วัดหวาย  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๓๒
เด็กหญิงรุ่งอรุณ พบครุฑ

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขียะ วัดหวาย  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๓๓
เด็กหญิงวิลาสินี พงษ์ศรียา

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขียะ วัดหวาย  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๓๔
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ อูปแก้ว

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขียะ วัดหวาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๐๗ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๓๗๓๕
เด็กหญิงกฤษญา ธิตุ้ย

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหวาย วัดหวาย  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๓๖
เด็กหญิงจอม เกษมสุข

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหวาย วัดหวาย  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๓๗
เด็กหญิงจารุกัญญ์ ปนชัย

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหวาย วัดหวาย  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๓๘
เด็กชายจิรวัฒน์ โพธิธรรม

์

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหวาย วัดหวาย  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๓๙
เด็กหญิงณัฐณิชา จำปาแก้ว

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหวาย วัดหวาย  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๔๐
เด็กชายณัฐดนัย รักพ่อ

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหวาย วัดหวาย  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๔๑
เด็กหญิงธัญชนก บุดดี

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหวาย วัดหวาย  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๔๒
เด็กชายพณิชพล ปาสำลี

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหวาย วัดหวาย  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๔๓
เด็กหญิงพรนภัส ศรีปน

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหวาย วัดหวาย  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๔๔
เด็กหญิงพิไลลักษณ์ เสียงหาญ

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหวาย วัดหวาย  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๔๕
เด็กหญิงรัตนาพร เรียนภาร

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหวาย วัดหวาย  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๔๖
เด็กชายอัศนัย หมืนอุดม

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหวาย วัดหวาย  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๔๗
เด็กหญิงญาดารัตน์ วงค์ชัย

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดหาดไคร้  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๔๘
เด็กหญิงณัฐกานต์ พรมตัน

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดหาดไคร้  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๔๙
เด็กหญิงณิชนันทน์ ขันทะ

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดหาดไคร้  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๕๐
เด็กหญิงดลหทัย ไชยสิทธิ

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดหาดไคร้  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๕๑
เด็กชายนรหัส อดทน

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดหาดไคร้  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๕๒
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน ศรีมูล

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดหาดไคร้  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๕๓
เด็กหญิงปฐมพร พิทักษ์เจริญลาภ

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดหาดไคร้  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๕๔
เด็กหญิงพิชญาภรณ์ รวมจิตร

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดหาดไคร้  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๕๕
เด็กชายภานุเดช นามแก้ว

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดหาดไคร้  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๕๖
เด็กชายภูวดล ทะสีพรม

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดหาดไคร้  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๕๗
เด็กหญิงยลธิดา แสงเพชร์

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดหาดไคร้  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๕๘
เด็กหญิงยุพารัตน์ พรมชัย

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดหาดไคร้  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๕๙
เด็กหญิงสายรุ้ง จินะราช

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดหาดไคร้  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๖๐
เด็กชายเทวา นุ้ยสินธุ์

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดหาดไคร้  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๖๑
เด็กหญิงเอมมิการ์ เมืองมูล

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดหาดไคร้  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๖๒
เด็กชายจิตติพัฒน์ นานอก

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดหาดไคร้  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๖๓
เด็กหญิงตมิสา ใจมัน

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดหาดไคร้  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๖๔
นางสาวนุจิรา นาริยะ

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดหาดไคร้  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๖๕
นางสาวณัฐวิภา มานะยิง

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนลูกรักเชียงของ วัดหาดไคร้  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๖๖
เด็กหญิงกันติชา ภู่ศรี

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านครึง

่

วัดพร้าวกุด  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๖๗
เด็กชายกิตติวัฒน์ ลิบกระโทก

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านครึง

่

วัดพร้าวกุด  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๖๘
เด็กชายทยาวัฒน์ อินทรา

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านครึง

่

วัดพร้าวกุด  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๖๙
เด็กชายธราเทพ สุวรรณศรี

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านครึง

่

วัดพร้าวกุด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๐๘ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๓๗๗๐
เด็กชายปภังกร ศรีติสาร

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านครึง

่

วัดพร้าวกุด  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๗๑
เด็กชายทรงพล เขียวระวงค์

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านครึง

่

วัดพร้าวกุด  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๗๒
เด็กหญิงนภัสวรรณ แซ่ตัน

๋

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านครึงใต้

่

วัดพร้าวกุด  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๗๓
เด็กชายเรืองศักดิ

์

กันยา
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านครึงใต้

่

วัดพร้าวกุด  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๗๔
เด็กหญิงกันจนพร ไชยชาย

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านครึงใต้

่

วัดพร้าวกุด  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๗๕
เด็กชายชวินทร์ สิทธิภา

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านครึงใต้

่

วัดพร้าวกุด  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๗๖
เด็กชายศิวกร โสดาตา

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านครึงใต้

่

วัดพร้าวกุด  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๗๗
เด็กชายกิตติพงษ์ คลาปูน

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม วัดพร้าวกุด  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๗๘
เด็กหญิงณัฐนันท์ คำเขือน

่

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม วัดพร้าวกุด  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๗๙
เด็กชายศรุต อุตะมา

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม วัดพร้าวกุด  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๘๐
เด็กหญิงอภิชญา บุตรดี

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม วัดพร้าวกุด  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๘๑
เด็กหญิงธัญเรศ โยคี

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม วัดพร้าวกุด  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๘๒
เด็กชายภาณุพงค์ เทพด้าย

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม วัดพร้าวกุด  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๘๓
เด็กหญิงกัญญาพัชร เกียรติยศ

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม วัดพร้าวกุด  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๘๔
เด็กชายจักรพรรดิ

์

คำลือชัย
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม วัดพร้าวกุด  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๘๕
เด็กชายนฤนาท มหิธิ

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม วัดพร้าวกุด  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๘๖
เด็กชายภัทธพล จอมคำปลิว

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม วัดพร้าวกุด  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๘๗
เด็กชายอรรถนัย เจนจัด

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม วัดพร้าวกุด  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๘๘
เด็กหญิงอารีรัตน์ ทรายปน

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม วัดพร้าวกุด  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๘๙
เด็กหญิงนฤมล การงาน

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้าน วัดส้าน  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๙๐
เด็กชายเมธาสิทธิ วิลังคะ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส้าน วัดส้าน  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๙๑
เด็กหญิงเอมมิกา สุระสระ

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส้าน วัดส้าน  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๙๒
เด็กหญิงชาลิณี อุ่นต้าว

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีลานนา วัดหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๙๓
เด็กชายธนภัทร สุริยะ

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีลานนา วัดหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๙๔
เด็กชายธนภูมิ ศรีไกรรส

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีลานนา วัดหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๙๕
เด็กหญิงนิตย์รดี เดชอุดม

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีลานนา วัดหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๙๖
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ สุทานุกุล

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีลานนา วัดหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๙๗
เด็กหญิงมนัสนันท์ แสงแอ่น

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีลานนา วัดหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๙๘
เด็กชายศัจธร สอนทะวัง

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีลานนา วัดหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๓๗๙๙
เด็กหญิงสุชญา กงฝาย

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีลานนา วัดหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๐๐
เด็กชายศุภโชค ปญญาดี

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีลานนา วัดหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๐๑
เด็กชายฉัตรมงคล ปงเมฆ

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลวง วัดหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๐๒
เด็กหญิงชนันภรณ์ สภูยศ

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลวง วัดหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๐๓
เด็กชายชิษณุพงศ์ แก้วตา

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลวง วัดหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๐๔
เด็กหญิงณัฐชริการ์ ปงเมฆ

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลวง วัดหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๐๙ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๓๘๐๕
เด็กชายณัฐพงษ์ ธิชาญ

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลวง วัดหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๐๖
เด็กชายปยะวัฒน์ มูลดังชัย

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลวง วัดหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๐๗
เด็กหญิงพิมพา หิรัญสาย

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลวง วัดหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๐๘
เด็กหญิงสุธีรดา สุทธะ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลวง วัดหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๐๙
เด็กชายเดชนรินทร์ ใจยา

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลวง วัดหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๑๐
เด็กชายกันตพัชร ไหมเหลือง

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลวง วัดหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๑๑
เด็กชายยงยุทธ ตันแข็ง

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลวง วัดหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๑๒
เด็กชายศักรินทร์ แรงโน

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลวง วัดหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๑๓
เด็กหญิงสิริประภา ติบโคตร

๊

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลวง วัดหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๑๔ เด็กหญิงสุลักษณ์คณา
แตงสุข

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลวง วัดหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๑๕
เด็กหญิงสุวัจนี โพธิปสสา

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลวง วัดหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๑๖
เด็กชายอติชาต กันทะคำ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลวง วัดหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๑๗
เด็กหญิงเกศรินญา บุตรบ้านเขวา

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลวง วัดหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๑๘
เด็กชายกรภัทร์ ฟองจามร

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา วัดแก่นใต้  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๑๙
เด็กชายจิรายุ แสนใจ

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา วัดแก่นใต้  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๒๐
เด็กหญิงชนัญธิดา บรรเลง

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา วัดแก่นใต้  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๒๑
เด็กหญิงชนิกานต์ โคสานคุณ

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา วัดแก่นใต้  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๒๒
เด็กหญิงณิชกานต์ วงศ์ษา

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา วัดแก่นใต้  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๒๓
เด็กชายธีระพงษ์ มณีศรี

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา วัดแก่นใต้  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๒๔ เด็กหญิงประกายเพชร
ทะนันไชย

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา วัดแก่นใต้  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๒๕
เด็กหญิงปาลิดา สมคำ

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา วัดแก่นใต้  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๒๖
เด็กหญิงพฤกษา วงษา

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา วัดแก่นใต้  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๒๗
เด็กหญิงพัทรธิดา ครึงธิ

่

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา วัดแก่นใต้  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๒๘
เด็กหญิงมินทร์ลดา งามปลัง

่

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา วัดแก่นใต้  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๒๙
เด็กหญิงรุจิรดา ฑิฒฝน

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา วัดแก่นใต้  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๓๐
เด็กชายวรเวช บุญยืน

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา วัดแก่นใต้  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๓๑
เด็กชายวิชชากร อินฝน

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา วัดแก่นใต้  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๓๒
เด็กหญิงวิลาวัณย์ พุฒอิ

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา วัดแก่นใต้  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๓๓
เด็กชายศิรชัย ประมวลการ

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา วัดแก่นใต้  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๓๔
เด็กชายศุภโชค สมรูป

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา วัดแก่นใต้  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๓๕
เด็กชายสรวิชญ์ จ้างงาน

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา วัดแก่นใต้  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๓๖
เด็กหญิงสุพิชชา สมรูป

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา วัดแก่นใต้  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๓๗
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สนันรัตนสกุล

่

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา วัดแก่นใต้  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๓๘
เด็กหญิงกฤษณา ดวงจินดา

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา วัดแก่นใต้  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๓๙
เด็กหญิงกัลยรัตน์ พิยะใหญ่

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา วัดแก่นใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๑๐ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๓๘๔๐
เด็กชายณัฐวุฒิ รักษาศร

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา วัดแก่นใต้  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๔๑
เด็กชายทินกร แสงอิน

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา วัดแก่นใต้  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๔๒
เด็กชายธีรภัทร์ พลห้า

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา วัดแก่นใต้  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๔๓
เด็กหญิงพิจิตรา เรือนแก้ว

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา วัดแก่นใต้  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๔๔
เด็กหญิงพิมชนก อินทผลา

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา วัดแก่นใต้  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๔๕
เด็กหญิงศศิวิมล ทะจันทร์

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา วัดแก่นใต้  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๔๖
เด็กหญิงเรณุกา กองฟู

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา วัดแก่นใต้  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๔๗
เด็กหญิงภัทราวดี ปริญ

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา วัดแก่นใต้  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๔๘
เด็กหญิงจริญาภรณ์ กุมกัน

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา วัดแก่นใต้  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๔๙
เด็กชายฐิติกร นันทะเสน

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา วัดแก่นใต้  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๕๐
เด็กหญิงณัฐธิดา สุทธะ

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา วัดแก่นใต้  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๕๑
นายศักดา อะทะจา

๑๒/๓/๒๕๑๙
โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา วัดแก่นใต้  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๕๒
นางจันทร์เพ็ญ นันทะเสน

๑๐/๑๑/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา วัดแก่นใต้  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๕๓
นางสุพิน กองฟู

๒๙/๐๙/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา วัดแก่นใต้  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๕๔
นางเรวดี ครึงธิ

่

๒๖/๑๑/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา วัดแก่นใต้  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๕๕
นางกาญจนา ภิระบัน

๑๗/๐๘/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา วัดแก่นใต้  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๕๖
นางสาวณัชนันท์ ริจนา

๒๘/๑๑/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา วัดแก่นใต้  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๕๗
เด็กชายกฤติเดช ชลอยเมฆ

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกียง

๋

วัดแก่นเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๕๘
เด็กชายธรรมปกร ไชยอินคำ

่

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเกียง

๋

วัดแก่นเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๕๙
เด็กหญิงพลอยชมพู ทาแกง

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกียง

๋

วัดแก่นเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๖๐
เด็กชายพีระพงษ์ อินเทพ

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเกียง

๋

วัดแก่นเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๖๑
เด็กหญิงจันทัปปภา หมืนลาง

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกียง

๋

วัดแก่นเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๖๒
เด็กชายธวัชชัย มูลวงศ์

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกียง

๋

วัดแก่นเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๖๓
เด็กหญิงนภัสสร เสาร์แก้ว

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกียง

๋

วัดแก่นเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๖๔
เด็กหญิงปยะฉัตร ใจแจ่ม

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกียง

๋

วัดแก่นเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๖๕
เด็กหญิงพัชราภา ขวัญอยู่

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกียง

๋

วัดแก่นเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๖๖
เด็กหญิงพินิตนันท์ ปงลังกา

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกียง

๋

วัดแก่นเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๖๗
เด็กหญิงจิรภิญญา ปญญาอินแก้ว

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกียง

๋

วัดแก่นเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๖๘
เด็กชายธนโชติ จันต๊ะ

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกียง

๋

วัดแก่นเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๖๙
เด็กชายธีรภัทร โปงคำ

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกียง

๋

วัดแก่นเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๗๐
เด็กชายประสพโชค แซ่ลี

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกียง

๋

วัดแก่นเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๗๑
เด็กหญิงปริยากร จองรัตน์

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกียง

๋

วัดแก่นเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๗๒
เด็กหญิงปริษญา ประสิทธิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกียง

๋

วัดแก่นเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๗๓
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ต่อมคำ

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกียง

๋

วัดแก่นเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๗๔
เด็กชายพีระพัฒน์ เจิงชัยภูมิ

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกียง

๋

วัดแก่นเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๑๑ / ๒๕๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๓๘๗๕
เด็กชายภาณุพงศ์ จันทร์แดง

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกียง

๋

วัดแก่นเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๗๖
เด็กชายรัชชานนท์ เมธีสิทธิกุล

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกียง

๋

วัดแก่นเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๗๗
เด็กหญิงวิภาวี อุตตะมา

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกียง

๋

วัดแก่นเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๗๘
เด็กชายสงกรานต์ สิริภูมิ

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกียง

๋

วัดแก่นเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๗๙
เด็กชายสุภัทร อินถานา

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกียง

๋

วัดแก่นเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๘๐
เด็กหญิงอรจิรา ศรีอ่อน

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกียง

๋

วัดแก่นเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๘๑
เด็กหญิงเอืออังกูร

้

หลีใจ
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกียง

๋

วัดแก่นเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๘๒
เด็กหญิงกิติญา สุกาโก

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง วัดต้นปล้อง  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๘๓
เด็กชายจารุพงศ์ พรมธิ

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง วัดต้นปล้อง  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๘๔
เด็กชายจิรภาส ดวงดี

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง วัดต้นปล้อง  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๘๕
เด็กชายธีรภัทร แสนคำปน

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง วัดต้นปล้อง  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๘๖
เด็กหญิงนันทวรรณ ปนทราย

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง วัดต้นปล้อง  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๘๗
เด็กหญิงอาทิตยา เนตรธิยา

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง วัดต้นปล้อง  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๘๘
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ทัดสอน

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง วัดต้นปล้อง  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๘๙
เด็กหญิงภัชนาภร อริยะพันธ์

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง วัดต้นปล้อง  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๙๐
เด็กหญิงรัชนีวรรณ ปญญาภักดี

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง วัดต้นปล้อง  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๙๑
เด็กหญิงรัญชิดา วงค์นวล

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง วัดต้นปล้อง  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๙๒
เด็กชายราชัน ริษณา

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง วัดต้นปล้อง  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๙๓
เด็กชายวรเมธ ตนภู

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง วัดต้นปล้อง  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๙๔
เด็กชายศักดินนท์ ไชยมะงัว

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง วัดต้นปล้อง  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๙๕
เด็กชายศุภเชฐก์ อินคำ

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง วัดต้นปล้อง  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๙๖
เด็กชายอาทินันท์ แจ้งสว่าง

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง วัดต้นปล้อง  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๙๗
เด็กหญิงกรรณิการ์ สีธุ

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุญเรือง วัดบุญเรืองใต้  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๙๘
เด็กชายกิตติภพ ทองนิโรจน์

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุญเรือง วัดบุญเรืองใต้  

ชร ๓๔๕๙/๓๘๙๙
เด็กชายสรรพณัฐ เชียง

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุญเรือง วัดบุญเรืองใต้  

ชร ๓๔๕๙/๓๙๐๐
เด็กหญิงณีรนุช ริยะอุด

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุญเรือง วัดบุญเรืองใต้  

ชร ๓๔๕๙/๓๙๐๑
เด็กหญิงนพมาศ กาสม

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุญเรือง วัดบุญเรืองใต้  

ชร ๓๔๕๙/๓๙๐๒
เด็กหญิงนริศรา สายทากุล

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุญเรือง วัดบุญเรืองใต้  

ชร ๓๔๕๙/๓๙๐๓
เด็กชายพีรพัฒน์ พันธ์ดี

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุญเรือง วัดบุญเรืองใต้  

ชร ๓๔๕๙/๓๙๐๔
เด็กชายภูธฤทธิ

์

อินเรือง
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุญเรือง วัดบุญเรืองใต้  

ชร ๓๔๕๙/๓๙๐๕
เด็กชายภูริภัทร ปถวี

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุญเรือง วัดบุญเรืองใต้  

ชร ๓๔๕๙/๓๙๐๖
เด็กหญิงวรรานุช กุนะมา

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุญเรือง วัดบุญเรืองใต้  

ชร ๓๔๕๙/๓๙๐๗
เด็กชายวรเมธ อภิชัยวงค์

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุญเรือง วัดบุญเรืองใต้  

ชร ๓๔๕๙/๓๙๐๘
เด็กหญิงสลิลทิพย์ ไชยมะงัว

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญเรือง วัดบุญเรืองใต้  

ชร ๓๔๕๙/๓๙๐๙
เด็กหญิงสายฝน สุโลพันธ์

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุญเรือง วัดบุญเรืองใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๑๒ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๓๙๑๐
เด็กหญิงสุจินันท์ ชุ่มใจ

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุญเรือง วัดบุญเรืองใต้  

ชร ๓๔๕๙/๓๙๑๑
เด็กหญิงเมฆวรรณ การะหัน

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุญเรือง วัดบุญเรืองใต้  

ชร ๓๔๕๙/๓๙๑๒
เด็กหญิงโชติกา ไตรจักร์

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญเรือง วัดบุญเรืองใต้  

ชร ๓๔๕๙/๓๙๑๓
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน กอง

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ วัดห้วยซ้อ  

ชร ๓๔๕๙/๓๙๑๔
เด็กชายศิริวัฒน์ ขันธพันธ์

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ วัดห้วยซ้อ  

ชร ๓๔๕๙/๓๙๑๕
เด็กหญิงเบญญาภา วงศ์แก้ว

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ วัดห้วยซ้อ  

ชร ๓๔๕๙/๓๙๑๖
เด็กชายรัชชานนท์ คำเขียว

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ วัดห้วยซ้อ  

ชร ๓๔๕๙/๓๙๑๗
เด็กหญิงวรนุช ระจัน

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ วัดห้วยซ้อ  

ชร ๓๔๕๙/๓๙๑๘
เด็กหญิงสุนิษา แปงชิด

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ วัดห้วยซ้อ  

ชร ๓๔๕๙/๓๙๑๙
เด็กชายเทอดศักดิ

์

วงศ์ชัย
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ วัดห้วยซ้อ  

ชร ๓๔๕๙/๓๙๒๐
เด็กชายจักรพรรดิ

์

รู้อ่าน
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ วัดห้วยซ้อ  

ชร ๓๔๕๙/๓๙๒๑
เด็กชายวรากร ธรรมวงค์

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ วัดห้วยซ้อ  

ชร ๓๔๕๙/๓๙๒๒
เด็กชายสุวินัย ไชยชนะ

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ วัดห้วยซ้อ  

ชร ๓๔๕๙/๓๙๒๓
เด็กชายอุดมศักดิ

์

ยะเกตุ
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ วัดห้วยซ้อ  

ชร ๓๔๕๙/๓๙๒๔
เด็กชายเจษฎากร แก้วระกา

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ วัดห้วยซ้อ  

ชร ๓๔๕๙/๓๙๒๕
เด็กหญิงกุลนิดา หน่อกันทา

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหก วัดห้วยหก  

ชร ๓๔๕๙/๓๙๒๖
เด็กหญิงธัญลักษณ์ ประลังการ

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหก วัดห้วยหก  

ชร ๓๔๕๙/๓๙๒๗
เด็กหญิงธิดาพร ต่างใจ

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหก วัดห้วยหก  

ชร ๓๔๕๙/๓๙๒๘
นางสาวรัตติกาล ตาลดี

๑๒/๐๔/๒๕๓๓

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๔๕๙/๓๙๒๙
เด็กหญิงณัฐธิดา สุดรอด

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาก๋อย วัดไชยสถาน  

ชร ๓๔๕๙/๓๙๓๐
เด็กหญิงนิจจารีย์ หน่อคำแก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาก๋อย วัดไชยสถาน  

ชร ๓๔๕๙/๓๙๓๑
เด็กหญิงปาริสา ต่อมใจ

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก๋อย วัดไชยสถาน  

ชร ๓๔๕๙/๓๙๓๒
เด็กหญิงพิชญาภา กันทับ

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาก๋อย วัดไชยสถาน  

ชร ๓๔๕๙/๓๙๓๓
เด็กชายฐานทัพ พันธ์ต๊ะ

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก๋อย วัดไชยสถาน  

ชร ๓๔๕๙/๓๙๓๔
เด็กหญิงนัฐธิดา จินดาธรรม

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก๋อย วัดไชยสถาน  

ชร ๓๔๕๙/๓๙๓๕
เด็กหญิงพรนภัส วงค์สา

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก๋อย วัดไชยสถาน  

ชร ๓๔๕๙/๓๙๓๖
เด็กหญิงภัครมัย จันทร์สุข

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก๋อย วัดไชยสถาน  

ชร ๓๔๕๙/๓๙๓๗
เด็กชายวุฒินันท์ พรมมา

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก๋อย วัดไชยสถาน  

ชร ๓๔๕๙/๓๙๓๘
เด็กหญิงศรัญญา กาสีใจ

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก๋อย วัดไชยสถาน  

ชร ๓๔๕๙/๓๙๓๙
เด็กชายอโนชา แก้วรากมุข

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก๋อย วัดไชยสถาน  

ชร ๓๔๕๙/๓๙๔๐
เด็กหญิงกรรณิกา ปาเปาอ้าย

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาก๋อย วัดไชยสถาน  

ชร ๓๔๕๙/๓๙๔๑
เด็กชายชินวัต ทองฟู

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาก๋อย วัดไชยสถาน  

ชร ๓๔๕๙/๓๙๔๒
เด็กชายณัฐพรรณ คำมาหล้า

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาก๋อย วัดไชยสถาน  

ชร ๓๔๕๙/๓๙๔๓
เด็กชายยุทธพิชัย จินดาธรรม

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาก๋อย วัดไชยสถาน  

ชร ๓๔๕๙/๓๙๔๔
เด็กหญิงเกตนิกา ยานุ

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาก๋อย วัดไชยสถาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๑๓ / ๒๕๑

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๓๙๔๕
เด็กชายเอกลักษณ์ จุมปูมูล

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาก๋อย วัดไชยสถาน  

ชร ๓๔๕๙/๓๙๔๖
เด็กชายกฤตธี เกษนาวา

๑๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปงของ(ธรรมราษฎร์นุกูล)
วัดปงของ  

ชร ๓๔๕๙/๓๙๔๗
เด็กหญิงคันธมาลี มะโนมา

๑๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปงของ(ธรรมราษฎร์นุกูล)
วัดปงของ  

ชร ๓๔๕๙/๓๙๔๘
เด็กชายคิมหันต์ แก้วดำ

๑๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปงของ(ธรรมราษฎร์นุกูล)
วัดปงของ  

ชร ๓๔๕๙/๓๙๔๙
เด็กหญิงชุติกาญจน์ เงินสัจจา

๒๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปงของ(ธรรมราษฎร์นุกูล)
วัดปงของ  

ชร ๓๔๕๙/๓๙๕๐
เด็กชายนภัทร์พล กุศลส่ง

๑๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปงของ(ธรรมราษฎร์นุกูล)
วัดปงของ  

ชร ๓๔๕๙/๓๙๕๑
เด็กชายวรากร ใจวงค์

๑๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปงของ(ธรรมราษฎร์นุกูล)
วัดปงของ  

ชร ๓๔๕๙/๓๙๕๒
เด็กชายสมชาย นามยี

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปงของ(ธรรมราษฎร์นุกูล)
วัดปงของ  

ชร ๓๔๕๙/๓๙๕๓
เด็กชายอนุชิต สอนหนูน้อย

๐๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปงของ(ธรรมราษฎร์นุกูล)
วัดปงของ  

ชร ๓๔๕๙/๓๙๕๔
เด็กหญิงอิษรา เสทา

๐๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปงของ(ธรรมราษฎร์นุกูล)
วัดปงของ  

ชร ๓๔๕๙/๓๙๕๕
เด็กหญิงเนตรอัปสร ท่าดี

๒๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปงของ(ธรรมราษฎร์นุกูล)
วัดปงของ  

ชร ๓๔๕๙/๓๙๕๖
นางอัจจิมา วรรณรักษ์

๑๐/๑๐/๒๕๑๒ โรงเรียนบ้านปงของ(ธรรมราษฎร์นุกูล)
วัดปงของ  

ชร ๓๔๕๙/๓๙๕๗
นายนพดล ไชยช่อฟา

๒๔/๐๑/๒๕๒๔ โรงเรียนบ้านปงของ(ธรรมราษฎร์นุกูล)
วัดปงของ  

ชร ๓๔๕๙/๓๙๕๘
นางสาวศิวพร เตชะตน

๑๒/๐๕/๒๕๑๐ โรงเรียนบ้านปงของ(ธรรมราษฎร์นุกูล)
วัดปงของ  

ชร ๓๔๕๙/๓๙๕๙
นางสาวประวีณา กุมหาชัย

๒๗/๐๘/๒๕๓๒ โรงเรียนบ้านปงของ(ธรรมราษฎร์นุกูล)
วัดปงของ  

ชร ๓๔๕๙/๓๙๖๐
นางสาวสุกฤตา เปงวงศ์

๑๑/๐๓/๒๕๒๐ โรงเรียนบ้านปงของ(ธรรมราษฎร์นุกูล)
วัดปงของ  

ชร ๓๔๕๙/๓๙๖๑
เด็กหญิงดาราณี แซ่ซ้ง

๒๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา)

วัดปางหมอปวง  

ชร ๓๔๕๙/๓๙๖๒
เด็กหญิงธัญญาวี ทะบุญเรือง

๐๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา)

วัดปางหมอปวง  

ชร ๓๔๕๙/๓๙๖๓
เด็กหญิงธัญพัฒน์ กำลังมาก

๒๖/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา)

วัดปางหมอปวง  

ชร ๓๔๕๙/๓๙๖๔
เด็กหญิงธันยา พุฒกลิน

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา)

วัดปางหมอปวง  

ชร ๓๔๕๙/๓๙๖๕
เด็กชายนครินทร์ สิงห์คำ

๒๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา)

วัดปางหมอปวง  

ชร ๓๔๕๙/๓๙๖๖
เด็กหญิงนอร์อ่ายนี

๋

บินตีไชนูดิน

๒๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา)

วัดปางหมอปวง  

ชร ๓๔๕๙/๓๙๖๗
เด็กหญิงภัทรธิดา จินดา

๑๕/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา)

วัดปางหมอปวง  

ชร ๓๔๕๙/๓๙๖๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ ริยะสาร

๒๗/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา)

วัดปางหมอปวง  

ชร ๓๔๕๙/๓๙๖๙
เด็กหญิงสุภาวดี เหมืองทองมูล

๑๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา)

วัดปางหมอปวง  

ชร ๓๔๕๙/๓๙๗๐
เด็กหญิงแสงดาว ทอง

๒๘/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา)

วัดปางหมอปวง  

ชร ๓๔๕๙/๓๙๗๑
เด็กหญิงกรนันท์ สุประการ

๐๗/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา)

วัดปางหมอปวง  

ชร ๓๔๕๙/๓๙๗๒
เด็กชายบุญ ยีบุญ

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา)

วัดปางหมอปวง  

ชร ๓๔๕๙/๓๙๗๓
เด็กหญิงปานฤทัย ไทยใหม่

๒๙/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา)

วัดปางหมอปวง  

ชร ๓๔๕๙/๓๙๗๔
เด็กหญิงลลิตา แก้วดำ

๐๕/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา)

วัดปางหมอปวง  

ชร ๓๔๕๙/๓๙๗๕
เด็กหญิงศิรินภา เจริญสุข

๒๒/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา)

วัดปางหมอปวง  

ชร ๓๔๕๙/๓๙๗๖
เด็กชายอานนท์ หลวงแก้ว

๒๐/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา)

วัดปางหมอปวง  

ชร ๓๔๕๙/๓๙๗๗
เด็กชายณัฐวุฒิ จันทาพูน

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย
วัดปาแดด ดอนแก้ว

 

ชร ๓๔๕๙/๓๙๗๘
เด็กหญิงธัญญาพร พม่า

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย
วัดปาแดด ดอนแก้ว

 

ชร ๓๔๕๙/๓๙๗๙
เด็กชายนิธารทิพย์ กุลหม่อง

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย
วัดปาแดด ดอนแก้ว

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๑๔ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๓๙๘๐
เด็กชายนิธิกร จีเรือน

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย
วัดปาแดด ดอนแก้ว

 

ชร ๓๔๕๙/๓๙๘๑
เด็กหญิงผัด ปนดี

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย
วัดปาแดด ดอนแก้ว

 

ชร ๓๔๕๙/๓๙๘๒
เด็กหญิงลักษิกา คำแดง

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย
วัดปาแดด ดอนแก้ว

 

ชร ๓๔๕๙/๓๙๘๓
เด็กชายสาม จองสอง

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย
วัดปาแดด ดอนแก้ว

 

ชร ๓๔๕๙/๓๙๘๔
เด็กหญิงเอือย

้

ตากวาน
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย
วัดปาแดด ดอนแก้ว

 

ชร ๓๔๕๙/๓๙๘๕
เด็กหญิงกฤษณา วัยกุล

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย
วัดปาแดด ดอนแก้ว

 

ชร ๓๔๕๙/๓๙๘๖
เด็กชายกีรติ แพงบุญ

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย
วัดปาแดด ดอนแก้ว

 

ชร ๓๔๕๙/๓๙๘๗
เด็กหญิงจิราพร สีทอง

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย
วัดปาแดด ดอนแก้ว

 

ชร ๓๔๕๙/๓๙๘๘
นายฉัตรชัย พม่า

๐๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย
วัดปาแดด ดอนแก้ว

 

ชร ๓๔๕๙/๓๙๘๙
เด็กหญิงณภัทร เงิน

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย
วัดปาแดด ดอนแก้ว

 

ชร ๓๔๕๙/๓๙๙๐
นายตาล ปะหล่อง

๒๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย
วัดปาแดด ดอนแก้ว

 

ชร ๓๔๕๙/๓๙๙๑
นายธนวัฒน์ แก้วกำเนิด

๐๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย
วัดปาแดด ดอนแก้ว

 

ชร ๓๔๕๙/๓๙๙๒
เด็กชายบุญจันทร์ กวาน

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย
วัดปาแดด ดอนแก้ว

 

ชร ๓๔๕๙/๓๙๙๓
เด็กหญิงพรวิภา จับใจนาย

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย
วัดปาแดด ดอนแก้ว

 

ชร ๓๔๕๙/๓๙๙๔
เด็กหญิงลี ตาย้อย

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย
วัดปาแดด ดอนแก้ว

 

ชร ๓๔๕๙/๓๙๙๕
เด็กหญิงษุร็อยยา อรุณโอษฐ

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย
วัดปาแดด ดอนแก้ว

 

ชร ๓๔๕๙/๓๙๙๖
นายสุพัฒน์ อุบอน

๐๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย
วัดปาแดด ดอนแก้ว

 

ชร ๓๔๕๙/๓๙๙๗
เด็กหญิงกิติยา จันทร์มณี

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย
วัดปาแดด ดอนแก้ว

 

ชร ๓๔๕๙/๓๙๙๘
เด็กชายกุ้ง อินต๊ะนา

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย
วัดปาแดด ดอนแก้ว

 

ชร ๓๔๕๙/๓๙๙๙
เด็กหญิงจันทร์จิรา แสงหล้า

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย
วัดปาแดด ดอนแก้ว

 

ชร ๓๔๕๙/๔๐๐๐
เด็กชายณัฐพล ศิริ

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย
วัดปาแดด ดอนแก้ว

 

ชร ๓๔๕๙/๔๐๐๑
เด็กหญิงตุลาพร บุญน้อย

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย
วัดปาแดด ดอนแก้ว

 

ชร ๓๔๕๙/๔๐๐๒
เด็กหญิงทอง เสียมหลาย

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย
วัดปาแดด ดอนแก้ว

 

ชร ๓๔๕๙/๔๐๐๓
เด็กชายธวัชชัย ไชยชนะ

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย
วัดปาแดด ดอนแก้ว

 

ชร ๓๔๕๙/๔๐๐๔
นางสาวนารี ชีหมือ

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย
วัดปาแดด ดอนแก้ว

 

ชร ๓๔๕๙/๔๐๐๕
เด็กชายบริพัชร คำโมนะ

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย
วัดปาแดด ดอนแก้ว

 

ชร ๓๔๕๙/๔๐๐๖
เด็กชายวีระชัย ปนทอง

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย
วัดปาแดด ดอนแก้ว

 

ชร ๓๔๕๙/๔๐๐๗
เด็กชายสุรพล ดายอย

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย
วัดปาแดด ดอนแก้ว

 

ชร ๓๔๕๙/๔๐๐๘
เด็กหญิงส้ม เซียมลาย

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย
วัดปาแดด ดอนแก้ว

 

ชร ๓๔๕๙/๔๐๐๙
เด็กหญิงอารีย์ ปาน

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย
วัดปาแดด ดอนแก้ว

 

ชร ๓๔๕๙/๔๐๑๐
เด็กชายเจษฎาวุฒิ เสาฟอง

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย
วัดปาแดด ดอนแก้ว

 

ชร ๓๔๕๙/๔๐๑๑
เด็กชายณัฐพงศ์ ปญญา

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย
วัดปาแดด ดอนแก้ว

 

ชร ๓๔๕๙/๔๐๑๒
เด็กชายธนธรณ์ สิบแก้ว

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย
วัดปาแดด ดอนแก้ว

 

ชร ๓๔๕๙/๔๐๑๓
เด็กหญิงกัลยา ดารารัตน์

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย
วัดปาแดด ดอนแก้ว

 

ชร ๓๔๕๙/๔๐๑๔
เด็กชายจักรพงษ์ กันจินะ

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย
วัดปาแดด ดอนแก้ว

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๑๕ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๔๐๑๕
เด็กชายศุภชัย แก้วมูล

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย
วัดปาแดด ดอนแก้ว

 

ชร ๓๔๕๙/๔๐๑๖
เด็กชายอภิรเดช สุตะวงค์

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย
วัดปาแดด ดอนแก้ว

 

ชร ๓๔๕๙/๔๐๑๗
เด็กหญิงอรวี สายทอง

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย
วัดปาแดด ดอนแก้ว

 

ชร ๓๔๕๙/๔๐๑๘
เด็กหญิงเมธิภา แก้วรากมุข

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย
วัดปาแดด ดอนแก้ว

 

ชร ๓๔๕๙/๔๐๑๙
เด็กชายเวชยันต์ นันชา

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย
วัดปาแดด ดอนแก้ว

 

ชร ๓๔๕๙/๔๐๒๐
นางสาวสุภาวดี เตชะตามี

๐๒/๑๒/๒๕๔๓

กศน.อำเภอเชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๐๒๑
เด็กหญิงจารุณี แซ่ว่าง

๐๔/๐๕/๒๕๔๓

กศน.อำเภอเชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๐๒๒
นางสาวปลายฟา วงเดือน

๑๔/๐๕/๒๕๓๗

กศน.อำเภอเชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๐๒๓
นางสาวพรรษมนต์ นาคสมพันธ์

๐๗/๐๑/๒๕๓๔

กศน.อำเภอเชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๐๒๔
นางสาวศิริกุล ปญญา

๑๐/๐๑/๒๕๑๗

กศน.อำเภอเชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๐๒๕
นางสาวศิริวรรณ อินคำ

๑๕/๐๒/๒๕๓๙

กศน.อำเภอเชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๐๒๖
นายเกรียงไกร ยารังษี

๒๑/๐๕/๒๕๒๕

กศน.อำเภอเชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๐๒๗
นางสาวเล็น วงค์คำแสน

๑๐/๑๐/๒๕๓๘

กศน.อำเภอเชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๐๒๘
นางสาวกัญญากานต์ เก่งคุมพล

๒๑/๑๐/๒๕๓๗

กศน.อำเภอเชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๐๒๙
นางสาวกุลนันท์ หมืนเร็ว

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๐
กศน.อำเภอเชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๐๓๐
นางก๋อง กันใจ

๑๐/๐๒/๒๕๒๓

กศน.อำเภอเชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๐๓๑
นายคำอ่อง ดายอย

๑๔/๐๖/๒๕๓๙

กศน.อำเภอเชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๐๓๒
นางสาวจิรัญญา เงินสัจจา

๒๑/๐๘/๒๕๒๐

กศน.อำเภอเชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๐๓๓
นายจีระศักดิ

์

ชัยเชิด
๒๒/๐๔/๒๕๓๖

กศน.อำเภอเชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๐๓๔
นางสาวจุฑาทิพย์ วรรณชัย

๒๗/๐๕/๒๕๔๑

กศน.อำเภอเชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๐๓๕
นางสาวชลภัสสรณ์ แสนสนันชัย

่

๑๔/๐๕/๒๕๑๖

กศน.อำเภอเชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๐๓๖
นางสาวณัฐริการ เงินสัจจา

๐๒/๑๐/๒๕๔๒

กศน.อำเภอเชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๐๓๗
นายตริณ ยะมล

๐๘/๐๒/๒๕๔๒

กศน.อำเภอเชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๐๓๘
นางสาวทิพ คิงคำ

๐๖/๐๖/๒๕๒๘

กศน.อำเภอเชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๐๓๙
นางสาวนงนุช บุญมัง

่

๑๐/๐๙/๒๕๓๘

กศน.อำเภอเชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๐๔๐
นางสาวนันทกา พรมทะยาง

๐๙/๐๙/๒๕๓๘

กศน.อำเภอเชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๐๔๑
นางนุชพร ทองจำรัส

๓๑/๐๑/๒๕๐๗

กศน.อำเภอเชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๐๔๒
นางสาวบัวคำ ไชยพะวง

๐๓/๑๐/๒๕๓๗

กศน.อำเภอเชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๐๔๓
นายพิเชษฐ์ กันทาเดช

๐๙/๐๔/๒๕๓๒

กศน.อำเภอเชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๐๔๔
นางสาวสายฝน ขันจันทร์แสง

๐๖/๐๓/๒๕๓๓

กศน.อำเภอเชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๐๔๕
นายสุริยา ปญญา

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

กศน.อำเภอเชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๐๔๖
นางสาวหล้า เสอาย ๐๐/๐๐/๕๔๓ กศน.อำเภอเชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๐๔๗
นายเจริญชัย คำวัง

๒๐/๐๘/๒๕๓๔

กศน.อำเภอเชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๐๔๘
เด็กหญิงแววดาว นามทอง

๐๕/๐๔/๒๕๔๑

กศน.อำเภอเชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๐๔๙
เด็กหญิงกชมน หินแรง

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๑๖ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๔๐๕๐
เด็กหญิงกนกพร แสงเมือง

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๐๕๑
เด็กหญิงกรกฏ เม่นสุวรรณ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๐๕๒
เด็กชายกฤษณพงศ์ ไชยวงศา

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๐๕๓
เด็กชายกฤษดา มาฤทธิ

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๐๕๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ยอดเมือง

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๐๕๕
เด็กชายกันติทัต เยอส่อ

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๐๕๖
เด็กหญิงกุลยา แสนนา

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๐๕๗
เด็กชายก้องภพ มังมูล

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๐๕๘
เด็กหญิงขันคำ หงษ์ทอง

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๐๕๙
เด็กหญิงคนึงนิจ นามเสือ

๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๐๖๐
เด็กชายจักร์ภัทร ลำแรง

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๐๖๑
เด็กหญิงฉวีวรรณ จันทอนดี

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๐๖๒
เด็กชายชัชวาล บุญเลา

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๐๖๓
เด็กชายชินวัฒน์ เยืองไธสง

้

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๐๖๔
เด็กชายชูชาติ เบียงแล

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๐๖๕
เด็กชายชูเกียรติ บุญสิมมา

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๐๖๖
เด็กหญิงณัฏฐณิชา รักษาศิลป

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๐๖๗
เด็กหญิงณัฏฐนิชา วิยะพร้าว

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๐๖๘
เด็กหญิงณัฏฐ์ บุญมาศักดิ

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๐๖๙
เด็กหญิงณัฐณิชา ไชยสาร

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๐๗๐
เด็กหญิงณัฐนพร วุยสือ

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๐๗๑
เด็กชายณัฐยศ สมหวาน

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๐๗๒
เด็กหญิงณัฐรินีย์ ใหม่แก้ว

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๐๗๓
เด็กหญิงดวงพร ทองแสง

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๐๗๔
เด็กชายทิเบต แก้วบุญปน

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๐๗๕
เด็กชายทีฆทัศน์ ชูชัย

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๐๗๖
เด็กหญิงธนพรธมล ก๋านันตา

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๐๗๗
เด็กชายธนวัตน์ ปญญาวงค์

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๐๗๘
เด็กชายธนวิชญ์ ปญญาวงค์

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๐๗๙
เด็กหญิงธนัชพร คล้ายแก้ว

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๐๘๐
เด็กหญิงธัญภัค ปงลังกา

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๐๘๑
เด็กหญิงธันยพร วิยะพร้าว

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๐๘๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ บูสมัน

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๐๘๓
เด็กหญิงธิรำภา ท่าดี

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๐๘๔
เด็กหญิงนก สามใจยา

๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๑๗ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๔๐๘๕
เด็กชายนพดล วรรณสอน

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๐๘๖
เด็กหญิงนภัสสร แซ่ฟุง

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๐๘๗
เด็กหญิงนริศรา แก้วดอนดู่

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๐๘๘
เด็กชายนวพล ไชยลังกา

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๐๘๙
เด็กหญิงนัฐกานต์ สัตย์ธรรม

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๐๙๐
เด็กหญิงนารี มาเยอะ

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๐๙๑
เด็กชายนิภาส สิทธิจีรัง

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๐๙๒
เด็กหญิงนำทิพย์ มาเยอะ

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๐๙๓
เด็กหญิงบัวลอย ใจดี

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๐๙๔
เด็กหญิงบัวเงิน คำดี

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๐๙๕
นางสาวบิว มณีวงค์

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๐๙๖
เด็กชายบุญญฤทธิ

์

ภานุวงค์
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๐๙๗
เด็กหญิงบุษบา เปยงแล่

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๐๙๘
เด็กชายปพนสรรค์ คณาลักษณ์

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๐๙๙
เด็กหญิงปภาณิน ภิระบรรณ์

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๐๐
เด็กหญิงปรีเปรม อินทะจักร

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๐๑
เด็กหญิงปยะฉัตร แทนสมบัติ

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๐๒
เด็กชายพงษ์ตะวัน พรหมธะ

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๐๓
เด็กหญิงพรชนก ทาทิพย์

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๐๔
เด็กหญิงพรพรรษา ปงลิต

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๐๕
เด็กหญิงพรรณธิตรา เนาวราช

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๐๖
เด็กชายพัชรพล ก้างยาง

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๐๗
เด็กชายพัสกร ชนะชมภู

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๐๘
เด็กหญิงพิมพ์นภา ยางยุทธ์

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๐๙
เด็กชายภูวนาท แสงสิมมา

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๑๐
เด็กชายภูวิศิษฏ์ ลิมประเสริฐ

้

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๑๑
เด็กหญิงยลรดี ยอดบุญศรี

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๑๒
เด็กชายยอด คำปนตา

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๑๓
เด็กหญิงรัชนิดา แสนศรี

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๑๔
เด็กหญิงรัศมี ดงปาลี

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๑๕
เด็กชายรุ่งโรจน์ แสงนวล

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๑๖
เด็กชายลิขิตปกรณ์ สันถนอม

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๑๗
เด็กชายวงศธร วาระพิมพ์

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๑๘
เด็กชายวรณ สเกอริ

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๑๙
เด็กหญิงวรรณา วงค์ใหญ่

๑๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๑๘ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๔๑๒๐
เด็กหญิงวราพร ใจแก้ว

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๒๑
เด็กชายวุฒิศักดิ

์

อันทะปญญา
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๒๒
เด็กหญิงศรัญญา รวงแก้ว

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๒๓
เด็กชายศัฐจิวัจน์ ปนแก้ว

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๒๔
เด็กชายสนธยา ปุลีหา

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๒๕
เด็กชายสรวิศ สมจิตร

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๒๖
เด็กหญิงสุกัญญา ยานะ

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๒๗
เด็กหญิงสุจิรา จิทะปา

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๒๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ กันสีเวียง

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๒๙
เด็กหญิงสุนิสา จันทร์เถร

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๓๐
เด็กหญิงสุภัทราพร ท่าดีสม

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๓๑
นางสาวหอม มณีวงค์

๐๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๓๒
เด็กหญิงอภิชญา แก้วมา

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๓๓
เด็กชายอภิวัฒน์ หล้าเปง

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๓๔
เด็กหญิงอรณิชา บุญเตียม

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๓๕
เด็กหญิงอรพิมล เกรียงพิทักษ์

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๓๖
เด็กหญิงอรัชพร จันทคาม

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๓๗
เด็กหญิงอริสา จิตมัน

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๓๘
เด็กหญิงอัจฉรา ขุนพิศ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๓๙
เด็กชายอัมรินทร์ กลินบุปผา

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๔๐
เด็กชายอาจชาย เพียงแล

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๔๑
เด็กชายอานนท์ ทิศทอง

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๔๒
เด็กหญิงอาบู อาจอ

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๔๓
เด็กชายอำนาจ กันใจ

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๔๔
เด็กหญิงเจียบ

็

พงศแสง
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๔๕
เด็กหญิงเนตรนภา กุลสิงห์

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๔๖
เด็กชายเศรษฐา ศรีหาเดช

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๔๗
เด็กชายเหมือนตะวัน จันทร์เงิน

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๔๘
เด็กชายเอกรัฐ สุขสำราญ

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๔๙
เด็กหญิงโสภา มาเยอะ

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๕๐
เด็กหญิงโสภิดา ภูเขียว

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๕๑
เด็กหญิงไหม บูญธรรม

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๕๒
เด็กชายชินวัตร ด่านรัมจาก

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๕๓
เด็กหญิงทวีพร แสนอาจ

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๕๔
เด็กหญิงนำฝน ไชยา

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๑๙ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๔๑๕๕
เด็กหญิงบัวคำ ไชยา

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๕๖
เด็กชายพีระเชษฐ์ บุญธรรม

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๕๗
เด็กชายรัฐพงษ์ ดงปารีย์

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๕๘
เด็กหญิงศิริญาภา ศรีสุข

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๕๙
เด็กหญิงสิริลักษณ์ เจริญสิน

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๖๐
เด็กหญิงสุนารี โกฎยี

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๖๑
เด็กชายอนุวัฒน์ อินแปง

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๖๒
เด็กหญิงออย คำซอน

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๖๓
เด็กหญิงอ่าเหมย สุริยัน

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๖๔
เด็กหญิงเยาวเรศ ละไม

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๖๕
เด็กหญิงแสงคำ นามแค

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๖๖
เด็กหญิงกนกพร ภิระบรรณ์

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๖๗
เด็กชายชนน จียะ

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๖๘
เด็กชายชาคร มาเยอะ

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๖๙
เด็กชายชาญณรงค์ ศรีจุมพล

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๗๐
เด็กหญิงณิชชาภัทร จินดาธรรม

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๗๑
เด็กชายทูล พรมมา

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๗๒
เด็กชายธีรชาติ คำลือ

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๗๓
เด็กชายธีรวัฒน์ พรมปญญา

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๗๔
เด็กหญิงปนเพชร นามแค

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๗๕
เด็กหญิงพรรพษา จำปาแก้ว

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๗๖
เด็กหญิงพลอย ยาวิชัย

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๗๗
เด็กชายภรัณยู กันทะวงศ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๗๘
เด็กหญิงภัทรวดี อินแสง

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๗๙
เด็กหญิงวรัญญา อินดี

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๘๐
เด็กหญิงส้ม แลเชอ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๘๑
เด็กหญิงอำพร ดวงคำ

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๘๒
เด็กชายเพชร ยาวิชัย

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๘๓
เด็กชายการัณยภาส พินำธรรม

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๘๔
เด็กหญิงขวัญจิรา พรหมปญญา

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๘๕
เด็กหญิงคำน้อง สรนัน

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๘๖
เด็กหญิงจิราวรรณ์ ปนคำ

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๘๗
เด็กชายชัยวัฒน์ ต๋าเร็ว

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๘๘
เด็กหญิงณัฐกานต์ กลินบุปผา

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๘๙
เด็กชายบรรณสรณ์ สุวรรณ

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๒๐ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๔๑๙๐
เด็กหญิงพิชชาพร มาเยอะ

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๙๑
นางสาวพิมพ์ จันทร์ดี

๐๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๙๒
เด็กหญิงพิมพ์สุดา ร้องหาญแก้ว

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๙๓
เด็กหญิงศิริกาญจน์ ปนใจ

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๙๔
นายสมชาย เชอหมือ

๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๙๕
เด็กชายเดือน สุวรรณ

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๙๖
เด็กชายกวิน สุพรรณ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๙๗
เด็กหญิงจิราพร สุวรรณ

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๙๘
เด็กชายทัศกร นามสุข

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๑๙๙
เด็กชายนนธวัฒน์ แก้วรากมุข

๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๐๐
เด็กหญิงวริศา แสงเมือง

๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๐๑
เด็กหญิงวันฤดี แจ่หอง

๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๐๒
นายสมคิด หงษ์คำ

๑๐/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๐๓
นายหน้อย หน่อคำ

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๐๔
เด็กหญิงอำพร อินดี

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๐๕
เด็กหญิงเกศินี นรินทร์

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๐๖
เด็กหญิงเครือวัลย์ งามปน

๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๐๗
เด็กหญิงเมษา แสนชอบ

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๐๘
เด็กชายเสฎฐวุฒิ พรมคำ

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๐๙
นางสาวเหมย แลเซอ

๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสบรวก วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๑๐
เด็กชายชัชชล ฝนต่างเชือ

้

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญพิทักษ์ วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๑๑
เด็กชายฐิติวัฒน์ นาคำ

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญพิทักษ์ วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๑๒
เด็กหญิงณัฏฐธิดา เทียมตา

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญพิทักษ์ วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๑๓
เด็กชายณัฐธิดา อิสระภาพ

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญพิทักษ์ วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๑๔
เด็กชายทัตพล คำโมนะ

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญพิทักษ์ วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๑๕
เด็กหญิงนฤมน สีสังข์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญพิทักษ์ วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๑๖
เด็กชายปฏิพัทธิ

์

จันทาพูน
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญพิทักษ์ วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๑๗
เด็กหญิงปานปรีญา ธรรมวรรณ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญพิทักษ์ วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๑๘
เด็กหญิงรุ่งทิวา อินต๊ะชัย

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญพิทักษ์ วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๑๙
เด็กชายวัทธิกร แก้วรากมุข

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญพิทักษ์ วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๒๐
เด็กชายวิรชัช เกียรติสาโรจน์

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญพิทักษ์ วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๒๑
เด็กชายวิศวะ แสนยา

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญพิทักษ์ วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๒๒
เด็กชายศุภชัย เย็นสกุลวศิน

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญพิทักษ์ วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๒๓
เด็กชายสุขสันต์ แก้วดำ

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญพิทักษ์ วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๒๔
เด็กหญิงหงสรถ ปนกิติ

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญพิทักษ์ วัดพระธาตุผาเงา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๒๑ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๔๒๒๕
เด็กชายอาทิตย์ หน่อพรหม

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญพิทักษ์ วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๒๖
เด็กหญิงอารีญา ปงลังกา

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญพิทักษ์ วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๒๗
เด็กชายอำนวย แซ่เติน

๋

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญพิทักษ์ วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๒๘
เด็กชายเมธาวุธ คำสูง

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญพิทักษ์ วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๒๙
เด็กชายแสงบุญ หยาคำ

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญพิทักษ์ วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๓๐
เด็กชายโภควินท์ สุทธิกุลไพศาล

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญพิทักษ์ วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๓๑
นายอรรถพล ธนะปาน

๒๕/๐๒/๒๕๓๓

โรงเรียนบุญพิทักษ์ วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๓๒
นางสาวปนิดา อำนัคมาตร์

๒๗/๘/๒๕๓๔
โรงเรียนบุญพิทักษ์ วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๓๓
เด็กหญิงกชวรรณ กุมพันธ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๓๔
เด็กหญิงกนกวลี นาเมือง

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๓๕
เด็กหญิงวราภรณ์ ประจำเขตต์

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๓๖
เด็กหญิงวีระวรรณ บัวตูม

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๓๗
เด็กหญิงศิรินภา ลีลือสาย

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๓๘
เด็กชายอิทธิพล ใจยะโส

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๓๙
เด็กหญิงวิภา สมพมิตร

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๔๐
เด็กหญิงสุมิตรา โยปญญา

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๔๑
เด็กหญิงกนกวรรณ สีกอน

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๔๒
เด็กหญิงกรกช วงค์นวรรณ

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๔๓
เด็กหญิงกุลธิวา เมียกขุนทด

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๔๔
เด็กหญิงจิรัชญา คำลือ

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๔๕
เด็กหญิงจิราพร ธรรมสอน

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๔๖
เด็กหญิงณัฐนันท์ บุญจวง

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๔๗
เด็กหญิงทิวาณี สุปญโญ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๔๘
เด็กชายธนพนธ์ ขันแก้ว

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๔๙
เด็กชายธนวัฒน์ จำปา

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๕๐
เด็กหญิงนรีรัตน์ อินเฟย

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๕๑
เด็กชายนิธิพงษ์ จันทาพูน

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๕๒
เด็กชายปรเมศร์ เงินสัจจา

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๕๓
เด็กหญิงผกามาศ ใจทนง

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๕๔
เด็กชายพงศกร ปนทรายมูล

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๕๕
เด็กหญิงรุริยา เงินสัจจา

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๕๖
เด็กหญิงวธิยา อุดเตียง

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๕๗
เด็กชายวีระพล แดงอาจ

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๕๘
เด็กหญิงศิริรัตน์ กันจินะ

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๕๙
เด็กหญิงศุภาวรรณ จันแปงเงิน

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๒๒ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๔๒๖๐
เด็กชายสิทธิพล เกษนาวา

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๖๑
เด็กหญิงอพิณญา มันทะโก๋

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๖๒
เด็กหญิงอริสรา พลาศรี

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๖๓
เด็กหญิงเกวลิน จันแปงเงิน

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๖๔
เด็กชายเฉลิมพงศ์ กองมงคล

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๖๕
เด็กหญิงณิชา จินะการณ์

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๖๖
เด็กหญิงจิรารัตน์ พัดพรม

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๖๗
เด็กชายณัฐวุฒิ คืนมาเมือง

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๖๘
เด็กชายธรรมนูญ มาตรา

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๖๙
เด็กหญิงปฐมพร ธรรมวงค์

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๗๐
เด็กหญิงวรรณลิษา ขันแก้ว

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๗๑
เด็กชายศุภณัฐ คำใส

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๗๒
เด็กชายอาภิรักษ์ จันต๊ะคาด

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๗๓
เด็กชายเจริญศักดิ

์

บุญหล้า
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๗๔
เด็กหญิงธนพร ตามสมัย

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๗๕
นางสาวเพราพิลาส น้อยหลู่

๒๕/๐๔/๒๕๒๑

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๗๖
เด็กหญิงพิมพ์ แก้วใจ

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๗๗
เด็กหญิงไพลิน จันต๊ะคาด

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๗๘
เด็กชายปยะวัฒน์ จับใจนาย

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๗๙
เด็กชายเมธัส ชอบธรรม

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๘๐
เด็กชายจุฑาทัศน์ มงคลดี

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๘๑
เด็กชายวัฒนา ก๋าโยแว่น

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๘๒
เด็กชายสุภัทร แสงนิล

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๘๓
เด็กหญิงลลิตวดี ทิศร

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๘๔
เด็กหญิงนันทิชา ท้าวโยธา

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๘๕
เด็กชายพิชัย แซ่ฟุง

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๘๖
เด็กหญิงสุมินตรา ทาแกง

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๘๗
เด็กชายบรรจง คำโมนะ

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๘๘
เด็กชายพงศกร นวลสะแล

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๘๙
เด็กชายสมชาย เบียงแล

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๙๐
เด็กชายกฤตนัย จอนพงษ์

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๙๑
เด็กชายกันต์กวี แซ่ลี

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๙๒
นางสาวกามลา สว่างธนานันต์

๒๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๙๓
เด็กหญิงจารุมน แซ่ลี

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๙๔
เด็กหญิงจิรารัตน์ จันแปงเงิน

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๒๓ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๔๒๙๕
เด็กชายชินกร แซ่ซ่ง

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๙๖
เด็กหญิงฐปนา

ทรงชัยอิตรานนท์
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๙๗
เด็กชายณัฐกร สอนสุกอง

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๙๘
เด็กหญิงณัฐธิกา ประดับสงค์

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๔๕๙/๔๒๙๙
เด็กชายดวงติบ

๊

อุ่นแก้ว
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๐๐
เด็กหญิงดารุณี ซ้งเจริญชัย

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๐๑
เด็กหญิงทอฝน แพรวา

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๐๒
เด็กหญิงทัคศินา ท้าววิทย์วัฒน์

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๐๓
เด็กชายธนภัทร คำภิโล

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๐๔
เด็กหญิงพรรณษา บัวงาม

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๐๕
เด็กชายพัสกร แสงสุดสาย

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๐๖
เด็กหญิงพิชชาภา สลีสองสม

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๐๗
เด็กหญิงรัตนา แซ่ย้า

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๐๘
เด็กชายรุ่งธนภพ

ทรงชัยอิตรานนท์
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๐๙
เด็กหญิงวรันธร ปาต๊ะ

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๑๐
เด็กหญิงศุทธินี ศรีสมร

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๑๑
เด็กหญิงสนธยา แซ่ย้า

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๑๒
เด็กชายสหรัฐ เงินสัจจา

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๑๓
เด็กหญิงสุนิตา จินดาธรรม

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๑๔
เด็กชายสุพร มัวพงษ์พันธ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๑๕
เด็กชายสุภชัย แซ่เล่า

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๑๖
เด็กชายอภิวัฒน์ กมลาสน์กมุท

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๑๗
เด็กชายอรรถกรณ์ ชุ่มมงคล

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๑๘
เด็กชายอัครเดช ไตรกลิน

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๑๙
เด็กชายไพรพนา มาใจ

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๒๐
เด็กชายคมกริช แจ่มสงวน

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๒๑
เด็กหญิงณัฐณิชา คำเมืองชืน

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๒๒
เด็กชายธนชิต กาจชม

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๒๓
เด็กหญิงนัชพร แซ่จ๋าว

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๒๔
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

แซ่ฟุง
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๒๕
เด็กชายอัครเดช มูลทสอน

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๒๖
เด็กชายชาตรี นาคมา

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๒๗
เด็กชายไตรภพ แซ่ฟุง

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๒๘
เด็กหญิงกาญจนา แซ่จ๋าว

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๒๙
เด็กชายจิรเมธ ปนคำ

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๒๔ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๔๓๓๐
เด็กหญิงชลธิชา แซ่เงิน

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๓๑
เด็กชายชาญชัย แซ่ลี

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๓๒
เด็กชายชโนทัย แซ่หาง

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๓๓
นางสาวดาราพร อาโต่

๐๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๓๔
เด็กหญิงตวิษา ผาติเกษมสุข

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๓๕
เด็กหญิงพอน สุวรรณ

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๓๖
เด็กหญิงลักษิกา หม่อโปะกู่

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๓๗
เด็กหญิงวิมาลา นามแก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๓๘
เด็กหญิงวิยะดา แซ่หลี

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๓๙
เด็กหญิงศิริพร แซ่อิน

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๔๐
เด็กชายศุภราช ผาติเกษมสันต์

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๔๑
เด็กชายอนุพงศ์ แก้วดินเหนียว

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๔๒
เด็กชายอาก่า หมือแล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๔๓
เด็กหญิงอาภรณ์ เมดทู่กู่

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๔๔
เด็กหญิงอิน

่

แก้วอิน
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๔๕
เด็กหญิงอ้อม แซ่อ้าย

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๔๖
เด็กหญิงอ๊อด แซ่ลี

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๔๗
เด็กหญิงเบญจวรรณ เคียนคำ

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๔๘
เด็กหญิงเพ็ญนภา นาดอน

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๔๙
เด็กหญิงไอยรินทร์ แซ่ลี

้

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๕๐
เด็กชายธนกฤต สุทธิกมลสกุล

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๕๑
เด็กชายพิชยะ หม่อโปะกู่

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๕๒
เด็กหญิงรุ่งทิวา แซ่ซา

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๕๓
นายพงษ์ศิริ คำแสง

๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๕๔
นายสมนึก ทิตา

๒๑/๐๑/๒๕๒๒

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๕๕
นางสาวฤทัยวรรณ เครือวงค์

๑๒/๐๔/๒๕๓๔

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๕๖
เด็กชายกิตติพงศ์ สุขเกษม

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันต้นธง วัดสันปาลาน  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๕๗
เด็กหญิงฟาราฮานี กันทะใจ

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันต้นธง วัดสันปาลาน  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๕๘
เด็กหญิงอรวรรยา ปญญาเสน

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสันต้นธง วัดสันปาลาน  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๕๙
เด็กหญิงกัญญาภัค ปาระมีกาศ

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันต้นธง วัดสันปาลาน  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๖๐
นายสมชาย ยอดแสง

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันต้นธง วัดสันปาลาน  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๖๑
เด็กหญิงกฤตยา จันทาพูน

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันต้นธง วัดสันปาลาน  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๖๒
เด็กชายธนดล ยมมะนา

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันต้นธง วัดสันปาลาน  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๖๓
เด็กชายศิวกร บุญเคลือบ

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันต้นธง วัดสันปาลาน  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๖๔
เด็กชายศุภชัย กันแก้ว

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันต้นธง วัดสันปาลาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๒๕ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๔๓๖๕
เด็กชายเจษฎา ชุ่มมงคล

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันต้นธง วัดสันปาลาน  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๖๖
เด็กชายปยะณัฐ ต๊ะต้องใจ

๒๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง)

ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๖๗
เด็กชายภูมิพัฒน์ ปูรียะ

๒๘/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง)

ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๖๘
เด็กชายพีรพัฒน์ คำผง

๒๖/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง)

ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๖๙
เด็กชายพิชิตชัย สะอาดจิตต์

๑๔/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง)

ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๗๐
เด็กหญิงรัตติกาล มุทไทยา

๑๒/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง)

ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๗๑
เด็กชายสัญาลักษณ์ หอมหวน

๐๘/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง)

ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๗๒
เด็กหญิงผกามาศ กันธิพร้าว

๑๙/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง)

ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๗๓
เด็กหญิงญาดา ตุ้ยสุวรรณ

๑๔/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง)

ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๗๔
เด็กหญิงอชริยาพร ไชยคำ

๒๘/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง)

ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๗๕
เด็กหญิงภัทราวดี วันตานำ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง)

ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๗๖
เด็กชายจีรวัฒน์ ผาบเนตร

๒๗/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนอบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง)

ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๗๗
เด็กหญิงเนตรนภา พินิจตรง

๑๐/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนอบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง)

ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๗๘
เด็กชายภักดี ณ ลำพูน

๒๔/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนอบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง)

ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๗๙
เด็กหญิงอารยา สามะ

๒๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง)

ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๘๐
เด็กชายวชิรายุทธ ณ อุโมงค์

๐๑/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง)

ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๘๑
เด็กหญิงอภัสรา เดอะสกุล

๑๗/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง)

ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๘๒
เด็กชายคัมภีรัตว์ อินแปง

๑๘/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดอนไชย ดอนไชย  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๘๓
เด็กชายณัฐพล พลจร

๑๗/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดอนไชย ดอนไชย  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๘๔
เด็กชายธนภัทร นันใจ

๑๙/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดอนไชย ดอนไชย  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๘๕
เด็กชายศุภณัฐ คำชืน

่

๘/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนไชย ดอนไชย  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๘๖
เด็กหญิงเฌณิศา ศรีสัวสดิ

์

๒๐/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดอนไชย ดอนไชย  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๘๗
เด็กหญิงกนกพร ฟงเร็ว

๑๐/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดอนไชย ดอนไชย  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๘๘
เด็กหญิงจิราพร คำทองยศ

๒๒/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดอนไชย ดอนไชย  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๘๙
เด็กหญิงศุภรัตน์ ยากอง

๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดอนไชย ดอนไชย  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๙๐
เด็กชายณัฐดนัย เสน่ห์หา

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนไชย ดอนไชย  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๙๑
เด็กชายธนภัทร วิศัย

๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนไชย ดอนไชย  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๙๒
เด็กชายปฎิพล ฝนแก้ว ๖/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนไชย ดอนไชย  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๙๓
เด็กชายภีรภัทร พรรณรายน์ ๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนไชย ดอนไชย  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๙๔
เด็กชายวริยวนนท์ ยาวิชัย ๔/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนไชย ดอนไชย  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๙๕
เด็กชายอดิศร จันทร์ประไพ

๑๗/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนไชย ดอนไชย  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๙๖
เด็กชายอนุวัฒน์ กาใจ

๑๖/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนไชย ดอนไชย  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๙๗
เด็กหญิงธิติยา ยากอง

๑๓/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนไชย ดอนไชย  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๙๘
เด็กหญิงเปรมสินี

เตชะวงศ์พาณิชย์ ๒๙/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนไชย ดอนไชย  

ชร ๓๔๕๙/๔๓๙๙
เด็กหญิงพรพิมล ขันเงิน

๒๑/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนไชย ดอนไชย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๒๖ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๔๔๐๐
เด็กชายธีรเมธ ไชยวงศ์

๑๑/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดอนไชย ดอนไชย  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๐๑
เด็กชายภูมิชนก โพธิขุนทด

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนไชย ดอนไชย  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๐๒
เด็กชายศรัญู ใจยศ

๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดอนไชย ดอนไชย  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๐๓
เด็กชายสุริยาหิรัญ ช่างเกิด ๔/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนไชย ดอนไชย  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๐๔
เด็กชายอดิศักดิ

์

เตรียมคำ
๑๘/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนไชย ดอนไชย  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๐๕
เด็กชายนนทวัฒน์ ทุมทอง ๖/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนไชย ดอนไชย  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๐๖
เด็กหญิงจริยาพร แก้วนา

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนไชย ดอนไชย  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๐๗
เด็กหญิงวรัทยา พิชะตา ๕/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนไชย ดอนไชย  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๐๘
เด็กชายรัชชานันท์ ใจแสน

๒๘/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านม่อนปายาง ดอนมูล  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๐๙
เด็กชายรัฐภูมิ เตชะอ้าย ๒/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่อนปายาง ดอนมูล  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๑๐
เด็กชายวุฒิชัย ยาวงค์

๑๗/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านม่อนปายาง ดอนมูล  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๑๑
เด็กชายภัทรดล อุดธนะ

๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านม่อนปายาง ดอนมูล  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๑๒
เด็กชายวรดล ผดุงใส

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่อนปายาง ดอนมูล  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๑๓
เด็กหญิงปานระวี ยานะติบ

๊

๑๖/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านม่อนปายาง ดอนมูล  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๑๔
เด็กหญิงทีปะกา ฐานะกอง

๑๓/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านม่อนปายาง ดอนมูล  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๑๕
เด็กหญิงศุภกานต์ นะสาร

๑๓/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านม่อนปายาง ดอนมูล  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๑๖
เด็กชายรัชชานนท์ อินต๊ะมา

๑๖/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านม่อนปายาง ดอนมูล  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๑๗
เด็กชายสรศักดิ

์

กุณายะ
๒๓/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๑๘
เด็กชายวุฒิพันธ์ ศิริแสน ๑/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๑๙
เด็กชายพงศธร ศิริอาด ๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๒๐
เด็กหญิงอาภาศิริ สุขสำราญ

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๒๑
เด็กชายจักรินทร์ ปารมี

๒๗/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๒๒
เด็กชายกิตติศร สหัสแปง

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๒๓
เด็กชายนนทภัทร์ ศิริแสน

๑๙/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๒๔
เด็กหญิงชนาพร ยานะติบ

๊

๕/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๒๕
เด็กชายนิติภูมิ ธะนะวงค์

๓๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๒๖
เด็กชายภูวนัตถ์ อุดเขียว

๑๙/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๒๗
เด็กชายปยะพัทธ์ ไชยชมพล

๒๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๒๘
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ใจสุข
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๒๙
เด็กชายพลภูมิ มหาวรรณ์

๒๙/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๓๐
เด็กชายรัฐภูมิ สุภาพ

๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๓๑
เด็กชายศิริมงคล ไชยชมพล

๑๑/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๓๒
เด็กชายพงศกร คชภรณ์

๒๕/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๓๓
เด็กชายปญญากรณ์ คำลือ

๒๒/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๓๔
เด็กชายธีรภัทร ปนศักดิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๒๗ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๔๔๓๕
เด็กหญิงจิตภินันท์ อุตมะพูนเกียรติ ๘/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๓๖
เด็กหญิงภัคกัญญา คำปนติบ

๊

๒๖/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๓๗
เด็กหญิงสวรินทร์ ยาวงค์

๓๑/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๓๘
เด็กหญิงทิฆัมพร กระธรรม

๑๓/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๓๙
เด็กหญิงอภัสรา สาระวรรณ์

๒๒/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๔๐
เด็กหญิงภัทรพร ฐานะงาม ๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๔๑
เด็กหญิงชลธิชา ยอดปา

๑๙/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๔๒
เด็กหญิงพิยดา มีปา

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแรดวิทยา ดอนมูล  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๔๓
เด็กหญิงกชกร ล๊อกลอน

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปล้องตลาด วัดปงสนุก  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๔๔
เด็กชายกษิดิเดช

์

วงศ์สิงห์
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปล้องตลาด วัดปงสนุก  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๔๕
เด็กหญิงกัญญาณัฐ สายศักดิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปล้องตลาด วัดปงสนุก  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๔๖
เด็กหญิงจิราภรณ์ ทองงาม

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปล้องตลาด วัดปงสนุก  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๔๗
เด็กชายทรงวุฒิ ธนเลิศวิรัตน์

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปล้องตลาด วัดปงสนุก  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๔๘
เด็กหญิงนันติยา สิทธิ

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปล้องตลาด วัดปงสนุก  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๔๙
เด็กหญิงนุชธิรา พรชัย

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปล้องตลาด วัดปงสนุก  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๕๐
เด็กหญิงบัณฑิตา ทารินทร์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปล้องตลาด วัดปงสนุก  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๕๑
เด็กหญิงปนลเสท ทำทาน

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปล้องตลาด วัดปงสนุก  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๕๒
เด็กชายปุณยากร นาระต๊ะ

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปล้องตลาด วัดปงสนุก  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๕๓
เด็กชายภัทรพณ ราโช

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปล้องตลาด วัดปงสนุก  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๕๔
เด็กชายศิวัฒน์ ทำทาน

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปล้องตลาด วัดปงสนุก  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๕๕
เด็กหญิงเกตน์สิรี เปงอินแก้ว

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปล้องตลาด วัดปงสนุก  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๕๖
เด็กชายจิระพงษ์ ราญรอน

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปล้องตลาด วัดปงสนุก  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๕๗
เด็กหญิงณัฐณิชา วันดี

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปล้องตลาด วัดปงสนุก  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๕๘
เด็กชายณัฐพล โอ้โถง

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปล้องตลาด วัดปงสนุก  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๕๙
เด็กชายทินกร มะลิ

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปล้องตลาด วัดปงสนุก  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๖๐
เด็กชายธรรมสรณ์ จินะเขียว

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปล้องตลาด วัดปงสนุก  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๖๑
เด็กหญิงพิมผกา หมีขำ

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปล้องตลาด วัดปงสนุก  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๖๒
เด็กชายพีรพัฒน์ ชาวเขาพระ

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปล้องตลาด วัดปงสนุก  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๖๓
เด็กชายพีรพัฒน์ สอนใจ

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปล้องตลาด วัดปงสนุก  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๖๔
เด็กหญิงภวันรัตน์ แปงเปง

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปล้องตลาด วัดปงสนุก  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๖๕
เด็กชายภาคิน มุงเมือง

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปล้องตลาด วัดปงสนุก  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๖๖
เด็กหญิงมณฑิรา ทนทาน

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปล้องตลาด วัดปงสนุก  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๖๗
เด็กชายรัชนาท ไชยคำ

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปล้องตลาด วัดปงสนุก  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๖๘
เด็กหญิงวรัญญา ดวงสิทธิ

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปล้องตลาด วัดปงสนุก  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๖๙
เด็กหญิงวิชุดา ตรัยตันติวงศ์

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปล้องตลาด วัดปงสนุก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๒๘ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๔๔๗๐
เด็กหญิงสลิลทิพย์ สุทธะโทธน

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปล้องตลาด วัดปงสนุก  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๗๑
เด็กหญิงสุทธิรัตน์ แสงเทพ

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปล้องตลาด วัดปงสนุก  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๗๒
เด็กหญิงเจนจิรา จันทร์จิตร

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปล้องตลาด วัดปงสนุก  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๗๓
เด็กชายเหนือเมฆ คงกาบ

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปล้องตลาด วัดปงสนุก  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๗๔
เด็กชายภูชิสส์ กามลคร

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปล้องตลาด วัดปงสนุก  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๗๕
เด็กชายธรรมสรณ์ เมืองนันท์

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปล้องตลาด วัดปงสนุก  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๗๖
เด็กชายนันธวัตร ศรีธนันชัย

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปล้องตลาด วัดปงสนุก  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๗๗
เด็กชายอนุชา เสียงเสนาะ

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปล้องตลาด วัดปงสนุก  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๗๘
เด็กชายโชคชัย สายศักดิ

์

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปล้องตลาด วัดปงสนุก  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๗๙
เด็กชายบรรณสรณ์ จินะเขียว

๓๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านงิวปาไผ่(ราษฎร์นุกูล)

้

เชียงทอง  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๘๐
เด็กชายวัชรินทร์ เอียะวรรณกุล

๐๔/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านงิวปาไผ่(ราษฎร์นุกูล)

้

เชียงทอง  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๘๑
เด็กชายวรัญู จันต๊ะนาเขต

๐๕/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านงิวปาไผ่(ราษฎร์นุกูล)

้

เชียงทอง  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๘๒
เด็กชายอัศวเทพ หมอกเหมย

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวปาไผ่(ราษฎร์นุกูล)

้

เชียงทอง  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๘๓
เด็กชายขจร แก้วกอง

๐๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านงิวปาไผ่(ราษฎร์นุกูล)

้

เชียงทอง  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๘๔
เด็กชายมนัสนันท์ สุขสำราญ

๐๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านงิวปาไผ่(ราษฎร์นุกูล)

้

เชียงทอง  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๘๕
เด็กชายณัฐพล หลวงแก้ว

๒๑/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านงิวปาไผ่(ราษฎร์นุกูล)

้

เชียงทอง  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๘๖
เด็กชายอภิวัฒน์ รัฐวรณ์

๑๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านงิวปาไผ่(ราษฎร์นุกูล)

้

เชียงทอง  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๘๗
เด็กชายกฤษณพงษ์ ปจจะ

๒๘/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านงิวปาไผ่(ราษฎร์นุกูล)

้

เชียงทอง  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๘๘
เด็กชายภูวนัตถ์ จันธิมา

๒๙/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านงิวปาไผ่(ราษฎร์นุกูล)

้

เชียงทอง  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๘๙
เด็กหญิงนำฝน ไฝเครือ

๑๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านงิวปาไผ่(ราษฎร์นุกูล)

้

เชียงทอง  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๙๐
เด็กหญิงศิริลักษณ์ มุงมา

๒๕/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านงิวปาไผ่(ราษฎร์นุกูล)

้

เชียงทอง  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๙๑
เด็กหญิงจิดาภา ภูมินนท์

๑๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านงิวปาไผ่(ราษฎร์นุกูล)

้

เชียงทอง  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๙๒
เด็กหญิงศิรินารี อุ่นคำ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวปาไผ่(ราษฎร์นุกูล)

้

เชียงทอง  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๙๓
เด็กหญิงศุภมงคล นนทมาลย์

๑๖/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านงิวปาไผ่(ราษฎร์นุกูล)

้

เชียงทอง  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๙๔
เด็กชายภาณุพงษ์ คงทรัพย์

๐๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านงิวปาไผ่(ราษฎร์นุกูล)

้

เชียงทอง  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๙๕
เด็กชายสิรภัทร ทำของดี

๑๙/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านงิวปาไผ่(ราษฎร์นุกูล)

้

เชียงทอง  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๙๖
เด็กชายธรรมาลักษณ์

เปกธนะ
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านงิวปาไผ่(ราษฎร์นุกูล)

้

เชียงทอง  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๙๗
เด็กชายปุญญพัฒน์ ธิบูลย์

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านงิวปาไผ่(ราษฎร์นุกูล)

้

เชียงทอง  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๙๘
เด็กชายพีรพัฒน์ คำปน

๑๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านงิวปาไผ่(ราษฎร์นุกูล)

้

เชียงทอง  

ชร ๓๔๕๙/๔๔๙๙
เด็กชายภัทรานิษฐ์ มากอง

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านงิวปาไผ่(ราษฎร์นุกูล)

้

เชียงทอง  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๐๐
เด็กชายอนุชิด หลวงนัน

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านงิวปาไผ่(ราษฎร์นุกูล)

้

เชียงทอง  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๐๑
เด็กหญิงจิรภัทร ไชยมงคล

๒๗/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านงิวปาไผ่(ราษฎร์นุกูล)

้

เชียงทอง  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๐๒
เด็กหญิงทิพปภา สุริยะมงคล

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านงิวปาไผ่(ราษฎร์นุกูล)

้

เชียงทอง  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๐๓
เด็กหญิงนาวารินทร์ วงศ์พัก

๑๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านงิวปาไผ่(ราษฎร์นุกูล)

้

เชียงทอง  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๐๔
เด็กหญิงเบญญาภา ทำว่อง

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านงิวปาไผ่(ราษฎร์นุกูล)

้

เชียงทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๒๙ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๔๕๐๕
เด็กหญิงศุภนุช อุ่นคำ

๑๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านงิวปาไผ่(ราษฎร์นุกูล)

้

เชียงทอง  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๐๖
เด็กหญิงสุพัตรา อำนาจศาล

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านงิวปาไผ่(ราษฎร์นุกูล)

้

เชียงทอง  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๐๗
เด็กหญิงอาทิตยา นันไชยกัน

๒๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านงิวปาไผ่(ราษฎร์นุกูล)

้

เชียงทอง  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๐๘
เด็กหญิงอภิชญา อุดทา

๐๖/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านงิวปาไผ่(ราษฎร์นุกูล)

้

เชียงทอง  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๐๙
เด็กหญิงเบญญาภา จันทวงษ์

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวใหม่

้

เชียงทอง  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๑๐
เด็กหญิงนิพาภรณ์ สุธรรมแปง

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวใหม่

้

เชียงทอง  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๑๑
เด็กหญิงอารยา แก้วจินดา

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวใหม่

้

เชียงทอง  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๑๒
เด็กหญิงชาลิชา มินารินทร์

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ เชียงทอง  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๑๓
เด็กหญิงฑิตฐิตา เพียอินทร์

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ เชียงทอง  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๑๔
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

หมืนยิง

่ ่

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ เชียงทอง  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๑๕
เด็กชายปยะชาติ บุญทาคำ

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ เชียงทอง  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๑๖
เด็กชายสรวิชญ์ เตจ๊ะวงค์

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ เชียงทอง  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๑๗
เด็กหญิงมนัสนันท์ โนใจ

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ เชียงทอง  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๑๘
เด็กหญิงวราพร ทองสุทธิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ เชียงทอง  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๑๙
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

กัณทะเกตุ
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ เชียงทอง  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๒๐
เด็กชายธนพร กำเนิดสูง

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ เชียงทอง  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๒๑
เด็กชายพีรพัฒน์ ผัดเวิน

้

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ เชียงทอง  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๒๒
เด็กหญิงสุธิตา อมาตยกุล

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ เชียงทอง  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๒๓
เด็กชายสมพร แสงแก้ว

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม เชียงทอง  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๒๔
เด็กชายณัฐธีร์ ตะถา

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม เชียงทอง  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๒๕
เด็กชายทินรัตน์ ยาวิเริง

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม เชียงทอง  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๒๖
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

อุตุภรณ์
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม เชียงทอง  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๒๗
เด็กหญิงธนัชพร ปงสวรรค์

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม เชียงทอง  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๒๘
เด็กหญิงสายรุ้ง อินต๊ะนิล

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม เชียงทอง  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๒๙
เด็กชายชลฑิชา เสนจันทร์ฒิไชย

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม เชียงทอง  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๓๐
เด็กหญิงเมธปยา ขันทกิจ

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม เชียงทอง  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๓๑
เด็กหญิงศิกัญตา เชียงกันทะ

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม เชียงทอง  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๓๒
เด็กหญิงณัฐพร ปุระตา

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม เชียงทอง  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๓๓
เด็กหญิงนวินดา ก๋าวงศ์

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม เชียงทอง  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๓๔
เด็กชายศุภโชค ยาวิชัย

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม เชียงทอง  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๓๕
เด็กชายภูวนาถ แมนประโคน

๒๗/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาตึงงาม ดอนไชย  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๓๖
เด็กชายนิธิศ ชาธิพา

๓๑/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาตึงงาม ดอนไชย  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๓๗
เด็กชายอภิวิชญ์ โสศรีสุข ๓/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปาตึงงาม ดอนไชย  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๓๘
เด็กหญิงกุลภรณ์ อินชำนาญ

๑๕/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาตึงงาม ดอนไชย  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๓๙
เด็กหญิงกัญญาณี ศรีประทุม

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาตึงงาม ดอนไชย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๓๐ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๔๕๔๐
เด็กหญิงปพิชญา บุญตัน ๘/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาตึงงาม ดอนไชย  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๔๑
เด็กหญิงทรงศิริ ติยะ ๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปาตึงงาม ดอนไชย  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๔๒
เด็กหญิงพรรณวดี แจ่มสุวรรณ์

๑๓/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาตึงงาม ดอนไชย  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๔๓
เด็กชายธีรเทพ วันยาว ๖/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาตึงงาม ดอนไชย  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๔๔
เด็กชายพุธิเมธ กมลสาร

๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาตึงงาม ดอนไชย  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๔๕
เด็กชายอนุวัฒน์ ภูจำปา

๑๔/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาตึงงาม ดอนไชย  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๔๖
เด็กชายมนัส ทะนะใจ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปารวก ดอนไชย  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๔๗
เด็กหญิงวรรณวิษา ปนตาบูรณ์

๑๒/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปารวก ดอนไชย  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๔๘
เด็กหญิงอัปสร คำทองจักร ๖/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปารวก ดอนไชย  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๔๙
เด็กหญิงจุฑาศิณี มิมาละ

๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปารวก ดอนไชย  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๕๐
เด็กชายธนพัฒน์ ต๊ะยะ ๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา ดอนไชย  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๕๑
เด็กหญิงศุภมาส ทะระมา ๓/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา ดอนไชย  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๕๒
เด็กหญิงเบญญาพร มาสุ้ม

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา ดอนไชย  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๕๓
เด็กหญิงเพชรลดา มุงจะรส

๑๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา ดอนไชย  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๕๔
เด็กหญิงธัญกมล บุญทัน

๒๖/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา ดอนไชย  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๕๕
เด็กหญิงศศิวิมล สือไทรงาม

่

๑๐/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา ดอนไชย  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๕๖
เด็กชายเมธานนท์ ชืนใจ

่

๒๘/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา ดอนไชย  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๕๗
เด็กชายกษิต์เดช ทะนะใจ

๑๓/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา ดอนไชย  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๕๘
เด็กชายธนวัฒน์ เขือนวิเศษ

่

๑๔/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา ดอนไชย  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๕๙
เด็กหญิงจรุนันท์ เริงเขตการ

๑๔/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา ดอนไชย  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๖๐
เด็กชายธนภัทร ฉัวกระกูล

่

๒๕/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา ดอนไชย  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๖๑
เด็กชายพชรพล ขัตติยะ

๑๙/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา ดอนไชย  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๖๒
เด็กหญิงปยะธิดา มะหิธิ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา ทุ่งห้า  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๖๓
เด็กหญิงสุชานันท์ ธรรมสอน

๑๑/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา ทุ่งห้า  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๖๔
นางสาวดาราพร เมธาศีรีกุล

๑๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเวียงปาเปาวิทยาคม ทุ่งห้า  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๖๕
นางสาวมาริสา โยนิจ

๑๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเวียงปาเปาวิทยาคม ทุ่งห้า  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๖๖
นางสาวเจนจิรา พินโพธิ

์

๐/๐/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ทุ่งห้า  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๖๗
เด็กชายชยุตพงศ์ เมืองจันทรา

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง ปาแดง  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๖๘
เด็กชายอภิวิชญ์ กรรณสูตร

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง ปาแดง  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๖๙
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ ลำแน่น ๓/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง ปาแดง  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๗๐
เด็กหญิงปราญชลี สิทธิ ๒/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง ปาแดง  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๗๑
เด็กหญิงรินรดา วิชาคำ

๑๑/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง ปาแดง  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๗๒
เด็กหญิงวิชญาดา กุณนะ

๑๖/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง ปาแดง  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๗๓
เด็กชายสุรพิชญ์ อาธิเสนะ

๒๙/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง ปาแดง  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๗๔
เด็กชายธนภัทร เขือนหก

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง ปาแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๓๑ / ๒๕๑

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๔๕๗๕
เด็กหญิงโชษิตา นวลบุญเรือง

๗/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง ปาแดง  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๗๖
เด็กชายทวีทรัพย์ ทามัน

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง ปาแดง  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๗๗
เด็กชายกรณ์กร กองหมี

๒๐/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง ปาแดง  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๗๘
เด็กชายวรัญู วงค์สลี

๒๓/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง ปาแดง  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๗๙
เด็กหญิงธัญชนก มีสุด

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง ปาแดง  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๘๐
เด็กชายพิชัยยุทธ แซ่ล้อ

๑๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง ปาแดง  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๘๑
เด็กหญิงบุญยาพร ลีลาสัจธรรม

๑๖/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง ปาแดง  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๘๒
เด็กชายจักรภัทร เลิศหล้า

๒๓/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง ปาแดง  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๘๓
เด็กหญิงดวงฤดี แซ่หลอ ๐/๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๘๔
เด็กชายไกรศิริ แซ่วือ

้

๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๘๕
เด็กชายวงศธร แซ่วือ

่

๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๘๖
เด็กชายทิฆัมพร ทรงสิริวงค์ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๘๗
เด็กชายกิตตินันท์ ร่มพนาธรรม ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๘๘
เด็กชายวีรชัย ลีลาธรรมสัจจะ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๘๙
เด็กชายนพดล แซ่ลี ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๙๐
เด็กชายพฤตินัน ศิริวัฒน์ธนาโชติ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๙๑
เด็กชายวีรพล แซ่ส้ง ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๙๒
เด็กชายธีร์ธวัช แซ้ส้ง ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๙๓
เด็กชายพลพล แซ่ยัง

้

๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๙๔
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

แซ่วือ

้

๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๙๕
เด็กชายภากร แซ่ลี ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๙๖
เด็กชายกิตติศักดิ

์

แซ่เห้อ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๙๗
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ร่มพนาธรรม ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๙๘
เด็กหญิงกัลยรัตน์ แซ่หว้า ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๕๙๙
เด็กหญิงเกวลิน แซ่วะ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๐๐
เด็กหญิงทิตภวรรณ แซ่ย่าง ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๐๑
เด็กหญิงบุษกร วิรุฬห์สิริญาติ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๐๒
เด็กหญิงประภัสรา สิริมนพร ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๐๓
เด็กหญิงประภัสสร สิริมนพร ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๐๔
เด็กหญิงพรรณพัชร โรจนคีรีสันติ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๐๕
เด็กหญิงอารีรัตน์ แซ่สง ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๐๖
เด็กหญิงณัฐริกานต์ แซ่ส้ง ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๐๗
เด็กชายครรชิต แซ่มัว

่

๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๐๘
เด็กชายจตุพล ลีลาธรรมสัจจะ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๐๙
เด็กชายสุบิน สิริมนพร ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๓๒ / ๒๕๑

้
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ชร ๓๔๕๙/๔๖๑๐
เด็กชายศุภกร แซ่วือ

้

๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๑๑
เด็กชายวิโรจน์ สวาทชาติ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๑๒
เด็กชายนพล แซ่ว่าง ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๑๓
เด็กชายก้องภพ แซ่ย่าง ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๑๔
เด็กชายสุเมธ แซ่ส้ง ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๑๕
เด็กชายทินภัทร แซ่เท้า ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๑๖
เด็กชายธนโชติ ศิริวัฒน์ธนาโชติ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๑๗
เด็กชายสยาม แซ่ว่าง ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๑๘
เด็กชายสุเทพ แซ่เล้า ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๑๙
เด็กหญิงสุณิสา ทรงสิริวงศ์ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๒๐
เด็กหญิงณัฐชยา แซ่ท้าว ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๒๑
เด็กหญิงอังคนา เกียรติยากุล ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๒๒
เด็กหญิงณิชาภัทร แซ่เล้า ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๒๓
เด็กหญิงกรรวี แซ่ย่าง ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๒๔
เด็กหญิงณิชนันทน์ แซ่วะ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๒๕
เด็กหญิงพิชญาภา โรจนคีรีสันติ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๒๖
เด็กหญิงศิริรักษ์ เประนาม ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๒๗
เด็กชายสุริยะวงค์ แซ่เห้อ ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๒๘
เด็กชายจิรศักดิ

์

แซ่วือ

้

๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๒๙
เด็กชายดิลก แสนยากุล ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๓๐
เด็กชายศรีเทพ แซ่วือ

้

๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๓๑
เด็กชายพิภพ แซ่เท้า ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๓๒
เด็กชายสัมพันธ์ แสนยากุล ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๓๓
เด็กชายอนุชา ร่มพนาธรรม ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๓๔
เด็กชายวีรยุทธ์ สวาทชาติ ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๓๕
เด็กชายจีรเกียรติ ลีลาธรรมสัจจะ ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๓๖
เด็กหญิงวารุณี แซ่เท้า ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๓๗
เด็กหญิงจินตนา แซ่ลี ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๓๘
เด็กหญิงเจนจิรา แซ่วือ

้

๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๓๙
เด็กหญิงศิริวรรณ จักรภาณุวงศ์ ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๔๐
เด็กหญิงศุภิสรา สวาทชาติ ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๔๑
เด็กหญิงชนิกานต์ แซ่เท้า ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๔๒
เด็กหญิงวิสุดา แซ่เล้า ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๔๓
เด็กหญิงจิณณพัต ทรงสิริวงค์ ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๔๔
เด็กหญิงรัตติกร แสนยากุล ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๓๓ / ๒๕๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๔๖๔๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ วรโชติวนาไพร

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงนก โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๔๖
เด็กชายพาดิพู บงกชผล

๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๔๗
เด็กชายอาทิตย์ สาธิตบุญ

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๔๘
เด็กหญิงอรทัย พาเอะ

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๔๙
เด็กหญิงศศิธร ทุบอ

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๕๐
เด็กชายพงศ์อนันต์ คำหอม

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๕๑
เด็กชายอนุชา เล่าส่าย

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๕๒
เด็กชายจิรายุ เพชรคีรีรัฐ

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๕๓
เด็กหญิงกนกวรรณ แซ่ยัง

้

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๕๔
เด็กหญิงจารุณี หน่อไพรสน

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๕๕
เด็กชายธนวิชญ์ วรรณะ

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๕๖
เด็กชายฐานันดร กุลจิรัฐติกร

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๕๗
เด็กชายเจษฎา บุญศรี

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๕๘
เด็กหญิงซีหมี

่ ่

จะฟะ
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๕๙
เด็กหญิงพจมา คูเซอร์

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๖๐
เด็กหญิงสกาวรัตน์ อุชัย

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๖๑
เด็กหญิงวิภา วิภาชงโค

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๖๒
เด็กหญิงสุพรรณนิภา สีเพ็ชร

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๖๓
เด็กชายพงศธร โกแสนตอ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๖๔
เด็กหญิงชิกมล ภูมิโคกรักษ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๖๕
เด็กหญิงปยดา เลาหมี

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๖๖
เด็กหญิงภานุมาศ แซ่หว้า

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๖๗
เด็กชายณัฐกมล พึงธรรม

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๖๘
เด็กชายธนพัฒน์ คำเขียว

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๖๙
เด็กชายปกรณ์ชัย ทิพลาย

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๗๐
เด็กหญิงบุษราคัม บุญเลิศ

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๗๑
เด็กชายเศรษฐพล เนืองทอง

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๗๒
เด็กหญิงปยภรณ์ ยะหงษา

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๗๓
เด็กหญิงศิริมล แลเซอะ

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๗๔
เด็กชายณัฐภูมิ อุชัย

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๗๕
เด็กหญิงศรินทิพย์ ด้วย

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๗๖
เด็กหญิงดาว ลุงออ

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันสลี โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๗๗
เด็กชายวีรานุวัตร วิรัตน์เกษม

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันสลี โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๗๘
เด็กชายจุนเวย โล

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันสลี โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๗๙
เด็กหญิงนภารัตน์ ลามา

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันสลี โปงเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๓๔ / ๒๕๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๔๖๘๐
เด็กชายประสิทธิชัย

์

เพชรอุดม
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันสลี โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๘๑
เด็กชายอัษฎากร ลุงเคลือ

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันสลี โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๘๒
เด็กหญิงเปา ลุงมา

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันสลี โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๘๓
เด็กหญิงศิราลักษณ์ โพสลี

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันสลี โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๘๔
เด็กชายธนากรณ์ ปญญาใจ

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันสลี โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๘๕
เด็กชายจิรภัทร เกียรจิติรกุล

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันสลี โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๘๖
เด็กหญิงเมย์ริษา แซ่ตัง

้

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันสลี โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๘๗
เด็กหญิงสุมิตรา ชุมภูแสน

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันสลี โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๘๘
เด็กชายอนุชา ตาคำ

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันสลี โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๘๙
เด็กชายเฉลิมชัย ชมภู

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันสลี โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๙๐
เด็กหญิงสุทธิดา ตาคำ

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันสลี โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๙๑
เด็กชายณัฐภัทร ทัพเจริญ

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันสลี โปงเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๙๒
เด็กชายธงชัย กันทะเสน ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๙๓
เด็กชายนภวิทย์ สมัยทัน ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๙๔
เด็กชายปารเมศ หมืนแก้ว

่

๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๙๕
เด็กชายวรฤทธิ

์

แก้ววิโรจน์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๙๖
เด็กหญิงวันเฉลิม หมืนตา

่

๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๙๗
เด็กหญิงปยฉัตร ขันมอญ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๙๘
เด็กหญิงยุวดี แก้วแดง ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ชร ๓๔๕๙/๔๖๙๙ เด็กหญิงพลอยลาวรรณ
ตันคำ

๋

๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ชร ๓๔๕๙/๔๗๐๐
เด็กหญิงทัศนีย์ กันทิมา ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ชร ๓๔๕๙/๔๗๐๑
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา กัลยา ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ชร ๓๔๕๙/๔๗๐๒
เด็กหญิงอรรณิษา จันทร์ดวน ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ชร ๓๔๕๙/๔๗๐๓
เด็กชายจีรศักดิ

์

แซ่เติน

๋

๔/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโปงเทวี บ้านโปงเทวี  

ชร ๓๔๕๙/๔๗๐๔
เด็กชายณัฐพล พรมอินถา

๑๕/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโปงเทวี บ้านโปงเทวี  

ชร ๓๔๕๙/๔๗๐๕
เด็กชายภีมพล ดวงจันทร์

๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโปงเทวี บ้านโปงเทวี  

ชร ๓๔๕๙/๔๗๐๖
เด็กชายอภิรักษ์ วรรณศรี ๘/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโปงเทวี บ้านโปงเทวี  

ชร ๓๔๕๙/๔๗๐๗
เด็กชายบิติภัทร์ วิชาคำ ๕/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโปงเทวี บ้านโปงเทวี  

ชร ๓๔๕๙/๔๗๐๘
เด็กชายณัฐวุฒิ ดวงสุวรรณ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนปางิววิทยา

้

ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๐๙
เด็กชายปรัชญา ธิปา ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนปางิววิทยา

้

ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๑๐
เด็กชายภัทรพล กองด้าย ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนปางิววิทยา

้

ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๑๑
เด็กชายยุทธนา ปญญาน้อย ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนปางิววิทยา

้

ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๑๒
เด็กชายนิมิตร สุวรรณศรี ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนปางิววิทยา

้

ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๑๓
เด็กชายธราเทพ ลาภโต ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนปางิววิทยา

้

ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๑๔
เด็กชายพิษณุ เครือคำ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนปางิววิทยา

้

ปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๓๕ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๔๗๑๕
เด็กชายพลภัทร บรรจง ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนปางิววิทยา

้

ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๑๖
เด็กชายรัฐศาสตร์ เพชรวิสิทธิ

์

๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนปางิววิทยา

้

ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๑๗
เด็กชายอนันตสิทธิ

์

ใจสิงห์ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนปางิววิทยา

้

ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๑๘
เด็กชายกิตติภณ คำวิชัย ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนปางิววิทยา

้

ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๑๙
เด็กหญิงเกวลิน โซงเขียว ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนปางิววิทยา

้

ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๒๐
เด็กหญิงจิรชิตา ไววาส ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนปางิววิทยา

้

ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๒๑
เด็กหญิงจุฑารัตน์ พลทา ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนปางิววิทยา

้

ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๒๒
เด็กหญิงณัฐชลดา บัวอินทร์ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนปางิววิทยา

้

ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๒๓
เด็กหญิงศุภิสรา อินต๊ะ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนปางิววิทยา

้

ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๒๔
เด็กหญิงเพชรดา มาเยอะ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนปางิววิทยา

้

ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๒๕
เด็กหญิงสุกัญญา ฤาษี ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนปางิววิทยา

้

ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๒๖
เด็กหญิงสลิลทิพย์ แก้วเกษศรี ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนปางิววิทยา

้

ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๒๗
เด็กหญิงนภสร บาอินทร์ ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนปางิววิทยา

้

ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๒๘
เด็กหญิงวชิระปราณี หวลอารมณ์ ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนปางิววิทยา

้

ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๒๙
เด็กชายกฤติภูมิ วงค์ดี ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนปางิววิทยา

้

ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๓๐
เด็กชายปพณ ใจดี ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนปางิววิทยา

้

ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๓๑
เด็กชายพงศ์สวัสดิ

์

ศรีวิชัย ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนปางิววิทยา

้

ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๓๒
เด็กชายบุญยงค์ อ้วนลำ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนปางิววิทยา

้

ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๓๓
เด็กชายวรวิทย์ พวงเงินมาก ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนปางิววิทยา

้

ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๓๔
เด็กชายพงศธร พุทธสาร ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนปางิววิทยา

้

ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๓๕
เด็กหญิงอุมากร วงค์แก้ว ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนปางิววิทยา

้

ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๓๖
นายกิตติภพ สพการ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๓๗
นายกิตติวัฒน์ เขือนแก้ว

่

๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๓๘
นายเกียรติศักดิ

์

ชมชืน

่

๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๓๙
นางสาวจริยา หมืนอุทัง

่

๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๔๐
นายจักรพงษ์ วงค์เตจา ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๔๑
นายจิระไกร อริยณรงค์ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๔๒
นายณัฐดนัย วังของ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๔๓
นายไตรรัตน์ นุ่นวงษา ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๔๔
นายธนโชติ ศรีหล้า ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๔๕
นายธีรพงศ์ คำปงยอด ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๔๖
นายปฐมทินกร แซ่ยาง ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๔๗
นายประกาศิต วรโชติวนาไพร ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๔๘
นายภูวนัย สารพัตร์ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๔๙
นางสาวศรีแพร จันทร์หอม ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๓๖ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๔๗๕๐
นายสรวิศ เชงดา ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๕๑
นายสุวิน เสโล้ะ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๕๒
นางสาวพัชราพร หาดไร่ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๕๓
นายวรายุทธ พรหมธิ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๕๔
นายกฤษฎา รักสัตย์ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๕๕
นายมฆวัน มุงเมือง ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๕๖
นายยงฟู แซ่ไซ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๕๗
นายศักดิดา

์

เปงใจ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๕๘
นางสาวสุภาวดี บุญชืน

่

๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๕๙
นางสาวพัชรพร คำแหลง ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๖๐
นายภราดร รักสัตย์ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๖๑
นายวีระพัฒน์ มือกล้า ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๖๒
นายธงชัย เลามิ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๖๓
นายศิรวิทย์ เกิดมูล ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๖๔
นายกิตติชัย ธิคำ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๖๕
นายคุณากรณ์ ตันสุนำ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๖๖
นายจักรกฤษณ์ ทะนาวา ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๖๗
นายจิรภัทร บุญหล้า ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๖๘
นายทวีศักดิ

์

แปลกปลาด ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๖๙
นายธนากร สิทธิวีวรรณ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๗๐
นายนนทชัย ใจกล้า ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๗๑
นายนพดล กันทะมา ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๗๒
นายปริญญา ธะนะรักษ์ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๗๓
นายภัสกร ตันวิลาด

๋

๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๗๔
นายภูรินทร์ อุดตัน ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๗๕
นายวัฒนพงษ์ ชัยมาลา ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๗๖
นายวีระพล แก้วบุญเรือง ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๗๗
นายศุภโชค ใหม่คำหล้า ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๗๘
นายเกียรติศักดิ

์

ศรีวิชัยอ้าย ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๗๙
นายธนากร ขาวสวย ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๘๐
นายจรัสรวี วิลัย ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๘๑
นายจินตรกานต์ สายพรหม ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๘๒
นายทรงวุฒิ เตชวงค์ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๘๓
นายธนวัฒน์ ดวงสุวรรณ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๘๔
นายธนาวุฒิ ทำว่อง ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๓๗ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๔๗๘๕
นายพงศ์ธร ใหม่ชมภู ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๘๖
นายภานุภณ ชัยลังกา ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๘๗
นายมงคล แซ่มัว

่

๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๘๘
นายวรายุทธ อุดมวรกิจ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๘๙
นายศิวะวงษ์ เจือจาน ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๙๐
นายสมชาย สดใส ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๙๑
นายเสริมพันธ์ โชติปรีชารัตน์ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๙๒
นายอลงกรณ์ สว่างทิตย์ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๙๓
นายทศพร แว่นไว ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๙๔
นางสาวโจแอน ฮกซุน ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๙๕
นางสาวนภาพร ชิมหนองแวง ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๙๖
นางสาวพรพิมล ทะนาวา ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๙๗
นางสาววรรณิดา หินสิน ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๙๘
นางสาวสุธิดา กาขัด ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๗๙๙
นางสาวอรอุมา จันทร์ทิศ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๘๐๐
นางสาวอินทร์นรี วัฒนวีโรจน์ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๘๐๑
นางสาวศิรินภา ไวหากิจ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๘๐๒
นางสาวสุรางคณา ชาตะนาวิน ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๘๐๓
นางสาวจีรวรรณ จุฝาก ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๘๐๔
นางสาวดอกแก้ว จะลา ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๘๐๕
นางสาวภานุชนาถ ฉุดกระโทก ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๘๐๖
นางสาวมณฑา ลุงกอ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๘๐๗
นายลาภวัตน์ วิชาคำ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๘๐๘
นางสาววรินธร เมืองมา ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๘๐๙
นางสาวสุพิชญา นายลิง

่

๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๘๑๐
นางสาวสุภาวิณี บุษบงค์ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๘๑๑
นางสาวอัญชุลีพร บุญมาศ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๘๑๒
นางสาวอัมพร แก้วสุตัน ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๘๑๓
นางสาวโสภิดา ไทยใหม่ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๘๑๔
นางสาวยิงเล็ก ลุงหลู่ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๘๑๕
นางสาวยิงใหญ่ ลุงหลู่ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๘๑๖
นางสาวหมวย บุญมี ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๘๑๗
นางสาววาริณี ลวดลาย ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๘๑๘
นางสาวลัดดา ทองแดง ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๘๑๙
นางสาวศิริภัสสร ก๋องปนตา ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๓๘ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๔๘๒๐
นางสาวพรทิวา โต๊ะแก้ว ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๘๒๑
นางสาวจิราพัชร จุลย์โชค ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๘๒๒
นางสาวนันทวรรณ จันทร์บ่อแก้ว ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๘๒๓
นายกฤษมา อุยี

่

๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๘๒๔
นายจักรดุลย์ ปงวัง ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๘๒๕
นายชัชวาล เชียงคำ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๘๒๖
นายณรงค์ฤทธิ

์

หลักเหมาะ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๘๒๗
นายทักษิณ อุตะมา ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๘๒๘
นายเนติพงษ์ พิพัฒน์รัตนากร ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๘๒๙
นายปวัน ตาคูณ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๘๓๐
นายประเสริฐ ทองคงหาญ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๘๓๑
นายพงษธร สุจริต ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๘๓๒
นายพีระพงษ์ รักชาติ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๘๓๓
นายภานุวัฒน์ จันต๊ะมา ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๘๓๔
นายภาสกร ตันหน้อย ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๘๓๕
นายรัฐพล ขาวงาม ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๘๓๖
นายวรเวทย์ กองปนตา ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๘๓๗
นายวีรวัฒน์ อ่างคำ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๘๓๘
นายศราวุธ มูลจินะ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๘๓๙
นายสุภัทร แก้วเทพ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๘๔๐
นายอภิรักษ์ ขัติยะ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๘๔๑
นายชนาธิป อวดผิว ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๘๔๒
นายคมสันต์ เจือจาน ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๘๔๓
นายจีรพงษ์ เฉลิมอิสระชัย ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๘๔๔
นายไชยา กาเร็ว ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๘๔๕
นายทศพล ใจกันทะ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๘๔๖
นายธนากร คำสลม ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๘๔๗
นายนิพนธ์ จ่าทิพย์ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๘๔๘
นายประสบลาภ ปญโญ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๘๔๙
นายพงพันธ์ มูลไชย ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๘๕๐
นายภัทร ลุงออ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๘๕๑
นายภานุวัฒน์ สายสำราญ ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๘๕๒
นายเมธี ธิจิตตัง ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๘๕๓
นายวรพงษ์ ศรีวิชา ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๘๕๔
นายสรณ์สิริ แซ่ส้ง ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๓๙ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๔๘๕๕
นายสุภาวัฒน์ รักบุตร ๐/๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ปางิว

้

 

ชร ๓๔๕๙/๔๘๕๖
เด็กชายกฤษฏากร กุณโณ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านลังกา ลังกา  

ชร ๓๔๕๙/๔๘๕๗
เด็กชายณัชพล จันทร์เปง ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านลังกา ลังกา  

ชร ๓๔๕๙/๔๘๕๘
เด็กชายยุทธนา ทะนันไชย ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านลังกา ลังกา  

ชร ๓๔๕๙/๔๘๕๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แหนมเชย ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านลังกา ลังกา  

ชร ๓๔๕๙/๔๘๖๐
เด็กหญิงสิริกร ยาวุฒิ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านลังกา ลังกา  

ชร ๓๔๕๙/๔๘๖๑
เด็กหญิงอังคณา ก๋ามี ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านลังกา ลังกา  

ชร ๓๔๕๙/๔๘๖๒
เด็กหญิงอธิชาพร สิทธิ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านลังกา ลังกา  

ชร ๓๔๕๙/๔๘๖๓
เด็กชายจิตติพัฒน์ อินต๊ะ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านฮ่างตำ ฮ่างตำ  

ชร ๓๔๕๙/๔๘๖๔
เด็กชายเอกภพ แซ่ลี ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านฮ่างตำ ฮ่างตำ  

ชร ๓๔๕๙/๔๘๖๕
เด็กชายลีซอ ไอ่หมอ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านฮ่างตำ ฮ่างตำ  

ชร ๓๔๕๙/๔๘๖๖
เด็กชายกษิดิศ แปงปญญา ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านฮ่างตำ ฮ่างตำ  

ชร ๓๔๕๙/๔๘๖๗
เด็กชายวีราภัทร สิริวรรณ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านฮ่างตำ ฮ่างตำ  

ชร ๓๔๕๙/๔๘๖๘
เด็กชายสัมพันธ์ นุพอ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านฮ่างตำ ฮ่างตำ  

ชร ๓๔๕๙/๔๘๖๙
เด็กชายพีรวิชญ์ สุกดี ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านฮ่างตำ ฮ่างตำ  

ชร ๓๔๕๙/๔๘๗๐
เด็กชายธนากร เขียนประเสริฐ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านฮ่างตำ ฮ่างตำ  

ชร ๓๔๕๙/๔๘๗๑
เด็กชายไชยนรินทร์ อินถา ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านฮ่างตำ ฮ่างตำ  

ชร ๓๔๕๙/๔๘๗๒
เด็กชายศุภกฤษ์ นุ้ยปอม ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านฮ่างตำ ฮ่างตำ  

ชร ๓๔๕๙/๔๘๗๓
เด็กชายวีรชิต วันไทยศูนย์ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านฮ่างตำ ฮ่างตำ  

ชร ๓๔๕๙/๔๘๗๔
เด็กชายรัชพล อินถา ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านฮ่างตำ ฮ่างตำ  

ชร ๓๔๕๙/๔๘๗๕
เด็กชายอัครพล แสงศรีจันทร์ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านฮ่างตำ ฮ่างตำ  

ชร ๓๔๕๙/๔๘๗๖
เด็กชายพิทวัส วันไทยศูนย์ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านฮ่างตำ ฮ่างตำ  

ชร ๓๔๕๙/๔๘๗๗
เด็กหญิงสุภัสสรา ไชยชนะ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านฮ่างตำ ฮ่างตำ  

ชร ๓๔๕๙/๔๘๗๘
เด็กหญิงวรัญญา กลินหาย

่

๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านฮ่างตำ ฮ่างตำ  

ชร ๓๔๕๙/๔๘๗๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ นำปญญา ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านฮ่างตำ ฮ่างตำ  

ชร ๓๔๕๙/๔๘๘๐
เด็กหญิงภิทรนัน โย่แฮ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านฮ่างตำ ฮ่างตำ  

ชร ๓๔๕๙/๔๘๘๑
เด็กหญิงศศิธร ศิริปรุ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านฮ่างตำ ฮ่างตำ  

ชร ๓๔๕๙/๔๘๘๒
เด็กหญิงพิมพ์วิมล คำแปง ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านฮ่างตำ ฮ่างตำ  

ชร ๓๔๕๙/๔๘๘๓
เด็กหญิงภัทราพร บัวบาล ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านฮ่างตำ ฮ่างตำ  

ชร ๓๔๕๙/๔๘๘๔
เด็กหญิงจิราภรณ์ แก้วดี ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านฮ่างตำ ฮ่างตำ  

ชร ๓๔๕๙/๔๘๘๕
เด็กหญิงณัฏฐ์นารี กันติบ

๊

๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านฮ่างตำ ฮ่างตำ  

ชร ๓๔๕๙/๔๘๘๖
เด็กชายคชิน ทรงศิริ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนปางิววิทยา

้

ฮ่างตำ  

ชร ๓๔๕๙/๔๘๘๗
เด็กชายชัชพงศ์ มาอยู่ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนปางิววิทยา

้

ฮ่างตำ  

ชร ๓๔๕๙/๔๘๘๘
เด็กชายภูวิศ เดชวงค์ยา ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาจัน

่

ดอนจัน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๔๘๘๙
เด็กชายธีรภัทร พวงกิงแก้ว

่

๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาจัน

่

ดอนจัน

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๔๐ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๔๘๙๐
เด็กชายอภิรักษ์ พวงกิงแก้ว

่

๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาจัน

่

ดอนจัน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๔๘๙๑
เด็กหญิงสุพัตรา แก้วเพชร ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาจัน

่

ดอนจัน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๔๘๙๒
เด็กหญิงกชกร ยอดอินคำ

่

๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาจัน

่

ดอนจัน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๔๘๙๓
เด็กชายอาทิตย์ แสนยศ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาจัน

่

ดอนจัน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๔๘๙๔
เด็กหญิงปพิชญา สารชัยงค์ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาจัน

่

ดอนจัน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๔๘๙๕
เด็กหญิงพลอยไพลิน สุกันทา ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาจัน

่

ดอนจัน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๔๘๙๖
เด็กหญิงวริศรา จิตต์ตัง

้

๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาจัน

่

ดอนจัน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๔๘๙๗
เด็กหญิงสุพิชญา มาแก้ว ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาจัน

่

ดอนจัน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๔๘๙๘
เด็กหญิงกฤษณา กาบศรี ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาจัน

่

ดอนจัน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๔๘๙๙
เด็กหญิงวิชญาดา แก้วบุญมี ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาจัน

่

ดอนจัน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๔๙๐๐
เด็กชายวริทธินันท์ จันทร์เงิน ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาจัน

่

ดอนจัน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๔๙๐๑
เด็กชายรัชพล จะนะพรม ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาจัน

่

ดอนจัน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๔๙๐๒
เด็กหญิงณัชชา ต๊ะใจมูล ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาจัน

่

ดอนจัน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๔๙๐๓
เด็กชายธันยนันท์ อภิเฉลิมศักดิ

์

๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาจัน

่

ดอนจัน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๔๙๐๔
เด็กชายคชา กาวิล ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาจัน

่

ดอนจัน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๔๙๐๕
เด็กชายธนภัทร อินเมืองแก้ว

่

๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาจัน

่

ดอนจัน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๔๙๐๖
เด็กหญิงณัฐณิชา เทพอินทร์ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาจัน

่

ดอนจัน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๔๙๐๗
เด็กชายกษิดิเดช

์

อุปนันเมือง ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปาจัน

่

ดอนจัน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๔๙๐๘
เด็กหญิงอณุดา เด่นรุ้ง ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปาจัน

่

ดอนจัน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๔๙๐๙
เด็กชายจักรพงษ์ อารุณ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา ดอนจัน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๔๙๑๐
เด็กชายธีรภัทร สุยะ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา ดอนจัน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๔๙๑๑
เด็กชายพจนินท์ ปนแสน ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา ดอนจัน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๔๙๑๒
เด็กชายเวโรจน์ ฤาษี ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา ดอนจัน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๔๙๑๓
เด็กชายวัชรพันธ์ มณีโชติ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา ดอนจัน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๔๙๑๔
เด็กหญิงเบญญาภา วงค์ธิมา ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา ดอนจัน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๔๙๑๕
เด็กชายพัชรพล เจ้าเล่ห์ดี ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา ดอนจัน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๔๙๑๖
เด็กชายนิพัทธ์ ปญญาปน ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา ดอนจัน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๔๙๑๗
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ปาติบ

๊

๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา ดอนจัน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๔๙๑๘
เด็กชายภูดิท คำบุญเรือง ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา ดอนจัน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๔๙๑๙
เด็กหญิงกัญญ์วรา สิทธิราช ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา ดอนจัน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๔๙๒๐
เด็กหญิงชมพูนุช กิจสุภ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา ดอนจัน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๔๙๒๑
เด็กหญิงภัชชญา ชัยลังกา ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา ดอนจัน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๔๙๒๒
เด็กหญิงวรนุช เมืองแสน ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา ดอนจัน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๔๙๒๓
เด็กหญิงโสภิตนภา ศรีใส ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา ดอนจัน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๔๙๒๔
เด็กหญิงอารดา เปงผัด ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา ดอนจัน

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๔๑ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๔๙๒๕
เด็กหญิงกุณฑิกา มังสุไลย ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา ดอนจัน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๔๙๒๖
เด็กชายอนุพงษ์ โพธิ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา ดอนจัน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๔๙๒๗
เด็กชายธนกร ปราบปรามภัย ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา ดอนจัน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๔๙๒๘
เด็กหญิงธนัชญา กล้าหาญ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา ดอนจัน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๔๙๒๙
เด็กหญิงกรรณิการ์ โสลา ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา ดอนจัน

่

 

ชร ๓๔๕๙/๔๙๓๐
เด็กหญิงณัฐณิชา เปงแสนหนู ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงปาส้านใหม่เจริญ ปาส้าน  

ชร ๓๔๕๙/๔๙๓๑
เด็กหญิงชนิกานต์ แก้ววงค์เขียว ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงปาส้านใหม่เจริญ ปาส้าน  

ชร ๓๔๕๙/๔๙๓๒
เด็กหญิงสุภัทรา แก้วคำแดง ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงปาส้านใหม่เจริญ ปาส้าน  

ชร ๓๔๕๙/๔๙๓๓
เด็กชายวราวุฒิ ธีรัตนนท์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงปาส้านใหม่เจริญ ปาส้าน  

ชร ๓๔๕๙/๔๙๓๔
เด็กหญิงวนัสนันท์ โกฏิยานนท์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงปาส้านใหม่เจริญ ปาส้าน  

ชร ๓๔๕๙/๔๙๓๕
เด็กหญิงญาณิศา วังรัก ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงปาส้านใหม่เจริญ ปาส้าน  

ชร ๓๔๕๙/๔๙๓๖
เด็กชายสิทธิกร อุปมูล ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดงปาส้านใหม่เจริญ ปาส้าน  

ชร ๓๔๕๙/๔๙๓๗
เด็กชายสรวิศ สร้อยทอง ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดงปาส้านใหม่เจริญ ปาส้าน  

ชร ๓๔๕๙/๔๙๓๘
เด็กชายกองทัพ เครือนาค ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงปาส้านใหม่เจริญ ปาส้าน  

ชร ๓๔๕๙/๔๙๓๙
เด็กชายชิษณุกร กุนพา ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงปาส้านใหม่เจริญ ปาส้าน  

ชร ๓๔๕๙/๔๙๔๐
เด็กชายธนพัฒน์ ธิคำ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน ศรีบุญโยง  

ชร ๓๔๕๙/๔๙๔๑
เด็กชายถิรวัฒน์ ธาตุอินจันทร์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน ศรีบุญโยง  

ชร ๓๔๕๙/๔๙๔๒
เด็กชายนนทวัฒน์ สุทธิบาก ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน ศรีบุญโยง  

ชร ๓๔๕๙/๔๙๔๓
เด็กชายณัชพล พันธ์พิชัย ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน ศรีบุญโยง  

ชร ๓๔๕๙/๔๙๔๔
เด็กชายพงษ์พาณิช สารตัน ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน ศรีบุญโยง  

ชร ๓๔๕๙/๔๙๔๕
เด็กชายภูมิพัฒน์ เต็มแบบ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน ศรีบุญโยง  

ชร ๓๔๕๙/๔๙๔๖
เด็กชายเปรมชนะ สายะ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน ศรีบุญโยง  

ชร ๓๔๕๙/๔๙๔๗
เด็กชายประภากร ธิคำ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน ศรีบุญโยง  

ชร ๓๔๕๙/๔๙๔๘
เด็กชายชนาธิป มันขันธ์

่

๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน ศรีบุญโยง  

ชร ๓๔๕๙/๔๙๔๙
เด็กหญิงศุภมาศ ขัดสมิง ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน ศรีบุญโยง  

ชร ๓๔๕๙/๔๙๕๐
เด็กหญิงภรทิพย์ อินต๊ะอ้น ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน ศรีบุญโยง  

ชร ๓๔๕๙/๔๙๕๑
เด็กหญิงวริศรา วงค์ทวี ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน ศรีบุญโยง  

ชร ๓๔๕๙/๔๙๕๒
เด็กหญิงธนภรณ์ สุภะการ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน ศรีบุญโยง  

ชร ๓๔๕๙/๔๙๕๓
เด็กหญิงกัณฐิกา คิดอ่าน ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน ศรีบุญโยง  

ชร ๓๔๕๙/๔๙๕๔
เด็กหญิงภัทรมน แก้วจันทร์ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน ศรีบุญโยง  

ชร ๓๔๕๙/๔๙๕๕
เด็กหญิงพิมสุดา กองวรรณา ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน ศรีบุญโยง  

ชร ๓๔๕๙/๔๙๕๖
เด็กหญิงปวีณา สุขจอม ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน ศรีบุญโยง  

ชร ๓๔๕๙/๔๙๕๗
เด็กชายสงกรานต์ บุญทวี ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน ศรีบุญโยง  

ชร ๓๔๕๙/๔๙๕๘
เด็กชายไกรวิทญ์ แก้วผาคำ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน ศรีบุญโยง  

ชร ๓๔๕๙/๔๙๕๙
เด็กชายกฤษดา ทะเนาสี ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน ศรีบุญโยง  
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ชร ๓๔๕๙/๔๙๖๐
เด็กชายเฉลิมพงศ์ อินใจ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน ศรีบุญโยง  

ชร ๓๔๕๙/๔๙๖๑
เด็กชายอชิตพงษ์ เทพวงษ์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน ศรีบุญโยง  

ชร ๓๔๕๙/๔๙๖๒
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ปญญาอ้าย ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน ศรีบุญโยง  

ชร ๓๔๕๙/๔๙๖๓
เด็กชายรพีพัทธ เครืองสนุก

่

๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน ศรีบุญโยง  

ชร ๓๔๕๙/๔๙๖๔
เด็กชายอัษฏาวุธ อินต๊ะอ้น ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน ศรีบุญโยง  

ชร ๓๔๕๙/๔๙๖๕
เด็กชายสิทธิพล แก้วประภา ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน ศรีบุญโยง  

ชร ๓๔๕๙/๔๙๖๖
เด็กชายเพชรดนัย ศรีพรรณ์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน ศรีบุญโยง  

ชร ๓๔๕๙/๔๙๖๗
เด็กชายพีรพล คิดอ่าน ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน ศรีบุญโยง  

ชร ๓๔๕๙/๔๙๖๘
เด็กชายณภัทร มณีรัตน์ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน ศรีบุญโยง  

ชร ๓๔๕๙/๔๙๖๙
เด็กชายกศนะ จิตต์มนัส ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน ศรีบุญโยง  

ชร ๓๔๕๙/๔๙๗๐
เด็กหญิงณัฐณิชา กรรณิกา ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน ศรีบุญโยง  

ชร ๓๔๕๙/๔๙๗๑
เด็กหญิงอรนิชา คำต๊ะ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน ศรีบุญโยง  

ชร ๓๔๕๙/๔๙๗๒
เด็กหญิงนิตยา วังวงค์ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน ศรีบุญโยง  

ชร ๓๔๕๙/๔๙๗๓
เด็กหญิงวราภรณ์ ปานาที ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน ศรีบุญโยง  

ชร ๓๔๕๙/๔๙๗๔
เด็กหญิงสุรดี ขัดสมิง ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน ศรีบุญโยง  

ชร ๓๔๕๙/๔๙๗๕
เด็กหญิงสุชานุช ดอกพิกุล ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน ศรีบุญโยง  

ชร ๓๔๕๙/๔๙๗๖
เด็กหญิงชุติกาญจน์ มีเก็บ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน ศรีบุญโยง  

ชร ๓๔๕๙/๔๙๗๗
เด็กหญิงจารุณี บุญไชยแสง ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน ศรีบุญโยง  

ชร ๓๔๕๙/๔๙๗๘
เด็กหญิงสุพิชชา ปุดสม ๐/๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน ศรีบุญโยง  

ชร ๓๔๕๙/๔๙๗๙
เด็กหญิงอ่อง ลุงฝน ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน ศรีบุญโยง  

ชร ๓๔๕๙/๔๙๘๐
เด็กชายจิรายุ สุริยะมณี

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโฮ่ง สันต้นเปา  

ชร ๓๔๕๙/๔๙๘๑
เด็กชายกฤติกร เกิดศรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโฮ่ง สันต้นเปา  

ชร ๓๔๕๙/๔๙๘๒
เด็กชายวชิรวิชญ์ ลุงจาย ๔/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโฮ่ง สันต้นเปา  

ชร ๓๔๕๙/๔๙๘๓
เด็กชายวริทธินันท์

์

กันทะวงค์
๒๘/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโฮ่ง สันต้นเปา  

ชร ๓๔๕๙/๔๙๘๔
เด็กชายสุรชัช จินาแดง

๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโฮ่ง สันต้นเปา  

ชร ๓๔๕๙/๔๙๘๕
เด็กชายอภิชาต ยาสมุทร ๘/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโฮ่ง สันต้นเปา  

ชร ๓๔๕๙/๔๙๘๖
เด็กชายเอกพจน์ ขาวน้อย ๘/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโฮ่ง สันต้นเปา  

ชร ๓๔๕๙/๔๙๘๗
เด็กหญิงธัญจิรา ปนตัน

๒๖/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโฮ่ง สันต้นเปา  

ชร ๓๔๕๙/๔๙๘๘
เด็กชายกฤษฎา สมโภชน์

๒๖/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโฮ่ง สันต้นเปา  

ชร ๓๔๕๙/๔๙๘๙
เด็กชายเจษฎา กาลเมฆ ๙/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโฮ่ง สันต้นเปา  

ชร ๓๔๕๙/๔๙๙๐
เด็กชายธนกร ทะลา ๕/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโฮ่ง สันต้นเปา  

ชร ๓๔๕๙/๔๙๙๑
เด็กหญิงกมลชนก มุ่งตรง

๒๖/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโฮ่ง สันต้นเปา  

ชร ๓๔๕๙/๔๙๙๒
เด็กหญิงปานกนก อุดทาสม

๒๒/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโฮ่ง สันต้นเปา  

ชร ๓๔๕๙/๔๙๙๓
เด็กหญิงพานทินธิดา โภชนะ

๒๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโฮ่ง สันต้นเปา  

ชร ๓๔๕๙/๔๙๙๔
เด็กหญิงศิริวิมล พรมตัน

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโฮ่ง สันต้นเปา  
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ชร ๓๔๕๙/๔๙๙๕
เด็กชายณัฐวุฒิ ใจซือ

่

๑๖/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโฮ่ง สันต้นเปา  

ชร ๓๔๕๙/๔๙๙๖
เด็กหญิงกนกวรรณ สิทธิสาร

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโฮ่ง สันต้นเปา  

ชร ๓๔๕๙/๔๙๙๗
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

มะโนฟู ๕/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโฮ่ง สันต้นเปา  

ชร ๓๔๕๙/๔๙๙๘
เด็กชายก้องกิตากร มะโนฟู

๑๕/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโฮ่ง สันต้นเปา  

ชร ๓๔๕๙/๔๙๙๙
เด็กชายจตุรวิชย์ บุญวิเศษ

๒๙/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโฮ่ง สันต้นเปา  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๐๐
เด็กชายบัลลังค์พล สาระคัด

๒๓/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโฮ่ง สันต้นเปา  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๐๑
เด็กชายปยะพงษ์ พรมตัน

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโฮ่ง สันต้นเปา  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๐๒
เด็กชายภคพงษ์ หน่อโอย

๑๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโฮ่ง สันต้นเปา  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๐๓
เด็กชายวีรกร คะเต่ย

๒๙/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโฮ่ง สันต้นเปา  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๐๔
เด็กหญิงขวัญจิรา ว่าง่าย

๓๐/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโฮ่ง สันต้นเปา  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๐๕
เด็กหญิงจิรารัตน์ คืนสติ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโฮ่ง สันต้นเปา  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๐๖
เด็กหญิงนภา ขันลาง ๖/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโฮ่ง สันต้นเปา  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๐๗
เด็กหญิงพรทิพย์ สมงาม

๒๘/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโฮ่ง สันต้นเปา  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๐๘
เด็กหญิงพัชราภา อุปมูล

๒๖/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโฮ่ง สันต้นเปา  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๐๙
เด็กหญิงพีรชา ชัยชมภู ๑/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโฮ่ง สันต้นเปา  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๑๐
เด็กหญิงสรัญรัตน์ สุตา

๒๙/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโฮ่ง สันต้นเปา  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๑๑
เด็กชายสมพงษ์ จิตตัง

้

๒๕/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโฮ่ง สันต้นเปา  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๑๒
เด็กชายณัฐพงศ์ ยามพูน ๒/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโฮ่ง สันต้นเปา  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๑๓
เด็กชายอัครพนธ์ มาชืน

่

๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด สันมะเค็ด  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๑๔
เด็กชายธนกฤต กันติยะ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด สันมะเค็ด  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๑๕
เด็กชายสุริยะ แก้วประภา ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด สันมะเค็ด  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๑๖
เด็กหญิงจารุวรรณ โกสุโท ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด สันมะเค็ด  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๑๗
เด็กหญิงวัชราภรณ์ นาละออง ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด สันมะเค็ด  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๑๘
เด็กหญิงณัฎฐธิดา จำชาติ ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด สันมะเค็ด  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๑๙
เด็กหญิงพิมพิดา ยาอู ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด สันมะเค็ด  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๒๐
เด็กหญิงสุนิสา วรรณรัตน์ ๐/๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด สันมะเค็ด  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๒๑
เด็กหญิงกชกร มาไว ๐/๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด สันมะเค็ด  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๒๒ เด็กหญิงปริญญาภัทร
วงเวียน ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด สันมะเค็ด  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๒๓
เด็กหญิงยุ่นอ่อง ลุงอู ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด สันมะเค็ด  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๒๔
เด็กหญิงพลอยบุศรา คร้ามเดช ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด สันมะเค็ด  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๒๕
เด็กชายนัฐนิล ทองดี ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด สันมะเค็ด  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๒๖
เด็กชายอนุ ปะคำ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด สันมะเค็ด  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๒๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ จะพือ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด สันมะเค็ด  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๒๘
เด็กหญิงบุษกร เชือปงปน

้

๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด สันมะเค็ด  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๒๙
เด็กชายปญจรัตร์ อุ่นนวล ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด สันมะเค็ด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๔๔ / ๒๕๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๕๐๓๐
เด็กชายปุณณคเณศ ศรีวิชัย ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด สันมะเค็ด  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๓๑
เด็กชายพงค์พิสิฎฐ์ ปานุภาพ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด สันมะเค็ด  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๓๒
เด็กหญิงนริศรา ใสขาว ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด สันมะเค็ด  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๓๓
เด็กชายกฤษฎา ยานะวงค์

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๓๔
เด็กชายจักริน มูลชุมภู

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๓๕
เด็กหญิงจิราพร วังคำสาย

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๓๖
เด็กหญิงชญานันท์ ชัยนันท์

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๓๗
เด็กชายชินาธิป กุลหวัง

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๓๘
เด็กหญิงญาดาวดี แรงดี

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๓๙
เด็กหญิงณปวี พิมสาร

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๔๐
เด็กชายธนวัตน์ ไฝชุมภู

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๔๑
เด็กหญิงสินีนาฏ กิจสุภา

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๔๒
เด็กหญิงสิรินทรา สุขสำราญ

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๔๓
เด็กชายเดชาวัต พันแก่นกล้า

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๔๔
เด็กหญิงแสงปน นันท์ตารุญ

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๔๕
เด็กหญิงจุฑามาศ คำขา

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๔๖
เด็กชายชินวัตร ไชยเลิศ

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๔๗
เด็กชายณัฐวุฒิ มีสกุล

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๔๘
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

บุญเปง
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๔๙
เด็กหญิงทักษอร ใจนิตย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๕๐
เด็กหญิงนันทนัช กันทะวงศ์

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๕๑
เด็กหญิงพัชรภรณ์ สิทธิขันแก้ว

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๕๒
เด็กชายภัทร ชัยกันทะ

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๕๓
เด็กชายภานุเดช สีคำ

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๕๔
เด็กชายวัชรพล แก้วหน่อเมือง

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๕๕
เด็กหญิงวาริสสรา จันทร์ประทุม

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๕๖
เด็กหญิงศุภัชญา อุปมัง

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๕๗
เด็กชายสิริกร ฟองคำ

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๕๘
เด็กชายอภิชาติ พันมะโน

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๕๙
เด็กหญิงเกศน์ศิรี จันทร์อุดร

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๖๐
เด็กหญิงกิตติพิชญ์ สังทิพย์

๑๐/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๖๑
เด็กหญิงณัฏฐธิดา จะพีรัมย์

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๖๒
เด็กหญิงรติมา ลุงทุน

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๖๓
เด็กหญิงศิริธิดา สังทิพย์

๒๑/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๖๔
เด็กหญิงกฤติกา ร้องแก้ว

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๔๕ / ๒๕๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๕๐๖๕
เด็กชายณัฐพล ใจจุมปู

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีโพธิเงินวิทยา

์

ดอนศิลา  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๖๖
เด็กชายปภาศิต ปาตุ้ม

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีโพธิเงินวิทยา

์

ดอนศิลา  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๖๗
เด็กชายสิทธิกาน สุภาษา

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโพธิเงินวิทยา

์

ดอนศิลา  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๖๘
เด็กหญิงพิชณาภา จาจุมปา

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโพธิเงินวิทยา

์

ดอนศิลา  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๖๙
เด็กหญิงภัทราพร พลประสิทธ์

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโพธิเงินวิทยา

์

ดอนศิลา  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๗๐
เด็กหญิงรุจิรา บำรุงสวัสดิ

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโพธิเงินวิทยา

์

ดอนศิลา  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๗๑
เด็กหญิงวาสิตา อริยะกอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโพธิเงินวิทยา

์

ดอนศิลา  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๗๒
เด็กหญิงสุพรรษา ขาวฟอง

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีโพธิเงินวิทยา

์

ดอนศิลา  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๗๓
เด็กหญิงอุดมพร อุดมนาค

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีโพธิเงินวิทยา

์

ดอนศิลา  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๗๔
เด็กหญิงอภิชญา ชนะชัย

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโพธิเงินวิทยา

์

ดอนศิลา  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๗๕
เด็กชายพงสกร บัวเจตธรรม

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโพธิเงินวิทยา

์

ดอนศิลา  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๗๖
เด็กหญิงกรกวรรณ ใจติบ

๊

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโพธิเงินวิทยา

์

ดอนศิลา  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๗๗
เด็กชายนครินทร์ มะณีสาร

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีโพธิเงินวิทยา

์

ดอนศิลา  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๗๘
เด็กชายกฤตนัย สมงอน ๒/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๗๙
เด็กชายจุลภัทร แก้วนาติบ

๊

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๘๐
เด็กชายเจษฎาวุฒิ ภิรมยาภรณ์

๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๘๑
เด็กชายจารุกิตติ

์

กอบคำ
๒๔/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๘๒
เด็กหญิงชาลิสา วรรณประดิษฐ

๑๘/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๘๓
เด็กหญิงชลิตา แก้วนาติบ

๊

๑๔/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๘๔
เด็กหญิงธิดาพร ไชยเลิศ

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๘๕
เด็กหญิงธัญสุดา ปญญา

๒๐/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๘๖
นายทิวา สุริยะ

๒๔/๑๒/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๘๗
เด็กหญิงพัชราภา ขันธ์อ่อน ๔/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๘๘
เด็กหญิงรัตน์ติกา อินนังแท่น

่

๑๔/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๘๙
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ นิมศิริสุวรรณ์

่

๑๔/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๙๐
เด็กชายรัชชานนท์ ถินจอม

่

๒๑/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๙๑
เด็กชายวันชัย สังข์สีเหลือบ

๒๔/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๙๒
เด็กชายวายุภักดิ

์

พันธ์ปญญา
๒๓/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๙๓
เด็กหญิงศศินิภา ทานันท์

๑๔/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๙๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ กองทา

๒๐/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๙๕
เด็กชายสัตยา ซือสัตย์

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๙๖
เด็กหญิงอโณชา ทาแกง

๒๖/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๙๗
เด็กหญิงอภิชญา ศรีปญโญ

๑๔/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปาแงะ ปาแงะ  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๙๘
เด็กชายปวรุตม์ วงศ์บุญมา

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปง ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๕๙/๕๐๙๙
เด็กชายสุทธิพงษ์ ยามี

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปง ศรีบุญยืน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๔๖ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๕๑๐๐
เด็กชายณัฐปกรณ์ ลาวตุม

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปง ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๐๑
เด็กชายธีรภัทร ก๋าเฟย

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปง ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๐๒
เด็กชายจตุพล อินเอ้ย

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปง ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๐๓
เด็กชายรัฐกาล ไชยดวงคำ

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปง ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๐๔ เด็กชายเปรืองปราชญ์

่

ประมูล
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปง ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๐๕
เด็กหญิงพิมชุดา สามกษัตริย์

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปง ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๐๖
เด็กหญิงณัฐธิดา รักษ์มนุษย์

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปง ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๐๗
เด็กหญิงณัฐมล เกตุศิริ

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปง ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๐๘
เด็กหญิงอรณิชา พันธ์ศรี

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปง ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๐๙
เด็กหญิงศิริญาภรณ์ ขายสาร

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปง ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๑๐
เด็กชายมนัสนัน เชียงโส

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปง ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๑๑
เด็กชายพิเศษ สืบดี

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปง ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๑๒
เด็กชายอนุกุล ไตรพล

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปง ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๑๓
เด็กชายนวพล เชียงพิณ

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปง ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๑๔
เด็กชายรัฐกุล หล่อดี

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปง ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๑๕
เด็กชายณัฐวัฒน์ สาใจ

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปง ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๑๖
เด็กหญิงศิติญาพร ใจพันธ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปง ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๑๗
เด็กหญิงธัญมล กาวิลาวรรณ์

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปง ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๑๘
เด็กหญิงอัจฉรา ยารวง

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปง ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๑๙
เด็กหญิงเพ็ญนภา พันธ์ปญญา

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปง ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๒๐
เด็กหญิงณัฐธิดา ชนะชัย

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปง ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๒๑
เด็กชายญาณาธร ศิริวงศ์มงคล

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปง ศรีบุญยืน  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๒๒
เด็กชายสรวิชญ์ รักษามัน

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า สันมะค่า  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๒๓
เด็กชายธีรนันท์ วงค์เครือ

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า สันมะค่า  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๒๔
เด็กชายภูวราช จันทร์แดง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า สันมะค่า  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๒๕
เด็กชายอดิเทพ ฉันทะ

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า สันมะค่า  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๒๖
เด็กชายจิตกร กาบสาร

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า สันมะค่า  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๒๗
เด็กชายศุภกิจ ธิสม

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า สันมะค่า  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๒๘
เด็กชายอภิรักษ์ เงินอาจ

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า สันมะค่า  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๒๙
เด็กหญิงกมลลักษณ์ มารศรี

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า สันมะค่า  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๓๐
เด็กหญิงชมพูนุช ทะแดง

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า สันมะค่า  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๓๑
เด็กหญิงทิพกฤตรา บุผานัน

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า สันมะค่า  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๓๒
เด็กหญิงพิมพ์กมล ชัยจิตต์

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า สันมะค่า  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๓๓
นายฐาณกรรณ เลิศชมภู

๐๕/๐๒/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท จอเจริญ  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๓๔
เด็กชายกฤษฎา ธนาวุฒิชัย

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท จอเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๔๗ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๕๑๓๕
เด็กชายมงคลชัย จันทร์จันทึก

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท จอเจริญ  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๓๖
เด็กชายบุญเลิศ วัฒนศรพันธ์

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท จอเจริญ  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๓๗
เด็กชายอัครพล แซ่ย่าง

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท จอเจริญ  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๓๘
เด็กชายสมบัติ แซ่ว่าง

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท จอเจริญ  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๓๙
เด็กชายสมเกียรติ แซ่ซ้ง

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท จอเจริญ  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๔๐
เด็กชายทองแดง แซ่ซ้ง

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท จอเจริญ  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๔๑
เด็กชายเชาวลิต แซ่ย่าง

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท จอเจริญ  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๔๒
เด็กชายคฑาทอง แซ่ย่าง

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท จอเจริญ  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๔๓
เด็กชายดนุสรณ์ แซ่ย่าง

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท จอเจริญ  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๔๔
เด็กชายอานันท์ แสงจันทร์

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท จอเจริญ  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๔๕
เด็กชายธนกร แซ่เห้อ

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท จอเจริญ  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๔๖
เด็กชายไทย แซ่ม้า

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท จอเจริญ  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๔๗
เด็กชายพายุ แสงลี

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท จอเจริญ  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๔๘
เด็กชายชญานนท์ แซ่ย่าง

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท จอเจริญ  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๔๙
เด็กชายคมชาญ แสงสว่าง

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท จอเจริญ  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๕๐
เด็กชายก้องภพ แซ่ท่อ

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท จอเจริญ  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๕๑
เด็กชายชูศักดิ

์

แซ่เฮ้อ
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท จอเจริญ  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๕๒
เด็กชายคฑาวุธ แซ่ย่าง

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท จอเจริญ  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๕๓
เด็กชายศิวกร แซ่ย่าง

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท จอเจริญ  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๕๔
เด็กชายยรรยง แซ่ย่าง

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท จอเจริญ  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๕๕
เด็กหญิงเกวลิน เวียงลอ

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ ชัยพร  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๕๖
เด็กหญิงสิรินทิพย์ ก่าคำ

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ ชัยพร  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๕๗
เด็กหญิงพลอยชมพู จันทร์มา

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ ชัยพร  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๕๘
เด็กหญิงกัญญ์วรา ขาวฟอง

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ ชัยพร  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๕๙
เด็กชายชินวัตร ยศคำ

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ ชัยพร  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๖๐
เด็กหญิงศิรินทิพย์ ดวงมะลิ

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ ชัยพร  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๖๑
เด็กชายรัชชานนท์ แสนวังศรี

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ ชัยพร  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๖๒
เด็กชายสิทธิโชค สุภาวงค์

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ ชัยพร  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๖๓
เด็กชายธนัย ตาหมี

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ ชัยพร  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๖๔
เด็กชายศิลา สิงห์ใจมา

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ ชัยพร  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๖๕
เด็กชายชินวัตร พรมชัย

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอยงาม ดอยงาม  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๖๖
เด็กหญิงพัชรีพร แสนตัน

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอยงาม ดอยงาม  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๖๗
เด็กหญิงรุ่งรยา หมัดจิ

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอยงาม ดอยงาม  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๖๘
เด็กหญิงณัฐริกา ไพศักดิ

์

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอยงาม ดอยงาม  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๖๙
เด็กชายภาณุวัฒน์ ศรีละพุก

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอยงาม ดอยงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๔๘ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๕๑๗๐
เด็กชายกฤติเมธ แสงคำ

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอยงาม ดอยงาม  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๗๑
เด็กชายณัฐดนัย น้อยสมวงษ์

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอยงาม ดอยงาม  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๗๒
เด็กชายเครือแดง นามติบ

๊

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอยงาม ดอยงาม  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๗๓
เด็กชายณัฐพงษ์ เหมือนเพชร

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอยงาม ดอยงาม  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๗๔
เด็กหญิงกาญจนา จันทร์หมืน

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอยงาม ดอยงาม  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๗๕
เด็กชายชาดา ชัยปา

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอยงาม ดอยงาม  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๗๖
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สุรินทร์แก้ว

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอยงาม ดอยงาม  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๗๗
เด็กหญิงคำล้า คำแสง

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอยงาม ดอยงาม  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๗๘
เด็กหญิงปวีณา มาเตชะ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอยงาม ดอยงาม  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๗๙
เด็กชายไกรสิทธิ

์

แก้วกูล
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอน สันม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๘๐
เด็กชายอัศนี กลินชิด

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอน สันม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๘๑
เด็กชายอาทร จันทร์ทรา

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอน สันม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๘๒
เด็กหญิงชมพูนุช สมเพราะ

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอน สันม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๘๓
เด็กชายวิศิษฏ์ ขุนทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอน สันม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๘๔
เด็กชายโฟวิน อินทราลาม

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอน สันม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๘๕
เด็กหญิงธัญชนก ศรีประทุม

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอน สันม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๘๖
เด็กหญิงธัญวรัตน์ ศรีประทุม

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอน สันม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๘๗
เด็กหญิงวรรณรฎา ชัยสถา

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอน สันม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๘๘
เด็กหญิงจุฬารัตน์ มะโนวรรณ์

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอน สันม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๘๙
เด็กชายนรเทพ ใจชุ่ม

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอน สันม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๙๐
เด็กหญิงธิญาดา คำชุ่ม

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอน สันม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๙๑
เด็กชายกิตติพงษ์ เจริญรูป

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอน สันม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๙๒
เด็กชายพชรพล พรมชัย

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอน สันม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๙๓
เด็กหญิงจุฑารัตน์ นาคลังกา

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอน สันม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๙๔
เด็กหญิงวริศรา เขือนทา

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอน สันม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๙๕
เด็กหญิงชวิศา คงปอม

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอน สันม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๙๖
เด็กชายประสาน มุสิกสงค์

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอน สันม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๙๗
เด็กหญิงพัชริญา ดอกคำ

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอน สันม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๙๘
เด็กชายกิตติกร บุญปราบ

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอน สันม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๕๑๙๙
เด็กชายธีวัฒน์ ภมร

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอน สันม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๐๐
เด็กชายธีรพัฒน์ พรมชัย

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอน สันม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๐๑
เด็กชายภานุวัฒน์ คำตือ

้

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอน สันม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๐๒
เด็กหญิงพัณณิตา แสงคำวรรณ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอน สันม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๐๓
เด็กชายวริทเดช คำชุ่ม

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอน สันม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๐๔
เด็กชายพีรยสถ์ หลวงหาญ

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอน สันม่วงคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๔๙ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๕๒๐๕
เด็กหญิงศุทธินี รุ้งดี

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอน สันม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๐๖
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ดูซิสมัย

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอน สันม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๐๗
เด็กชายรชานนท์ จักรหนู

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอน สันม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๐๘
เด็กหญิงฟารุ่ง รุ้งดี

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอน สันม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๐๙
เด็กชายธรรมนูญ แก่นหาญ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอน สันม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๑๐
เด็กหญิงพิชญาดา หล้าเปง

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอน สันม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๑๑
เด็กหญิงเกตุธนวรรณ อินทแสน

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอน สันม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๑๒
เด็กหญิงธัญญรัตน์ หลงละเลิง

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอน สันม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๑๓
เด็กหญิงกชพร เจริญสุข

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอน สันม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๑๔
เด็กหญิงปาณิสรา ศรียอด

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอน สันม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๑๕
เด็กหญิงพัชรินทร์ รุ้งดี

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอน สันม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๑๖
เด็กหญิงเมธาพร อาริยะ

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอน สันม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๑๗
เด็กชายอภิสิทธิ

์

แก้วกูล
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอน สันม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๑๘
เด็กชายธีรยุทธ เจริญ

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอน สันม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๑๙
เด็กหญิงวันวิสาข์ เชือเมืองพาน

้

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอน สันม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๒๐
เด็กหญิงรพีพรรณ พรมชัย

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอน สันม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๒๑
เด็กชายพีรพัฒน์ น้อยตุ่น

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอน สันม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๒๒
เด็กชายนฤเบศ ภักดีบุรุษ

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอน สันม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๒๓
เด็กชายทักษ์ดนัย แก่นดี

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน สันม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๒๔
เด็กหญิงชมพู่ มาเยอะ

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอน สันม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๒๕
เด็กหญิงสุนิษา กันธิยะ

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน สันม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๒๖
เด็กหญิงวิรัณนฉัตร อินทแสน

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน สันม่วงคำ  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๒๗
เด็กชายเศรษฐวัฒน์ มังมี

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงชัย ไชยราษฎร์สำราญ  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๒๘
เด็กชายณัฐภัทร อวดฉลาด

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียงชัย ไชยราษฎร์สำราญ  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๒๙
เด็กชายทรงสุรเวท ยารังษี

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียงชัย ไชยราษฎร์สำราญ  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๓๐
เด็กชายธนวัฒน์ จีระหัตถ์

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียงชัย ไชยราษฎร์สำราญ  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๓๑
เด็กชายธเนสพล ต่อมใจ

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียงชัย ไชยราษฎร์สำราญ  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๓๒
เด็กชายพงศกร วงค์วิเชียร

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเวียงชัย ไชยราษฎร์สำราญ  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๓๓
เด็กชายณรงค์เดช ศรีสวัสฉิม

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเวียงชัย ไชยราษฎร์สำราญ  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๓๔
เด็กชายชินภัทร ปญญาวิชา

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเวียงชัย ไชยราษฎร์สำราญ  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๓๕
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ พระวิทูร

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงชัย ไชยราษฎร์สำราญ  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๓๖
เด็กหญิงชลนิษา ประยงค์

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเวียงชัย ไชยราษฎร์สำราญ  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๓๗
เด็กหญิงณัฐชยา คีรีแก้ว

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียงชัย ไชยราษฎร์สำราญ  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๓๘
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา คำสูนชา

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียงชัย ไชยราษฎร์สำราญ  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๓๙
เด็กหญิงรัชนีกร หน่อจ๋อม

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียงชัย ไชยราษฎร์สำราญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๕๐ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๕๒๔๐
เด็กหญิงอนัญพร พรมเมือง

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเวียงชัย ไชยราษฎร์สำราญ  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๔๑
เด็กชายธีรศักดิ

์

มะโนเกตุ

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียงชัย ไชยราษฎร์สำราญ  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๔๒
เด็กชายเกษม จีอาทิตย์

้

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงชัย ไชยราษฎร์สำราญ  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๔๓
เด็กชายณัฐวุฒิ บุญเทียน

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียงชัย ไชยราษฎร์สำราญ  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๔๔
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ แก้วดี

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงชัย ไชยราษฎร์สำราญ  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๔๕
เด็กชายนัทวุฒิน์ จันสา

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงชัย ไชยราษฎร์สำราญ  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๔๖
เด็กชายมนตรี เครือสาร

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงชัย ไชยราษฎร์สำราญ  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๔๗
เด็กชายมนัสเกียรติ เทียบกลาง

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงชัย ไชยราษฎร์สำราญ  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๔๘
เด็กหญิงปาริฉัตร ปญญาคอย

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงชัย ไชยราษฎร์สำราญ  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๔๙
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ศรีสวัสฉิม

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงชัย ไชยราษฎร์สำราญ  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๕๐
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ทาคุณ
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงชัย ไชยราษฎร์สำราญ  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๕๑
เด็กชายฐิติโชติ ท่อนคำ

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียงชัย ไชยราษฎร์สำราญ  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๕๒
เด็กชายทนงศักดิ

์

ต่อมใจ
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงชัย ไชยราษฎร์สำราญ  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๕๓
เด็กชายธนากร ใจสุภาแสน

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงชัย ไชยราษฎร์สำราญ  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๕๔
เด็กชายธนัฐชัย สุขสุแดน

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงชัย ไชยราษฎร์สำราญ  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๕๕
เด็กชายภูมิพัฒน์ บุญวงค์

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงชัย ไชยราษฎร์สำราญ  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๕๖
เด็กชายภูริวิทย์ ศรียอด

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงชัย ไชยราษฎร์สำราญ  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๕๗
เด็กชายสุทธิภัทร อวดฉลาด

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงชัย ไชยราษฎร์สำราญ  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๕๘
เด็กชายสุทธิภัทร สหัสสะ

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงชัย ไชยราษฎร์สำราญ  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๕๙
เด็กชายพัสกร คิดอ่าน

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงชัย ไชยราษฎร์สำราญ  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๖๐
เด็กชายสืบสกุล ณ บรรพต

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงชัย ไชยราษฎร์สำราญ  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๖๑
เด็กชายปฐมพงศ์ สีมันตะ

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเวียงชัย ไชยราษฎร์สำราญ  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๖๒
เด็กหญิงลลิตวดี ทองแปน

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงชัย ไชยราษฎร์สำราญ  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๖๓
เด็กหญิงพีรดา จักรสาร

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเวียงชัย ไชยราษฎร์สำราญ  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๖๔
เด็กชายพีรพล อุดมพล

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

ศพอ.วัดโบราณเวียงเดิม โบราณเวียงเดิม  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๖๕
เด็กชายทินกร อนาใจ

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

ศพอ.วัดโบราณเวียงเดิม โบราณเวียงเดิม  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๖๖
เด็กชายณัฐพงศ์ ซาววงค์

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

ศพอ.วัดโบราณเวียงเดิม โบราณเวียงเดิม  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๖๗
เด็กหญิงอารีย์รัตน์ สีเหลือง

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

ศพอ.วัดโบราณเวียงเดิม โบราณเวียงเดิม  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๖๘
เด็กหญิงอารยา ติวันณะ

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

ศพอ.วัดโบราณเวียงเดิม โบราณเวียงเดิม  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๖๙
เด็กชายฐวัฒน์ชัย สุดา

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

ศพอ.วัดโบราณเวียงเดิม โบราณเวียงเดิม  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๗๐
เด็กหญิงศศิวิมล เขือนเพชร

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

ศพอ.วัดโบราณเวียงเดิม โบราณเวียงเดิม  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๗๑
เด็กชายสุกฤษฎิ

์

ดีศรี
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

ศพอ.วัดโบราณเวียงเดิม โบราณเวียงเดิม  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๗๒
เด็กหญิงปยะพร สุกสอน

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

ศพอ.วัดโบราณเวียงเดิม โบราณเวียงเดิม  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๗๓
เด็กหญิงนริศรา ดอนชัย

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

ศพอ.วัดโบราณเวียงเดิม โบราณเวียงเดิม  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๗๔
เด็กหญิงจีรนันท์ สิทธิขันแก้ว

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

ศพอ.วัดโบราณเวียงเดิม โบราณเวียงเดิม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๕๑ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๕๒๗๕
เด็กหญิงสุธิดา หาญแก่น

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

ศพอ.วัดโบราณเวียงเดิม โบราณเวียงเดิม  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๗๖
เด็กชายวิศิษฎ์ สลีสองสม

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

ศพอ.วัดโบราณเวียงเดิม โบราณเวียงเดิม  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๗๗
เด็กหญิงอรภัคนภา ปนแก้ว

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

ศพอ.วัดโบราณเวียงเดิม โบราณเวียงเดิม  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๗๘
เด็กหญิงกมลชนก กุลสุวรรณ์

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

ศพอ.วัดโบราณเวียงเดิม โบราณเวียงเดิม  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๗๙
เด็กชายวรวุฒิ เทียงแสน

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

ศพอ.วัดโบราณเวียงเดิม โบราณเวียงเดิม  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๘๐
เด็กชายอภิชาต อินต๊ะรัตน์

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

ศพอ.วัดโบราณเวียงเดิม โบราณเวียงเดิม  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๘๑
เด็กชายวัชรชัย ใจเทียง

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

ศพอ.วัดโบราณเวียงเดิม โบราณเวียงเดิม  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๘๒
เด็กหญิงวรรณษา ดิเรกศรี

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

ศพอ.วัดโบราณเวียงเดิม โบราณเวียงเดิม  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๘๓
เด็กหญิงจารุวรรณ รวมเพ็ญ

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

ศพอ.วัดโบราณเวียงเดิม โบราณเวียงเดิม  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๘๔
เด็กชายณัฐพล มณีจันทร์

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

ศพอ.วัดโบราณเวียงเดิม โบราณเวียงเดิม  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๘๕
นายอุทัย ทองเหลา

๐๔/๐๙/๒๔๘๕

ศพอ.วัดปางไตรแก้ว ปางไตรแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๘๖
นางลำแพน วงค์โท๊ะ

๑๐/๐๑/๒๔๙๙

กศน.อำเภอเวียงชัย พนาลัยเกษม  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๘๗
นางผ่องพันธ์ เชือเมืองพาน

้

๑๑/๐๘/๒๔๙๙

กศน.อำเภอเวียงชัย พนาลัยเกษม  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๘๘
นางวรุณ ใจจินา

๑๐/๐๙/๒๔๙๙

กศน.อำเภอเวียงชัย พนาลัยเกษม  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๘๙
นางธิดา วงค์จา

๐๒/๐๓/๒๕๐๕
กศน.อำเภอเวียงชัย พนาลัยเกษม  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๙๐
นางเกษรา จิโนตา

๑๕/๑๑/๒๕๐๕

กศน.อำเภอเวียงชัย พนาลัยเกษม  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๙๑
นายปรีชา คำปา

๑๘/๐๙/๒๕๐๙

กศน.อำเภอเวียงชัย พนาลัยเกษม  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๙๒
นางยุพิน คำปา

๒๔/๑๐/๒๕๑๒

กศน.อำเภอเวียงชัย พนาลัยเกษม  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๙๓
นางรัศมี ทำทอง

๑๕/๐๑/๒๕๑๓

กศน.อำเภอเวียงชัย พนาลัยเกษม  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๙๔
นางสาวพนิดา ธันวา

๐๒/๐๘/๒๕๑๓

กศน.อำเภอเวียงชัย พนาลัยเกษม  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๙๕
นายสงกรานต์ อรัญโสต

๑๒/๐๒/๒๕๑๕

กศน.อำเภอเวียงชัย พนาลัยเกษม  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๙๖
นางสาวปราณี ขวดขันธ์

๒๑/๐๙/๒๕๒๑

กศน.อำเภอเวียงชัย พนาลัยเกษม  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๙๗
นายลัทธพล ธรรมขันธ์

๑๙/๐๕/๒๕๒๕

กศน.อำเภอเวียงชัย พนาลัยเกษม  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๙๘
นางสาวสุภัสสร สายทอง

๑๗/๐๔/๒๕๒๘

กศน.อำเภอเวียงชัย พนาลัยเกษม  

ชร ๓๔๕๙/๕๒๙๙
นางสาวกรชฌิชา กลินบุปผา

่

๐๓/๑๑/๒๕๓๐

กศน.อำเภอเวียงชัย พนาลัยเกษม  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๐๐
นางสาววนิดา เสนานันท์

๐๒/๐๕/๒๕๓๖

กศน.อำเภอเวียงชัย พนาลัยเกษม  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๐๑
นายณัฐวุฒิ ยิมจันทร์

้

๒๘/๐๗/๒๕๔๒

กศน.อำเภอเวียงชัย พนาลัยเกษม  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๐๒
เด็กชายอุดร เมืองวงค์

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

กศน.อำเภอเวียงชัย พนาลัยเกษม  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๐๓
เด็กหญิงอรทัย ก่าคำ

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่ายเจริญ ราษฎร์เจริญ  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๐๔
เด็กชายธีระพัฒน์ ยะฟู

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่ายเจริญ ราษฎร์เจริญ  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๐๕
เด็กชายภานุพงษ์ สันเส็น

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่ายเจริญ ราษฎร์เจริญ  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๐๖
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ศักดิสูง

์

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่ายเจริญ ราษฎร์เจริญ  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๐๗
เด็กชายคุณานนท์ อินต๊ะเนตร

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่ายเจริญ ราษฎร์เจริญ  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๐๘
เด็กหญิงอมลณัฐ ศรีไว

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่ายเจริญ ราษฎร์เจริญ  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๐๙
เด็กหญิงฐานิกา เกิดทอง

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่ายเจริญ ราษฎร์เจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๕๒ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๕๓๑๐
เด็กหญิงชนานันท์ ถนอมกิจ

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่ายเจริญ ราษฎร์เจริญ  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๑๑
เด็กหญิงพนิดา ชัติมณี

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่ายเจริญ ราษฎร์เจริญ  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๑๒
เด็กหญิงอัญญาณี ชูแสง

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่ายเจริญ ราษฎร์เจริญ  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๑๓
เด็กหญิงมัลลิกา สร้อยแก้ว

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่ายเจริญ ราษฎร์เจริญ  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๑๔
เด็กชายณัฐภูมิ ธรรมขันธ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่ายเจริญ ราษฎร์เจริญ  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๑๕
เด็กหญิงอาริสา ถาคำ

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่ายเจริญ ราษฎร์เจริญ  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๑๖
เด็กชายสุรพัศ สงนวน

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่ายเจริญ ราษฎร์เจริญ  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๑๗
เด็กหญิงทิมตะวัน กันธิกา

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค่ายเจริญ ราษฎร์เจริญ  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๑๘
เด็กชายดนัย ดวงแก้วน้อย

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๑๙
เด็กชายธีรวุฒิ ประดับศิริพรหม

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๒๐
เด็กหญิงจิรัชยา ต้ายไทสง

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๒๑
เด็กชายธราพงษ์ แก้วศิริ

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๒๒
เด็กชายณัฐกิตติ

์

มะลิดง
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๒๓
เด็กชายกฤษณพงศ์ ปญญาทิพย์

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๒๔
เด็กหญิงกัญญวรา ธรรมสาร

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๒๕
เด็กชายจิรภัทร กันธิยะ

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๒๖
เด็กหญิงกมลชนก ศิริณัฐกุลสมบัติ

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๒๗
เด็กหญิงธมลวรรณ มหัตถพงศ์

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๒๘
เด็กหญิงลักษมี ตันคำ

๋

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๒๙
เด็กหญิงไอรดา ธรรมวงค์ชัย

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๓๐
เด็กชายศวฤทธิ

์

สานใจ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๓๑
เด็กชายกฤศวรรธน์ ชุมภูรัตน์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๓๒
เด็กชายคุณานนต์ ไชยกิจ

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๓๓
เด็กหญิงพัชราวดี คำฟู

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๓๔
เด็กชายยศกร คำตือ

้

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๓๕
เด็กหญิงฐิติพร ฐิตะวีระ

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๓๖
เด็กหญิงฐิติญา เกษณา

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๓๗
เด็กหญิงณัฏฐธิดา ฟองฟู

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๓๘
เด็กหญิงจุฬาไรวรรณ ซาววงค์

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๓๙
เด็กหญิงนริศรา ชัยประเสริฐ

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๔๐
เด็กหญิงศศิประภา สืบพันธ์

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๔๑
เด็กชายมนัญชัย วงศ์ผา

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๔๒
เด็กชายสรศักดิ

์

ปญญาวิชัย
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๔๓
เด็กชายกฤษดา ทวีเดช

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๔๔
เด็กหญิงระวีวรรณ ศรีมูล

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ราษฎร์ชุมพล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๕๓ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๕๓๔๕
เด็กหญิงกุณฑีรา ชืนเมือง

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๔๖
เด็กชายพีรวัส คำวัง

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๔๗
เด็กชายณัฐพงศ์ รอดอินทร์

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ราษฎร์ชุมพล  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๔๘
นางสาวภัททิยา ทวีสมบัติ

๒๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม สันสลิด  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๔๙
นายชัยวัฒน์ นิมนวล

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม สันสลิด  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๕๐
นางสาวสุชานันท์ บญธรรม

๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม สันสลิด  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๕๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ราชสมบัติ

๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม สันสลิด  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๕๒
เด็กหญิงคำน้อย สองเมือง ๕/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม สันสลิด  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๕๓
นายเสฐียรพงค์ มะโนเรือง

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม สันสลิด  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๕๔
เด็กหญิงสาวิตรี ใจจำ

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม สันสลิด  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๕๕
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ เปงเรือง

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม สันสลิด  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๕๖
เด็กชายธนาดล ศรีคลัง

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม สันสลิด  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๕๗
เด็กชายดาวเมือง วิชัย

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม สันสลิด  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๕๘
เด็กหญิงพิมพิมล ทาศักดิ

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม สันสลิด  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๕๙
เด็กหญิงกนกรัตน์ ดีมาก

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม สันสลิด  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๖๐
เด็กหญิงกนิษฐา อินคำฟู

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม สันสลิด  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๖๑
เด็กหญิงสุปรียา เครืออินตา

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม สันสลิด  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๖๒
เด็กชายเจริญพร แก้วดอนดู่

๒๔/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม สันสลิด  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๖๓
เด็กชายวิทวัฒน์ วงค์เวียน

๒๔/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม สันสลิด  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๖๔
เด็กชายฉัตรชัย มนทอง

๑๖/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม สันสลิด  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๖๕
เด็กชายรฐนนท์ พิมพ์สา

๑๙/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม สันสลิด  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๖๖
เด็กชายอัษฎานุพงษ์ อุ่นนันกาศ

๒๘/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม สันสลิด  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๖๗
เด็กหญิงกรกนก

ธีระเดชวรเกียรติ ๒๕/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม สันสลิด  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๖๘
เด็กหญิงวิฐิตา สมบูรณ์ชัย

๘/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม สันสลิด  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๖๙
เด็กหญิงจิราพร วังคีรี

๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม สันสลิด  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๗๐
เด็กชายฐาปนา มาแสน

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม สันสลิด  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๗๑
เด็กหญิงกัญญาณัฐ มงคลช่วง

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม สันสลิด  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๗๒
เด็กชายธีรพล ช้างมูบ

๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม สันสลิด  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๗๓
เด็กหญิงพิมพ์ชนก วงค์ชืน

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม สันสลิด  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๗๔
เด็กชายคุณากร คานาคา

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม สันสลิด  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๗๕
เด็กชายธนพนธ์ จันทร์เขียว

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม สันสลิด  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๗๖
เด็กชายพงศกร ต๊ะวงค์ ๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม สันสลิด  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๗๗
เด็กชายสิทธิชัย คำฟู ๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม สันสลิด  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๗๘
เด็กชายพีรวัจน์ จันทร์แดง

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม สันสลิด  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๗๙
เด็กหญิงศศิธร ศรีบุญเรือง

๓๐/๒๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม สันสลิด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๕๔ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๕๓๘๐
นางเนรกัสตี วรัชรังสิมันตุ

๑๗/๐๘/๒๕๐๒

ศพอ.วัดสันสลิด สันสลิด  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๘๑
นางฐิติมา เวชชะ

๒๖/๑๒/๒๕๐๔

ศพอ.วัดสันสลิด สันสลิด  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๘๒
นางอัจฉรา เกิดแก่น

๐๙/๐๑/๒๕๐๖
ศพอ.วัดสันสลิด สันสลิด  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๘๓
นายสถาพร แก้วดำ

๒๖/๐๖/๒๕๒๔

ศพอ.วัดสันสลิด สันสลิด  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๘๔
นางสาวเสาวลักษณ์ โลมากุล

๑๐/๐๔/๒๕๒๙

ศพอ.วัดสันสลิด สันสลิด  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๘๕
นางสาวรุ่งนภา สายบัว

๑๒/๐๘/๒๕๒๙

ศพอ.วัดสันสลิด สันสลิด  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๘๖
นางสาวจามจุรี บุญเติม

๑๐/๐๘/๒๕๓๔

ศพอ.วัดสันสลิด สันสลิด  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๘๗
เด็กชายจักรี กงจักร์

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสันสลิด สันสลิด  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๘๘
เด็กหญิงสรัลพร วิจิตรปฐมกุล

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสันสลิด สันสลิด  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๘๙
เด็กหญิงวรินลำไพ สองแก้ว

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสันสลิด สันสลิด  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๙๐
เด็กหญิงณัฐชธิดา ดวงทิพย์

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสันสลิด สันสลิด  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๙๑
เด็กหญิงนฤมล ทารา

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสันสลิด สันสลิด  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๙๒ เด็กหญิงประศิประภา
นันไชย

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสันสลิด สันสลิด  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๙๓
เด็กหญิงสุณิชา สุตะวงศ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสันสลิด สันสลิด  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๙๔
เด็กหญิงเพ็ญนภา คำเงิน

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสันสลิด สันสลิด  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๙๕
เด็กหญิงธัญชนก ก้างยาง

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสันสลิด สันสลิด  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๙๖
เด็กหญิงณัฐการ์ เกตุชาติ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสันสลิด สันสลิด  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๙๗
เด็กหญิงธีรดา จงไพบูลย์กิจ

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสันสลิด สันสลิด  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๙๘
เด็กชายอิศรานุวัฒน์ พรมพินทร์

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสันสลิด สันสลิด  

ชร ๓๔๕๙/๕๓๙๙
เด็กหญิงชนิดา ดวงคำ

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสันสลิด สันสลิด  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๐๐
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ไชยอินคำ

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสันสลิด สันสลิด  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๐๑
เด็กหญิงรัตน์รพี พงษ์สุวรรณ

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสันสลิด สันสลิด  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๐๒
เด็กหญิงมนัสภร ถาบุตร

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสันสลิด สันสลิด  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๐๓
เด็กหญิงเบญจรัตน์ ไชยวงค์

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสันสลิด สันสลิด  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๐๔
เด็กชายกฤติธี พลนรัตน์

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสันสลิด สันสลิด  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๐๕
เด็กหญิงพิณ อินต๊ะนำ

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสันสลิด สันสลิด  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๐๖
เด็กหญิงรุจิษยา ชำนาญพจน์

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสันสลิด สันสลิด  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๐๗
เด็กหญิงนงนภัส ใจนวล

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสันสลิด สันสลิด  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๐๘
เด็กชายสรยุทธ พุทธจันทร์

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสันสลิด สันสลิด  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๐๙
เด็กหญิงพัทธศิกานต์ อุดมเดช

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสันสลิด สันสลิด  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๑๐
เด็กหญิงณัฐกา แสนแก้ว

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสันสลิด สันสลิด  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๑๑
เด็กหญิงภัทรวรรณ พรหมจักร

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสันสลิด สันสลิด  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๑๒
เด็กชายนนท์ปวิธ อุ่นนันกาศ

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสันสลิด สันสลิด  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๑๓
เด็กหญิงชาญวิทย์ ขวัญชูนุช

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
ศพอ.วัดสันสลิด สันสลิด  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๑๔
เด็กชายอิงคพล ตาแก้ว

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
ศพอ.วัดสันสลิด สันสลิด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๕๕ / ๒๕๑

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๕๔๑๕
เด็กหญิงศรัญรัชต์ ทิพย์สีบุตร

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

ศพอ.วัดสันสลิด สันสลิด  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๑๖
เด็กหญิงดาวจรัสศรี รินคำ

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

ศพอ.วัดสันสลิด สันสลิด  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๑๗
เด็กชายเดชาธร เทียมเมฆา

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

ศพอ.วัดสันสลิด สันสลิด  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๑๘
เด็กชายภานุวัฒน์ กาบแก้ว

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

ศพอ.วัดสันสลิด สันสลิด  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๑๙
เด็กชายรณพีร์ ใจจุมปา

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
ศพอ.วัดสันสลิด สันสลิด  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๒๐
เด็กหญิงชญาดา น้อยหมอ

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
ศพอ.วัดสันสลิด สันสลิด  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๒๑
เด็กชายสิรายุทธิ

์

หินใหญ่
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

ศพอ.วัดสันสลิด สันสลิด  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๒๒
เด็กชายธนภัทร แซ่เติน

๋

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

ศพอ.วัดสันสลิด สันสลิด  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๒๓
เด็กหญิงนรภัทรพิมน นัยติบ

๊

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

ศพอ.วัดสันสลิด สันสลิด  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๒๔
เด็กชายนพวิชญ์ คำภิระอินทร์

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

ศพอ.วัดสันสลิด สันสลิด  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๒๕
เด็กหญิงเปรมกมล จิงมาดา

่

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

ศพอ.วัดสันสลิด สันสลิด  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๒๖
เด็กชายอดิเทพ ใจดี

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
ศพอ.วัดสันสลิด สันสลิด  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๒๗
นางทัสนัย บุญรอด

๒๑/๑๐/๒๕๐๔ โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ท่าสันกลาง  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๒๘
นางนิตยา วงศ์ต๊ะ

๐๙/๑๑/๒๕๐๑ โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ท่าสันกลาง  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๒๙
นางสุพัตรา บุญยังกองแก้ว

๑๒/๐๖/๒๕๐๒ โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ท่าสันกลาง  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๓๐
นางจุฬาลักษณ์ เบญจพลาภรณ์

๑๘/๐๔/๒๕๐๕ โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ท่าสันกลาง  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๓๑
เด็กชายธนพัฒน์ คำสมุทร

๓๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ท่าสันกลาง  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๓๒
เด็กชายพิศิษฐ์ ทองหนูเกตุ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ท่าสันกลาง  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๓๓
เด็กชายอนุวัฒน์ ธิโร

๑๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ท่าสันกลาง  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๓๔
เด็กหญิงกรวิภา จันทร์ตาธรรม

๑๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ท่าสันกลาง  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๓๕
เด็กหญิงนำฟา แซ่โอ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ท่าสันกลาง  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๓๖
เด็กหญิงพิมพกานต์ สุภาวงค์

๐๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ท่าสันกลาง  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๓๗
เด็กหญิงภัณฑิรา มะโนคำ

๒๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ท่าสันกลาง  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๓๘
เด็กหญิงลลิตา นามวงค์

๒๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ท่าสันกลาง  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๓๙
เด็กหญิงสุทัตตา อุตมา

๑๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ท่าสันกลาง  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๔๐
เด็กชายกฤษฏา ดะราศิริ

๑๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ท่าสันกลาง  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๔๑
เด็กชายวัชระพล โนทะวงค์

๒๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ท่าสันกลาง  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๔๒
เด็กหญิงกริตยา ดะระศิริ

๒๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ท่าสันกลาง  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๔๓
เด็กชายอดุลย์ อุดม

๐๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ท่าสันกลาง  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๔๔
เด็กหญิงอัญชนา ศิริยาใจ

๐๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ท่าสันกลาง  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๔๕
เด็กชายตะวัน สุจาโน

๒๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ท่าสันกลาง  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๔๖
เด็กหญิงอริสศรา หนูฉำ

๑๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ท่าสันกลาง  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๔๗
เด็กชายจิรายุ กันทากาศ

๓๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ท่าสันกลาง  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๔๘
เด็กชายสิทธิชัย ทศวารี

๑๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ท่าสันกลาง  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๔๙
เด็กชายดัสกร มะโนคำ

๑๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ท่าสันกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๕๖ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๕๔๕๐
เด็กชายทักษ์ดนัย ปวนคำ

๑๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ท่าสันกลาง  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๕๑
เด็กชายนพนันท์ จอมแก้ว

๒๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ท่าสันกลาง  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๕๒
เด็กชายนพวินท์ จอมแก้ว

๒๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ท่าสันกลาง  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๕๓
เด็กชายพงศธร สวยสม

๒๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ท่าสันกลาง  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๕๔
เด็กหญิงบุญยาพร จันต๊ะ

๑๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ท่าสันกลาง  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๕๕
เด็กหญิงพัชรินทร์ พรานเจริญ

๐๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ท่าสันกลาง  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๕๖
เด็กหญิงกัณฑิลา ตันใจ

๑๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ท่าสันกลาง  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๕๗
เด็กหญิงวิรศรา ต้นหนองสรวง

๒๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ท่าสันกลาง  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๕๘
เด็กหญิงศศิวิมล ทนทาน

๐๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ท่าสันกลาง  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๕๙
เด็กหญิงจันทร์จิรา เครือวงค์

๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ท่าสันกลาง  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๖๐
เด็กหญิงพรทิพา มโนวรรณ

๒๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ท่าสันกลาง  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๖๑
เด็กชายกรกช สุดใจ

๓๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ท่าสันกลาง  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๖๒
เด็กชายกฤษณวรรณ ณ เชียงใหม่

๐๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ท่าสันกลาง  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๖๓
เด็กชายณัฐพงศ์ อุตมา

๑๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ท่าสันกลาง  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๖๔
เด็กชายธนโชติ มูลแก้ว

๐๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ท่าสันกลาง  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๖๕
เด็กชายประมุข สุภาวงค์

๑๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ท่าสันกลาง  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๖๖
เด็กชายวชิรวิทย์ รัตนะ

๐๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ท่าสันกลาง  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๖๗
เด็กชายณัฐวุฒิ พัดแก้ว

๒๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ท่าสันกลาง  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๖๘
เด็กชายพัชรพล แสนใจ

๐๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ท่าสันกลาง  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๖๙
เด็กชายปงพงษ์ ใจคำ

๐๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ท่าสันกลาง  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๗๐
เด็กหญิงกัณฐิกา สมสุด

๒๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ท่าสันกลาง  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๗๑
เด็กหญิงบุญธิตา ตาชะนะ

๑๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ท่าสันกลาง  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๗๒
เด็กหญิงศุภรัสมิ

์

อินทัด
๐๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)

ท่าสันกลาง  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๗๓
เด็กหญิงสุภาวิตา มัทธวรัตน์

๓๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ท่าสันกลาง  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๗๔
เด็กหญิงปยุดา คีรีแก้ว

๑๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ท่าสันกลาง  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๗๕
เด็กหญิงกนกพร มณีทิพย์

๒๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ท่าสันกลาง  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๗๖
เด็กชายณัฐวุฒิ อินต๊ะรัตน์

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๗๗
เด็กชายภูวรินทร์ ยานยนต์

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๗๘
เด็กชายสรวิชญ์ ขอบขันธ์

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๗๙
เด็กชายวศิน กันทะวัง

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๘๐
เด็กชายวสุพล ก๋องทอง

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๘๑
เด็กชายภรันยู ศรีรัตน์

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๘๒
เด็กชายณัฐกุล อิมดี

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๘๓
เด็กชายณัฐพงศ์ เขือนคำ

่

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๘๔
เด็กหญิงชนนิกานต์ มะโนวัง

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ บุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๕๗ / ๒๕๑

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๕๔๘๕
เด็กหญิงพัชรพร ชัยมณี

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๘๖
เด็กหญิงจิรัชญา ชัยกอง

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๘๗
เด็กหญิงดาริกา เยลี

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๘๘
เด็กหญิงพิมพ์นิภา อยู่คง

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๘๙
เด็กชายศิปปกร ปวงรังษี

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๙๐
เด็กชายพงศกร โสภณอำนวยกิจ

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๙๑
นางพรรณนิราช บทมา

๑๕/๑๒/๒๕๑๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๙๒
นางอภิญญา แก้วโสม

๑๓/๐๕/๒๕๐๔

โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๙๓
นางสาวอรพรรณ หวายคำ

๑๗/๐๓/๒๕๒๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๙๔
นางสาวสุพิชชา สร้อยข่าย

๐๔/๐๖/๒๕๓๖

โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๙๕
นางสาวอัญชลี จิตต์กัน

๑๐/๐๑/๒๕๓๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๙๖
นางประกาย ศรีบุญ

๑๒/๐๕/๒๕๑๓

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๙๗
นายจักราวุธ เปลินศิริ

๐๗/๐๓/๒๕๒๐
โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๙๘
นางรุ่งนภา อินต๊ะยศ

๒๘/๑๑/๒๕๒๒

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๔๙๙
นางสาวอัญชิษฐา ปญญาทิพย์

๒๘/๐๒/๒๕๒๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๐๐
นางสาวจริญญา ศักดิศิริ

์

๒๘/๑๐/๒๕๒๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๐๑
นางสาววิมลวรรณ ชัยทอง

๐๖/๐๑/๒๕๓๑

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๐๒
นางสาวณัฐนิทร์ มังส่งจม

่

๒๐/๑๑/๒๕๓๑

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๐๓
นางสาววฤณพร สุรินทร์

๒๓/๐๗/๒๕๓๓

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๐๔
นางสาวพัชรี ชัยรัตน์

๑๒/๐๑/๒๕๓๔

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๐๕
นายทนงศักดิ

์

ขวัญชัย
๑๗/๐๑/๒๕๓๖

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๐๖
เด็กหญิงวริศรา แวววงศ์

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๐๗
เด็กชายนพนนท์ คนกล้า

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๐๘
เด็กชายกฤตเมธ ผลเงาะ

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๐๙
เด็กหญิงทิพากร สายสุวรรณ

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๑๐
เด็กชายธนพล วงค์ษา

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๑๑
เด็กหญิงพรปวีณ์ ไพยราช

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๑๒
เด็กชายศุภนัฐ รวมทอง

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๑๓
เด็กหญิงอนัญญา จำนันจิต

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๑๔
เด็กหญิงทิพย์วัลย์ พันธู

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๑๕
เด็กชายชาญชัย เจียกขจร

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๑๖
เด็กชายอรรถพล ชิมรังวสรรค์

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๑๗
เด็กชายกิตติคุณ วงค์ษา

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๑๘
เด็กหญิงอารยา หน่อคำหล้า

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๑๙
เด็กชายเดชณรงค์ ทะริยะ

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๕๘ / ๒๕๑

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๕๕๒๐
เด็กหญิงธัญญาทิพย์ ต๊ะคำ

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๒๑
เด็กชายพรพล ใจสูงเนิน

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๒๒
เด็กหญิงจุฬารัตน์ แสนยศ

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๒๓
เด็กชายธีรเดช เกษแก้ว

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๒๔
เด็กชายปภังกร ก้อนละตา

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๒๕
เด็กชายสิรภัทร ดอนมูล

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๒๖
เด็กชายรัตนพล สวนปญญา

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๒๗
เด็กชายรัตนโกสินทร์ ภิราษร

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๒๘
เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีจุมปา

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๒๙
เด็กชายทินภัทร หมืนไชยวงค์

่

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๓๐
เด็กชายนันทิพัฒน์ จันทร์มูล

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๓๑
เด็กหญิงวันทนา พลสารัตน์

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๓๒
เด็กชายสุรวัศ ยังยืน

่

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๓๓
เด็กหญิงจรัสพร ปงรังษี

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ บุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๓๔
เด็กชายกรวิชญ์ หลายแห่ง

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว ร่องห้า  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๓๕
เด็กชายจิรภาส นามผา

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว ร่องห้า  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๓๖
เด็กชายภูวเดช อะทะวงษา

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว ร่องห้า  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๓๗
เด็กชายสหรัฐ พุทธวงค์

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว ร่องห้า  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๓๘
เด็กชายสหราช พุทธวงค์

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว ร่องห้า  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๓๙
เด็กชายพีรภัทร มีเดช

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว ร่องห้า  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๔๐ เด็กชายอัศวภูมิมินทร์
ตันใจ

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว ร่องห้า  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๔๑
เด็กชายเกษมสันต์ แสนแก้ว

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว ร่องห้า  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๔๒
เด็กชายวชิระ จันทร์อ่อน

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว ร่องห้า  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๔๓
เด็กชายธนาคิม พลเยียม

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว ร่องห้า  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๔๔
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ เกสร

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว ร่องห้า  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๔๕
เด็กชายวรัญู คำแก้ว

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว ร่องห้า  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๔๖
เด็กหญิงปทิตตา แสนปน

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว ร่องห้า  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๔๗
เด็กหญิงกัลยากร สมบูรณ์ชิต

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว ร่องห้า  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๔๘
เด็กหญิงชมพูเนกต์ ทรัพย์ทวี

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว ร่องห้า  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๔๙
เด็กหญิงณิชานันท์ สุ่มงาม

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว ร่องห้า  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๕๐
เด็กหญิงวรัญญา ปงรังสี

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว ร่องห้า  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๕๑
เด็กหญิงธีราพร ใจแก้ว

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว ร่องห้า  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๕๒
เด็กหญิงคณัสนันท์ ขันธ์แก้ว

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว ร่องห้า  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๕๓
เด็กหญิงกิงกมล

่

อินคำ

่

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว ร่องห้า  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๕๔
เด็กหญิงกนกพร ปญญาลาภสกุล

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๕๙ / ๒๕๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๕๕๕๕
เด็กหญิงกมลชนก พลหาญ

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๕๖
เด็กชายกฤษกร มังคังภูริ

่ ่

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๕๗
เด็กชายกฤษฎา โคชเมือง

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๕๘
เด็กชายกฤษฎากรณ์ ร้อนกาศ

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๕๙
เด็กหญิงชนาภา เล่าวิริยะธนชัย

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๖๐
เด็กหญิงชนิดาภา สุกุลทา

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๖๑
เด็กหญิงชนินาถ เบเซ

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๖๒
เด็กหญิงณัฐณิชา จันทร์วัน

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๖๓
เด็กชายณัฐพงศ์ มะโนวัง

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๖๔
เด็กชายณัฐพร วิศิษฐ์ผล

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๖๕
เด็กชายณัฐภูมิ ถาริน

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๖๖
เด็กชายณัฐวัตร จันทร์แดง

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๖๗
เด็กชายทักษ์ดนัย ไลวรรณ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๖๘
เด็กชายธนวัฒน์ ปนตาสาร

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๖๙
เด็กชายธีนากร อาเคอ

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๗๐
เด็กชายธีรนัย แสนคำมา

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๗๑
เด็กชายธีระวุฒิ จันติบ

๊

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๗๒
เด็กชายนทีกานต์ ประมาณ

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๗๓
เด็กชายนนทพัทธ์ กิจพิทักษ์

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๗๔
เด็กหญิงนภเกตน์ ท้าวด่อน

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๗๕
เด็กหญิงนิดา เชอมือ

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๗๖
เด็กชายปฐมพงษ์ เยส่อ

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๗๗
เด็กชายประเสริฐ อยู่เย็น

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๗๘
เด็กหญิงปณฑิตา เดชพ่วง

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๗๙
เด็กหญิงปาริชาติ เมอแล

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๘๐
เด็กหญิงฝน อยู่เย็น

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๘๑
เด็กชายพงศธร เจริญการ

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๘๒
เด็กหญิงพรหมพร นันต๊ะรัตน์

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๘๓
เด็กชายพิทยา มาเยอะ

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๘๔
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ภักดีอำนาจ

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๘๕
เด็กหญิงพิมพ์วิภา ปาละเปยง

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๘๖
เด็กหญิงพีรดา ยีภิญโญ

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๘๗
เด็กชายพีรพงษ์ ศรีจุมปา

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๘๘
เด็กชายภักดี บ่อโปะ

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๘๙
เด็กหญิงภัคราพร อินคำ

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๖๐ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๕๕๙๐
เด็กหญิงภัณฑิรา ปรีชา

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๙๑
เด็กชายภูธเนตร ใสสว่าง

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๙๒
เด็กชายภูพิพัฒน์ คำเติม

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๙๓
เด็กชายภูมิภัทร์ ยะใจมัน

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๙๔
เด็กหญิงมัชฌิมา พิบูล

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๙๕
เด็กชายรัชชานนท์ ทอสวัสดิวงศ์

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๙๖
เด็กหญิงรัชดาภรณ์ สุวรรณรัตน์

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๙๗
เด็กหญิงรินรดา ต๊ะเปงปน

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๙๘
เด็กชายวรชัย ธรรมขันธา

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๕๙๙
เด็กชายวรปรัชญ์ สง่าทอง

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๐๐
เด็กหญิงวรัญญา แลเซอ

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๐๑
เด็กชายวรากร วงค์แว่น

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๐๒
เด็กชายวรากร เขือนคำ

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๐๓
เด็กชายวรากรณ์ ขัติยศ

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๐๔
เด็กชายวิชญาพงศ์ หอมลำดวน

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๐๕
เด็กชายวีระศักดิ

์

แซ่ย่าง
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๐๖
เด็กหญิงศรันยา วรรณราช

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๐๗
เด็กชายศุภกร ศรีจุมปา

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๐๘
เด็กชายศุภกฤต สุบินทร์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๐๙
เด็กชายศุภกฤต อุปรัตน์

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๑๐
เด็กชายศุภกานต์ วรรณศรี

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๑๑
เด็กชายศุภพล กึกกอง

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๑๒
นางสาวหมีสา

่

จะชี
๐๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๑๓
เด็กชายอดิเทพ แสนใส

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๑๔
เด็กชายอธิน สุนันต๊ะ

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๑๕
เด็กชายอนุชา ประมาณ

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๑๖
เด็กชายอนุวัตย์ คำเปย

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๑๗
เด็กชายอนุสร แก้วมา

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๑๘
นางสาวอรทัย เลามุ

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๑๙
เด็กชายอากาศ กาบแก้ว

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๒๐
เด็กชายอาทิตย์ทวัช ก๋าวงศ์

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๒๑
เด็กหญิงอายุม แลเชอกู่

๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๒๒
เด็กหญิงอาลุม เบเชกู่

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๒๓
เด็กหญิงอาวิกา นิมิตใหม่

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๒๔
เด็กหญิงอาเซอ วุยซือ

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๖๑ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๕๖๒๕
เด็กชายอิทธิ เบียวเช่

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๒๖
เด็กหญิงเจนจิรา นันรอด

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๒๗
เด็กชายเดชาชาญ สันทัด

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๒๘
เด็กหญิงเพ็ญพร มาเยอะ

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๒๙
เด็กชายแดง สุขใจ

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๓๐
เด็กหญิงกรรณิการ์ แสนมาลัย

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๓๑
เด็กชายกฤตชนะ เหมืองจา

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๓๒
เด็กชายกฤษฎา ประยืนยง

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๓๓
เด็กชายกังวาน อุตมา

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๓๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บางรหัด

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๓๕
เด็กหญิงกัญญ์วรา กาบแก้ว

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๓๖
เด็กชายกิตติธัช สิงห์หา

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๓๗
เด็กชายครองพล ภัยราช

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๓๘
เด็กหญิงจรัสรวี เยเปยง

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๓๙
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ จินกาญจน์

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๔๐
เด็กชายจุ้นเสียง จง

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๔๑
เด็กหญิงชนาภา เกตุแก้ว

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๔๒
เด็กชายชัชวาลย์ อาทร

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๔๓
เด็กชายชิดษณุพงศ์ หน่อคำ

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๔๔
เด็กหญิงชุติกาญจน์ กิจพิทักษ์

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๔๕
เด็กชายซึกูฮิโร คันโนะ

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๔๖
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ใจนวน

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๔๗
เด็กหญิงณัฐธิดา รวดเร็ว

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๔๘
เด็กชายณัฐปกรณ์ ยาศรี

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๔๙
เด็กหญิงณิชา ช้างขำ

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๕๐
เด็กหญิงดลณพร แย้มวงษ์

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๕๑
เด็กหญิงดวงวาสนา บ่อโปะ

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๕๒
เด็กหญิงดิษยา จิวรักษา

๋

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๕๓
เด็กหญิงทิพย์นภา ฉาโชติ

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๕๔
เด็กชายธนากร หลิม

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๕๕
เด็กชายธนากร อ้ายม่าน

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๕๖
เด็กชายธวัชชัย มะโนแปง

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๕๗
เด็กชายธีรภัทร ตาแปง

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๕๘
เด็กชายธีรภัทร สุวรรณ

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๕๙
เด็กชายธีรภัทร์ วงค์ชัยญา

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๖๒ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๕๖๖๐
เด็กชายนนตกานต์ นวลคำ

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๖๑
เด็กชายนพรัตน์ แซ่โซ้ง

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๖๒
เด็กชายนรภัทร ไชยสุทธะ

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๖๓
เด็กชายนวดล ด่านพินิจ

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๖๔
เด็กชายนันทนพ ยีภิญโญ

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๖๕
เด็กชายนเรนทร์ธรณ์ อินต๊ะ

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๖๖
เด็กหญิงนำทิพย์ ปวนทา

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๖๗
เด็กหญิงปนัสยา มัวชัย

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๖๘
เด็กชายพงศกร สิงห์คำ

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๖๙
เด็กชายพงศ์ดนัย ตุลา

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๗๐
เด็กหญิงพนิตนาต นนทจิตร

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๗๑
นางสาวพร แลเชอ

๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๗๒
เด็กหญิงพรนภา ณ พิโรจน์

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๗๓
นางสาวพรรณิภา มาเยอะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๗๔
เด็กหญิงพรลภัส มหายศ

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๗๕
เด็กหญิงพรลภัส เหลียมแก้ว

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๗๖
เด็กหญิงพิชญา บุญเทพ

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๗๗
เด็กหญิงพิมพ์ศิริ สุริยา

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๗๘
เด็กชายพูลศักดิ

์

เขือนคำ

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๗๙
เด็กหญิงภัทรพร คำสาร

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๘๐
เด็กชายภูวดล พรมมา

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๘๑
เด็กชายภูวฤทธิ

์

น้อยพันธ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๘๒
เด็กหญิงมณฑิตรา แก้วสิงห์

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๘๓
เด็กหญิงมณฑิรา สาดทอง

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๘๔
เด็กชายมนตรี รืนเริง

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๘๕
เด็กชายยุทธศักดิ

์

ฟองสมุทร
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๘๖
เด็กหญิงรัตนา แซ่ย่าง

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๘๗
เด็กหญิงรุ่งตะวัน ปนตา

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๘๘
เด็กหญิงรุ่งรวี หมืนแล

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๘๙
เด็กหญิงรุ่งอรุณ อะทะถำ

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๙๐
เด็กชายวรพล ชัยรัตน์

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๙๑
เด็กชายวรรณชนะ ขันชาลี

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๙๒
เด็กชายวัชรากร ทิศอุ่น

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๙๓
เด็กชายวันเฉลิม บุญยืน

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๙๔
เด็กหญิงวิสาข์รัตน์ ปงรังษี

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๖๓ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๕๖๙๕
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ มาเยอะ

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๙๖
เด็กชายวีรพงศ์ จุมปาทอง

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๙๗
เด็กชายศตวรรษ เลนคำมี

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๙๘
เด็กหญิงศราวรรณ์ คำแก้ววันดี

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๖๙๙
เด็กชายศักดา ตาชนะ

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๐๐
เด็กหญิงศิรภัสสร สุทธิศิลป

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๐๑
เด็กชายศิรสิทธิ

์

แสนเมืองมูล
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๐๒
เด็กชายศุภกร อำไพ

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๐๓
เด็กชายศุภกฤต ประสาท

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๐๔
เด็กหญิงสายธาร ชัยชนะ

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๐๕
เด็กชายสิรวิชญ์ สิทธิสังข์

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๐๖
เด็กชายสิรัฏฐ์ วีระกุล

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๐๗
เด็กหญิงสิราวรรณ สัมฤทธิ

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๐๘
เด็กหญิงสิริกร สัมฤทธิ

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๐๙
เด็กหญิงสิรินพร แซ่ลี

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๑๐
เด็กหญิงสุกัญญา เชียงวัน

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๑๑
เด็กหญิงสุธีกานต์ ทองดี

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๑๒
เด็กหญิงสุธีกานต์ แสนสุวรรณ์

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๑๓
เด็กหญิงสุรีย์นภา เสาร์ละวะ

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๑๔
เด็กหญิงสุรีรัตน์ แก้วกาศ

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๑๕
เด็กชายอนุพงษ์ บัวคำ

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๑๖
เด็กชายอนุศิษฏ์ แก้วสืบ

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๑๗
เด็กชายอรรถพล คีรีแก้ว

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๑๘
เด็กหญิงอัคสราภัค ตาดคำ

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๑๙
เด็กหญิงอัญธิรา โยสุดใจ

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๒๐
นางสาวอากือ

่

มาเยอะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๒๑
เด็กหญิงอารยา

ตันเมืองสวัสดิชัย
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๒๒
นางสาวอาแผ่ เยหมือ

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๐

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๒๓
นางสาวอำภา มาเยอะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๒๔
เด็กชายเดชาวิชญ์ คำคง

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๒๕
เด็กชายเรียว จิน

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๒๖
เด็กหญิงกรรณิการ์ ยศมูล

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๒๗
เด็กชายกรวีร์ ไชยวุฒิ

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๒๘
เด็กชายกฤษฎางค์ กาบแก้ว

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๒๙
นางสาวจังเอ๋อเหมย แสงจัง

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๖๔ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๕๗๓๐
นางสาวจินฐ์จุฑา จิน

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๓๑
เด็กหญิงจิราภรณ์ เมืองกล

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๓๒
เด็กหญิงชฎาพร ไชยมณี

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๓๓
นายชัชนันต์ นะมาตคำ

๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๓๔
เด็กชายฐิติภูมิ กุลใย

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๓๕
เด็กชายณัฐกรณ์ อกใจ

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๓๖
เด็กหญิงณัฐธิฌา วรรณราช

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๓๗
เด็กชายณัฐพงศ์ ยุทธกิจ

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๓๘
เด็กชายณัฐพันธุ์ ขันทะกิจ

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๓๙
เด็กชายธีระพงศ์ ปนตาสาร

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๔๐
นางสาวนบชุลี แซ่เฮ้อ

๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๔๑
เด็กหญิงนภัสสร วงค์ษา

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๔๒
เด็กหญิงนันทวัน แซ่ลิม

้

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๔๓
เด็กหญิงนารี คาหล่า

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๔๔
นางสาวบูหลู่ เชหมือ

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๔๕
เด็กหญิงปภัสสร บางสินธุ

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๔๖ เด็กชายประกาศเกียรติ ฉัตรฉายประภาพร ๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๔๗
เด็กหญิงประทุมพร แก้วตุ้ย

๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๔๘
เด็กชายพชร อุปรัตน์

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๔๙
เด็กหญิงพรนภา นวลลังกา

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๕๐
เด็กหญิงพรรณลัดดา เปงปญญา

๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๕๑
นางสาวพัชราพร อุประรัตน์

๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๕๒
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ศรีเคนา

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๕๓
เด็กหญิงพิมปภา เตชะ

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๕๔
เด็กหญิงพิมพร เชอหมือ

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๕๕
เด็กชายภาณุพงค์ เกษณา

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๕๖
เด็กชายภานุพงษ์ สมใหม่

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๕๗
เด็กชายภานุวัฒน์ ขันรัฐบาล

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๕๘
เด็กชายภูบดินทร์ ชะอุ่ม

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๕๙
เด็กชายมานะ เยเบียงกู่

๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๖๐
เด็กหญิงระตินันท์ จินดา

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๖๑
เด็กหญิงรัชณีภรณ์ ก้อนแก้ว

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๖๒
เด็กหญิงรุ่งไพลิน สุขจิต

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๖๓
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ แซ่โซ้ง

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๖๔
เด็กหญิงวรัญญา มังคังภูริ

่ ่

๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๖๕ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๕๗๖๕
เด็กชายวรานนต์ จักรนิล

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๖๖
เด็กหญิงวาสนา จันทร์โน

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๖๗
เด็กหญิงวิลาวัณย์ จันต๊ะอุตม์

๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๖๘
เด็กชายวิวัฒน์ วรรณราช

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๖๙
นางสาววิไล แลเชอ

๒๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๗๐
เด็กชายศิวะกร คำใส

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๗๑
เด็กชายสมภพ เฌอหมือ

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๗๒
เด็กหญิงสายนที เหลียมแก้ว

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๗๓
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

คีรีแก้ว
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๗๔
เด็กหญิงสิมะ ซือหมือ

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๗๕
นางสาวสุชาดา สามนวล

๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๗๖
เด็กชายสุทธิพงษ์ ไชยวงค์คำ

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๗๗
เด็กหญิงสุพิชชา จิปุริ

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๗๘
เด็กหญิงสุวรรณี ยะแก้ว

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๗๙
เด็กหญิงอคิราภ์ สังคะเฮียง

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๘๐
เด็กหญิงอชิตา ยานะ

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๘๑
เด็กชายอนุชา จะพู

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๘๒
เด็กชายอภิรัฐ ศิริอ่อน

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๘๓
เด็กหญิงอริสา อ้ายม่าน

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๘๔
นายอาก่า เบียงเช

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๘๕
นางสาวอาแฮ แลเชอกู่

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๘๖
เด็กหญิงอาโป หมือแล

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๘๗
เด็กหญิงเจ๋อ แซ่หว้า

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๘๘
เด็กชายเดชรพี นามวงษ์

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๘๙
เด็กชายเมธา นวลคำ

๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๙๐
เด็กหญิงเมธาวี ศรีจันทร์

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๙๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ กอนสอน

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๙๒
นางสาวกรรณิกา ชุมภูโล

๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๙๓
นางสาวกรรณิกา เกษแก้ว

๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๙๔
นางสาวกัญญารัตน์ แลเชอะ

๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๙๕
นายกิตติศักดิ

์

คงอมรธารา

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๙๖
นางสาวขวัญชนก ธรรมตัง

้

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๙๗
นายจักรี เขือนคำ

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๙๘
เด็กหญิงชิเอโกะ มาฟู

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๗๙๙
นางสาวฑิติยา บุญเรือน

๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๖๖ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๕๘๐๐
นางสาวณัฎฐณิชา แซ่ฟู

๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๐๑
นายณัฐวัฒน์ ไวยะกา

๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๐๒
นายธนกฤต พุทธวงค์

๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๐๓
นายธนากรณ์ อินต๊ะ

๑๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๐๔
นางสาวนอรีดา เจ๊ะปอ

๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๐๕
นายภาณุพงศ์ สมจิตร

๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๐๖
นายรัฐพงษ์ ชินเพ็ชร

๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๐๗
นายวิทยา บรรพตพัฒนา

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๐๘
เด็กหญิงวิปศยา ค้าคล่อง

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๐๙
นางสาววิลาสินี จาติระเปา

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๑๐
นางสาวสตรีรัตน์ ฟองสมุทร

๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๑๑
นางสาวสรินยา มาเยอะ

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๑๒
นางสาวสุกัญญา ไชยวุฒิ

๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๑๓
นางสาวอภิชญา แซ่โง้ว

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๑๔
นายอลงกรณ์ เกษร

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๑๕
นางสาวอักษราภัค คชศิริ

๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๑๖
นางสาวเยาวลักษณ์ คำแก้ว

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๑๗
นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์โน

๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๑๘
นายขจรศักดิ

์

โนปน
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๑๙
นางสาวชลิตา กิงลังกา

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๒๐
นายณรงค์ศักดิ

์

วงค์ใจฟู
๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๒๑
นายนฤเทพ โพธิเงิน

์

๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๒๒
นายนัฐวุฒิ ศรีโยไว

๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๒๓
นางสาวปยะธิดา ตุงคบุรี

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๒๔
นางสาวปยะธิดา ศรีโยไว

๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๒๕
นายพนัทสกรณ์ กิติวงค์

๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๒๖
นางสาวพัชรี สายบุญยืน

๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๒๗
นายพิริยกร มหาวงศนันท์

๒๒/๐๕/๒๕๔๐

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๒๘
นางสาวภัทรกันย์ จันทร์แก้ว

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๒๙
นายภัสกร อานันทสุวัน

๑๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๓๐
นายมนัญชัย ท้าวแก่นจันทร์

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๓๑
นางสาวรัศมี ปญญาวัย

๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๓๒
นางสาวริเอโกะ มาฟู

๒๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๓๓
นางสาวฤดีมาศ จอมแก้ว

๓๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๓๔
นางสาววรวรินลัชฐ์ สมณี

๑๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๖๗ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๕๘๓๕
นางสาววรินยุพา ปญญาลาภสกุล

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๓๖
นายวิริยะ มะโนคำ

๐๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๓๗
นายวิษณุกุล ศรีใจ

๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๓๘
นางสาวสุทธิดา วรรณราช

๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๓๙
นายสุประกรณ์ แสงมณี

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๔๐
นางสาวสุมินตรา ยศเมือง

๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๔๑
นางสาวสุราวี แซพากู่

๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๔๒
นางสาวสุรีย์นิภา วิทูล

๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๔๓
นายอนุพงษ์ อัศวภูมิ

๒๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๔๔
นางสาวอภิสรา ธรรมจักร์

๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๔๕
นางสาวอรยา จันทร์ต๊ะเปง

๑๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๔๖
นางสาวอริศรา มีไพทูรณ์

๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๔๗
นายอัษฏาวุธ เปงกาศ

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๔๘
นายอิทธิพล อุดธาคำ

๑๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๔๙
นางสาวกาญจนา มุสา

๒๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๕๐
นางสาวจิระดา แซ่คำ

๒๒/๐๗/๒๕๔๐

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๕๑
นายณัฐพงษ์ ท้าววินาทร

๒๘/๐๘/๒๕๓๙

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๕๒
นายณัฐพล กรสุวรรณ์

๓๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๕๓
นายดนุพร จันวัน

๐๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๕๔
นายธีระสิทธิ

์

ธิเขียว
๐๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๕๕
นางสาวประวีณา อินสันต์

๐๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๕๖
นางสาวพิชญธิดา สีดา

๑๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๕๗
นางสาวภัคจิรา บุผา

๑๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๕๘
นางสาววิลาวัลย์ หมืนแก้ว

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๕๙
นางสาววิลาสินี พัวตระกุล

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๖๐
นายสุทธิชัย เสาว์สิงห์

๒๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๖๑
นางสาวสุธาธินี เสาร์ละวะ

๑๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๖๒
นายอธิวัฒน์ ถนอมสุข

๑๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๖๓
นายอนุศิษฏ์ วรรณณี

๒๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๖๔
นางสาวอภิสรา ลาโต

๒๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๖๕
นางสาวอรวรรณ จูเปาะ

๑๗/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๖๖
นางสาวกรรณิการ์ เบแซ

๑๗/๐๒/๒๕๓๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๖๗
นางสาวจริญญา กำแพง

๑๗/๐๘/๒๕๓๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๖๘
นางสาวจิราพร เรืองเศษ

๒๕/๐๓/๒๕๓๗

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๖๙
นายนรินทร์ ประกอบกิจ

๐๖/๐๖/๒๕๓๗

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๖๘ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๕๘๗๐
นายนฤเทพ คำสมุทร

๑๘/๐๕/๒๕๓๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๗๑
นางสาวนิตยา มังษี

๒๗/๐๓/๒๕๓๗

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๗๒
นางสาวนิศาชล เมืองเสริม

๑๙/๑๑/๒๕๓๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๗๓
นางสาวพิสมร อินสองใจ

๐๒/๐๗/๒๕๓๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๗๔
นางสาวรุจิรา คำฟู

๑๔/๑๐/๒๕๓๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๗๕
นางสาววาสนา ใจแก้ว

๒๐/๐๘/๒๕๓๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๗๖
นางสาวศุภลักษณ์ ธรรมขันธา

๐๘/๑๐/๒๕๓๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๗๗
นายสุทธินันท์ กันชนะ

๑๗/๐๘/๒๕๓๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๗๘
นายอัฐพล ปงเมือง

๑๒/๐๒/๒๕๓๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๗๙
นางสาวกลอยใจ สุทธิทรัพย์

๒๘/๐๘/๒๕๒๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๘๐
นางจนันท์พร กุลจรรยานิธิยศ

๓๐/๑๐/๒๕๐๔
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๘๑
นางจารีย์ กุณะ

๐๘/๐๗/๒๕๑๐
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๘๒
นางจีระนันท์ เสมอใจ

๒๕/๐๘/๒๕๐๙

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๘๓
นายชัยบุญ วงค์สอน

๐๔/๐๑/๒๕๑๙

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๘๔
นายณรงค์ฤทธิ

์

ไชยะวุฑฒิกุล
๑๓/๐๒/๒๕๓๔

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๘๕
นางสาวดลณพร คำใจวุฒิ

๑๐/๐๘/๒๕๒๔

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๘๖
นายทวีเดช มณีรัตน์

๐๒/๐๔/๒๕๐๐
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๘๗
นางสาวนวพร สมคำ

๐๗/๑๒/๒๕๒๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๘๘
นางสาวนิลุบล ปญญาทิพย์

๑๖/๐๓/๒๕๒๒

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๘๙
นางสาวพิกุล อารีโกเศศ

๒๒/๐๔/๒๕๒๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๙๐
นางสาวพิชญ์รตี ไชยเดช

๑๓/๑๐/๒๕๓๐

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๙๑
นางรุ่งนภา สดสะอาด

๒๖/๐๘/๒๕๑๐

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๙๒
นายวรพล จ้าวประยูร

๑๒/๐๗/๒๕๒๗

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๙๓
นางวรรณลี สาวะดี

๒๑/๐๔/๒๕๑๙

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๙๔
นางสาววิริยา ครบเบญจะ

๒๑/๑๑/๒๕๑๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๙๕
นายวิสิทธิ

์

บุญเรือง
๒๒/๐๒/๒๕๒๔

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๙๖
นางสายรุ้ง แสวงงาม

๒๒/๐๘/๒๕๑๓

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๙๗
นางสาวอภิญญา จันทร์อิน

๐๒/๐๒/๒๕๑๒

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๙๘
นายอภิสิทธิ

์

ยะชัย
๐๗/๑๑/๒๕๓๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๘๙๙
นางอมรรัตน์ สมศักดิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๑๑

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๐๐
นายไชยวุฒิ มาไว

๓๑/๐๓/๒๕๑๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๐๑
นางสาวไพลิน ทาแกง

๒๒/๐๕/๒๕๒๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๐๒
นางสาวกฤติยา อุ่นวงค์

๒๗/๐๒/๒๕๓๔

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๐๓
นางสาวดวงกมล ไชยศิลป

๒๗/๐๖/๒๕๓๐

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๐๔
นางสาวนลินี บัวคำ

๒๘/๑๑/๒๕๓๒

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๖๙ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๕๙๐๕
นางวงจันทร์ รืนเริง

่

๑๒/๐๗/๒๕๒๙

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๐๖
นายวิเชียร ศิริสอ

๒๓/๐๒/๒๕๑๓

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๐๗
นายสว่าง ใจโส

๒๔/๐๕/๒๕๑๒

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๐๘
นางสาวสุจิตรา คำสมุทร

๑๖/๐๗/๒๕๒๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๐๙
นายอภิรักษ์ ตานะ

๐๗/๑๑/๒๕๑๑

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๑๐
นางสาวอรพิน ปาสำลี

๑๐/๐๕/๒๕๒๓

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๑๑
นางอรวรรณ อุดล้อม

๑๖/๑๐/๒๕๒๖

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๑๒
นางสาวเชิดศิริ อินทะใจ

๒๒/๐๕/๒๕๒๒

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๑๓
นางเพ็ญศรี จันทร์วัน

๐๒/๐๒/๒๕๒๙

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๑๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญลาภ

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปอวิทยา กลาง  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๑๕
เด็กหญิงนารีรัตน์ แซ่เฮ่อ ๑/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนปอวิทยา กลาง  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๑๖
เด็กหญิงมานี แซ่อือ

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปอวิทยา กลาง  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๑๗
เด็กหญิงจิตรา ปนใจ

๑๐/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนปอวิทยา กลาง  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๑๘
เด็กชายอนิวัตน์ แซ่เฮ่อ

๑๘/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนปอวิทยา กลาง  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๑๙
เด็กหญิงพัชรี สมควร

๓๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนปอวิทยา กลาง  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๒๐
เด็กชายณรงศ์ฤทธิ

์

เกสรพิทยาพงษ์
๑๗/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปอวิทยา กลาง  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๒๑
เด็กชายปฏิภาณ ไชยลังการ

๒๘/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนปอวิทยา กลาง  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๒๒
เด็กชายพัชรพงษ์ ถาวงศ์ ๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนปอวิทยา กลาง  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๒๓
เด็กหญิงปนัดดา ไชยลังการ ๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนปอวิทยา กลาง  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๒๔
เด็กชายนัทธพงษ์ ถาวงศ์ ๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนปอวิทยา กลาง  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๒๕
เด็กชายมงคลชัย ไชยลังการ ๘/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนปอวิทยา กลาง  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๒๖
เด็กชายอัศวิน วรจันทร์เพ็ญศรี

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปอวิทยา กลาง  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๒๗
แม่ชีพนิดา กองรัตน์

๑๗/๑๒/๒๕๒๐

โรงเรียนปอวิทยา กลาง  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๒๘
แม่ชีภคมน ณกรกันตโชติ

๒๙/๘/๒๕๐๙
โรงเรียนปอวิทยา กลาง  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๒๙
เด็กชายธนพล แซ่ซ้ง

๒๙/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขวากเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๓๐
เด็กชายธิติธาดา ปราศรัย ๙/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขวากเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๓๑
เด็กชายพงศ์ดนัย ไชยะวงศ์

๒๖/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขวากเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๓๒
เด็กชายสอน บุญเจิง ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขวากเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๓๓
เด็กชายศิวะวงศ์ แซ่เจียง

๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขวากเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๓๔
เด็กชายบุญชัย แซ่วือ

่

๒๐/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขวากเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๓๕
เด็กหญิงเมณิษา แข่งขัน

๑๔/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขวากเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๓๖
เด็กหญิงดาวกานดา กิลัย ๘/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขวากเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๓๗
เด็กหญิงนนทลี เกร็ดพลอย

๑๖/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขวากเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๓๘
เด็กหญิงกาญจนา แซ่ซ้ง

๑๑/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขวากเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๓๙
เด็กหญิงโชติกา สือชา

๒๕/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขวากเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๗๐ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๕๙๔๐
เด็กหญิงนฤนาถ กิลัย

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขวากเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๔๑
เด็กหญิงปุษยา แก้วสุข

๑๐/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขวากเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๔๒ เด็กหญิงพรรณกาญจน์
พฤกษาสวรรศ์ ๑/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขวากเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๔๓
เด็กหญิงพัชรา บุญเจิง

๑๖/๑๕/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขวากเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๔๔
เด็กหญิงมาเรียชู แซ่ซ้ง

๑๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขวากเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๔๕
เด็กหญิงวรนิษฐา แข่งขัน

๒๕/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขวากเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๔๖
เด็กหญิงสุวิมล สมควร ๑/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขวากเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๔๗
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ กิลัย

๑๔/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขวากเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๔๘
เด็กหญิงวนิดา พจนาวรากุล

๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขวากเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๔๙
เด็กหญิงกุลจิรา แซ่ห่อ

๑๗/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขวากเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๕๐
เด็กหญิงวิไล

ชาญชัยพิทักษ์สิน ๑๕/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขวากเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๕๑
เด็กหญิงเอืย

๋

แซ่ท่อ ๑/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขวากเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๕๒
เด็กชายธวัชชัย หมืนราง

่

๒๒/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขวากเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๕๓
เด็กชายพัชรพล แซ่ว้า ๕/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขวากเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๕๔
เด็กชายจิณณวัตร แข่งขัน ๘/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขวากเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๕๕
เด็กชายธนิตย์ แซ่เจียง

๓๐/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขวากเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๕๖
เด็กชายวรวิทย์ แซ่ไฮ้ ๗/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขวากเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๕๗
เด็กชายศักดา แข่งขัน

๑๒/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขวากเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๕๘
เด็กชายสงกรานต์ แซ่เติน

๋

๔/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขวากเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๕๙
เด็กชายไก่ แซ่ท่อ

๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขวากเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๖๐
เด็กชายณัฐวุฒิ วงศ์บญชัยเลิศ

๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขวากเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๖๑
เด็กชายเยืย แซ่มัว ๒/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขวากเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๖๒
เด็กชายยุทธนา สุชนเสาวภาคย์

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขวากเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๖๓
เด็กหญิงธิติกร แข่งขัน ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขวากเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๖๔
เด็กหญิงปภาวดี แซ่หว้า

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขวากเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๖๕ เด็กหญิงประภาพรรณ
แซ่เท่า

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขวากเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๖๖
เด็กหญิงกัลยณี แซ่ซ้ง ๒๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขวากเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๖๗
เด็กหญิงจันทภา วงศ์บุญชัยเลิศ

๓๑/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขวากเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๖๘
เด็กหญิงจิรกานต์ ชัยวงศ์

๑๔/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแจมปอง แจมปอง  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๖๙
เด็กหญิงณัฐธิดา ชัยวงศ์

๑๗/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแจมปอง แจมปอง  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๗๐
เด็กหญิงณัฐธิดา สันทัด

๒๐/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแจมปอง แจมปอง  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๗๑
เด็กหญิงนฤมล บุตรพรม

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแจมปอง แจมปอง  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๗๒
เด็กชายชญานินทร์ ชัยวงศ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแจมปอง แจมปอง  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๗๓
เด็กชายคงพัฒน์ บุญยประพันธ์

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแจมปอง แจมปอง  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๗๔
เด็กชายธนโชติ สมศรี

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยเอียน แจมปอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๗๑ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๕๙๗๕
เด็กชายภูวมินทร์ อ้นมณี

๒๒/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านห้วยเอียน แจมปอง  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๗๖
เด็กชายวรวิทย์ บุญมี

๑๑/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านห้วยเอียน แจมปอง  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๗๗
เด็กหญิงฌัฐริกา บุญเรือง

๑๘/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านห้วยเอียน แจมปอง  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๗๘
เด็กหญิงแพรวนภา หมันเยือน

้ ่

๑๔/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านห้วยเอียน แจมปอง  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๗๙
เด็กชายขวัญชัย แซ่ย่าง ๘/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๘๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

หลีจา
๑๘/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๘๑
เด็กชายยอดชาย อ่อนจันทร์

๑๐/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๘๒
เด็กชายวุฒิศักดิ

์

วงศ์นภาไพศาล
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๘๓
เด็กชายเมธา แสงงาม

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๘๔
เด็กชายรัชชานนท์ บุญญารัตน์กุล

๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๘๕
เด็กชายศิราวัฒน์ แซ่ฟา

๑๔/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๘๖ เด็กหญิงอัจฉราพรรณ
ยาวิเลิง

๒๐/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๘๗
เด็กหญิงณัชริดา ยาวิเริง

๒๐/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๘๘
เด็กหญิงธัญญารัตน์ วงศ์บุญชัยเลิศ

๑๒/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๘๙
เด็กหญิงสุนิษา สุนิษา

๒๓/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๙๐
เด็กหญิงมณีทิพย์

วงศ์จันทร์เพ็ญศรี ๒๘/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๙๑
เด็กหญิงจันจิรา วรโชติภัสร์กุล ๔/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๙๒
เด็กหญิงนำฝน วงค์บุญชัยเลิศ ๑/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๙๓
เด็กชายอภินันท์ แซ่ฟา

๒๖/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๙๔
เด็กหญิงบุษบา แซ่คู ๑/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๙๕
เด็กหญิงใหม่ แซ่อือ

่

๒๕/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๙๖ เด็กหญิงกรองกาญจน์
แซ่เล่า

๒๐/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๙๗
เด็กชายกลยุทธิ

์

แซ่ว่าง ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๙๘
เด็กหญิงนำหนึง

่

แซ่เล่า
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม  

ชร ๓๔๕๙/๕๙๙๙
เด็กหญิงดวงใจ วรสรณ์สกุล

๒๗/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๐๐
เด็กชายวิเชียร วรจันทร์เพ็ญศรี ๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๐๑
เด็กชายนิติพงศ์ ไชยลังการ

๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๐๒
เด็กหญิงนำฝน แซ่ฟา

๑๓/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๐๓
เด็กหญิงสุทธิดา แซ่เล่า

๒๕/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๐๔
เด็กหญิงจิรภัทร์ เรืองเกตุ ๒/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๐๕
เด็กหญิงดวงสมร วงศ์บุญชัยเลิศ

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๐๖
เด็กหญิงกรรณิกา ยาวิเลิง

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๐๗
เด็กหญิงประภัสสร แซ่เจียง

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๐๘
เด็กหญิงสุนิษา นรชาติวศิน

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๐๙
เด็กหญิงพรทิพา นรชาติวศิน ๔/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๗๒ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๖๐๑๐
เด็กหญิงนมิดา วรจันทร์เพ็ญศรี

๑๕/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๑๑
เด็กหญิงกัญญ์วรา ตอนสุข

๑๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๑๒
เด็กหญิงนาเดีย จรัสจรุงเกียรติ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๑๓
เด็กชายอภิชัย แซ่หว้า

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๑๔
เด็กชายกิตติพงษ์ แซ่ย่าง

๑๗/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๑๕
เด็กหญิงเนาวรัตน์ นรชาติวศิน

๑๕/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๑๖
เด็กชายบี วงศ์ระย้า ๑/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๑๗
เด็กหญิงนฤมล แซ่เห้อ

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๑๘
เด็กชายวีรชัย ไชยลังการ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๑๙
เด็กชายวัชรินทร์ เกสรพิทยาพงษ์

๑๘/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๒๐
เด็กชายปรีชา เกสรพิทยาพงษ์

๓๑/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๒๑
เด็กชายจักรภัทร เรืองเกตุ

๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๒๒
เด็กชายกิตตอพงษ์ ฟาร่มนภา

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๒๓
เด็กหญิงชนนิกานต์ อุนวิจิตร

๑๒/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๒๔
เด็กชายวีรยุทธ แซ่เจียง

๑๔/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๒๕
เด็กหญิงเกศร รักสว่าง

๒๙/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๒๖
เด็กหญิงอารียา แซ่ย้า

๑๕/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๒๗
เด็กหญิงวิภาดา แซ่คู ๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๒๘
เด็กหญิงภัทรพร วงศ์บุญชัยเลิศ

๑๖/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๒๙
เด็กชายสมชาย แซ่วือ

่

๒๘/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๓๐
เด็กชายเอกพันธ์ นรชาติวศิน

๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๓๑
นางสาวสิเรียม แซ่ว่า ๕/๘/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านห้วยลึก ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๓๒
เด็กหญิงกัญญาณัฐ อินทะวงศ์

๑๘/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านห้วยลึก ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๓๓
เด็กหญิงตวิษา จันทฤทธิ

์

๑๙/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านห้วยลึก ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๓๔
เด็กหญิงรัตนา ดีมาก ๓/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยลึก ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๓๕
เด็กชายยุทธศักดิ

์

แซ่เติน

๋

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยลึก ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๓๖
เด็กชายมัทธิว แซ่ว่า ๒/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยลึก ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๓๗
เด็กหญิงเกศสุดา เตรียมทนะ

๑๔/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านห้วยลึก ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๓๘
นายปยวัฒน์ บุดดี

๒๓/๘/๒๕๔๐
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๓๙
นายรัตนชัย แซ่ท่อ ๕/๔/๒๕๔๑ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๔๐
นายอัฎดาฮา หมุดหวัน

๑๔/๔/๒๕๔๒
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๔๑
นายศีรีรัตน์ วงศ์ชัย ๙/๕/๒๕๔๒ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๔๒
นายเอกชัย ตังคเสถียร

๑๕/๘/๒๕๔๑
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๔๓
นายเบญจมินทร์ แซ่วือ

้

๒๑/๘/๒๕๔๐
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๔๔
นายพฤหัส แซ่ลี ๘/๕/๒๕๔๐ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๗๓ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๖๐๔๕
นายสุทธิพงษ์ วงศ์บุญชัยเลิศ

๒๓/๖/๒๕๔๑
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๔๖
นายสุริยา แซ่ไป ๙/๘/๒๕๔๒ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๔๗
นายอานนท์ แซ่พ่าน

๑๖/๙/๒๕๔๐
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๔๘
นายสมพงษ์ แซ่มัว ๔/๘/๒๕๔๑ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๔๙
นายธนู แซ่หว้า

๒๓/๓/๒๕๔๑
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๕๐
นายวัฒนพล วงศ์นภาไพศาล

๑๗/๖/๒๕๔๐
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๕๑
นายจารุภัทร พงศ์พันธ์ไพบูลย์ ๘/๖/๒๕๔๐ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๕๒
นายพิเชษฐ์ แซ่ย่าง

๒๕/๑/๒๕๓๙
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๕๓
นางสาวโยษิตา พึงบุญ

่

๓/๒/๒๕๔๒ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๕๔
นางสาววิชชุดา เทพกัน ๖/๙/๒๕๔๑ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๕๕
นางสาวเบญจมาศ ไชยลังการ

๒๖/๕/๒๕๔๑
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๕๖
นางสาวปรางวลัย ไชยลังการ

๒๓/๖/๒๕๔๑
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๕๗
นางสาวฟูเซียง แซ่เจอ ๔/๙/๒๕๔๑ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๕๘
นางสาวภัทรจาริน เขตคามวสี

๑๙/๕/๒๕๔๐
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๕๙
นางสาวศุทธา ใจแช่มชือมากยิง

่ ่

๓๐/๕/๒๕๔๑
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๖๐
นายวัชรพงศ์ ยานัน ๘/๒/๒๕๔๑ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๖๑
นายสิทธิชัย ทรงดำรงศ์กุล ๖/๖/๒๕๔๐ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๖๒
นายชาญชัญ บุญเจิง ๔/๓/๒๕๔๑ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๖๓
นายชาติตระการ แสงงาน

๒๗/๙/๒๕๔๐
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๖๔
นายวิชา วงศ์บุญชัยเลิศ

๙/๑๐/๒๕๔๑
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๖๕
นายสมชาย ใจจำรัสดี

๑๔/๓/๒๕๔๑
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๖๖
นายสุรชัย แซ่กือ

๒๗/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๖๗
นายสุรเซษฐ์ ใจผุดผ่อง

๑/๑๑/๒๕๓๗
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๖๘
นายเอกพันธ์ ใจชนะศัตรู ๙/๒/๒๕๔๒ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๖๙
นายสิทธิชัย ใจซือตรงมากดี

่

๕/๑/๒๕๔๐ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๗๐
นายพิเชฎฐ์ อินตา

๑๗/๘/๒๕๔๐
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๗๑
นางสาวศิริดาวรรณ นันไชย

๑๓/๕/๒๕๔๒
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๗๒
นางสาวสุนิษา มนัสมโนธรรม

๑๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๗๓
นางสาวเทพธิดา มนัสมโนธรรม

๑๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๗๔
นางสาวณัฐมน ทะนุธำรงศิลป

๒๘/๗/๒๕๔๑
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๗๕
นางสาวเสาวลักษณ์ แซ่ลี

๓/๑๐/๒๕๔๑
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๗๖
นางสาวดวงจันทร์ แซ่หว้า

๑๗/๒/๒๕๔๑
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๗๗
นางสาวทัศนียา วาสิริกุล

๑๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๗๘
นางสาววรรณวิภา บุญมี ๖/๘/๒๕๔๑ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๗๙
นางสาววิจิตตรา กาคำ

๑๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๗๔ / ๒๕๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๖๐๘๐
นางสาวฟูเหมย แซ่เจอ

๒๘/๓/๒๕๔๐
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๘๑
นางสาวจิราพัฒน์ ดุลยพิพัฒน์

๑๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ทุ่งทราย  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๘๒
เด็กหญิงณัฐณิชา วงศ์ผา ๔/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผาแล ผาแล  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๘๓
เด็กชายภีรภัทร งามยะราช

๑๘/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านผาแล ผาแล  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๘๔
เด็กชายภีรพงศ์ ไชยลังการ

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาแล ผาแล  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๘๕
เด็กหญิงมลฤดี แซ่ผ่า

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาแล ผาแล  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๘๖
เด็กหญิงเกสร แซ่ฟา

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาแล ผาแล  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๘๗
เด็กหญิงนรกมล ชัยวงศ์

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาแล ผาแล  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๘๘
นางกมลลักษณ์ คล้ายโพธิทอง

์

๒๑/๒/๒๕๒๗
โรงเรียนบ้านผาแล ผาแล  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๘๙
นางสาวอนินทิตา บุญนะ

๒๗/๑๐/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านผาแล ผาแล  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๙๐
นางสาวบุษกร กาจินา

๑๓/๑๐/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านผาแล ผาแล  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๙๑
นางสาวทิพย์สุดา อานคำ

๒๘/๖/๒๕๓๓
โรงเรียนบ้านผาแล ผาแล  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๙๒
เด็กชายณัฐกิตติ

์

ยานัน
๑๙/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงยาย ม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๙๓
เด็กชายภูวเดช วงค์ตุ้ย

๒๖/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านม่วงยาย ม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๙๔
เด็กชายวรากร คงทะ ๘/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงยาย ม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๙๕
เด็กหญิงเกตษ์สิรี อินเทพ

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงยาย ม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๙๖
เด็กหญิงนงนภัส บุญทา

๒๒/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านม่วงยาย ม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๙๗
เด็กชายพงศกร เตรียมทนะ

๑๘/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วงยาย ม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๙๘
เด็กชายวิศนุ อินเทพ

๑๕/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วงยาย ม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๐๙๙
เด็กชายจักรินทร์ บุญยวง

๒๓/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วงยาย ม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๐๐
เด็กชายณัฐดนัย ยาละ

๑๘/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านม่วงยาย ม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๐๑
เด็กหญิงกรกนก กากันใจ

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงยาย ม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๐๒
เด็กชายธงชัย แสนเทพ

๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านม่วงยาย ม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๐๓
เด็กหญิงปาริฉัตร นาถำเพชร ๙/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงยาย ม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๐๔
เด็กหญิงพรรณวษา วรรณศรี ๒/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงยาย ม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๐๕
เด็กชายธนวัฒน์ กันทะยวง ๓/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านม่วงยาย ม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๐๖
เด็กชายอภินันท์ จุวัน

๑๔/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วงยาย ม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๐๗
เด็กหญิงสุจิราพร สินสุวรรณ

๒๐/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านม่วงยาย ม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๐๘
เด็กชายปฏิภาณ ทิพหมึก

๑๒/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านม่วงยาย ม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๐๙
เด็กชายปยพัทธ์ ชัยราช ๘/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านม่วงยาย ม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๑๐
เด็กชายวสันต์ จันทร์นี

๑๑/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านม่วงยาย ม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๑๑
เด็กหญิงสกุณา วรรณศรี

๑๙/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านม่วงยาย ม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๑๒
เด็กหญิงนันทิดา บุญยวง

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงยาย ม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๑๓
เด็กชายปยะราช กาคำ

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงยาย ม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๑๔
เด็กชายศักดิดา

์

ยานัน ๙/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านม่วงยาย ม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๗๕ / ๒๕๑

้
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ชร ๓๔๕๙/๖๑๑๕
เด็กชายพัทดนย์ ชัยวงศ์

๑๘/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านม่วงยาย ม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๑๖
เด็กหญิงจิรวรรณ อินต๊ะ

๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านม่วงยาย ม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๑๗
เด็กหญิงชุตินันท์ อินเทพ

๑๙/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านม่วงยาย ม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๑๘
เด็กหญิงพัชรา ศรีสุวรรณ์

๒๐/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านม่วงยาย ม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๑๙
เด็กหญิงณัฐธิดา ใจขัน ๔/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านม่วงยาย ม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๒๐
เด็กหญิงนารีรัตน์ ส่งละออง

๑๘/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านม่วงยาย ม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๒๑
เด็กหญิงพัชราพร เตรียมทนะ

๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านม่วงยาย ม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๒๒
เด็กหญิงชรินรัตน์ กันทะยศ

๑๓/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านม่วงยาย ม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๒๓
เด็กชายธนภัทร์ สุราช ๔/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงยาย ม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๒๔
เด็กชายกรวิชญ์ บุดดี

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงยาย ม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๒๕
เด็กชายณัฐวุฒิ บุญยวง

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงยาย ม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๒๖
เด็กชายรัฐธรรมนูญ ดีมาก

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงยาย ม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๒๗
เด็กหญิงดารานุช บุดดี

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงยาย ม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๒๘
เด็กหญิงศุจินันท์ กาคำ

๒๒/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านม่วงยาย ม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๒๙
เด็กหญิงสายรุ้ง จันทฤทธิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงยาย ม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๓๐
เด็กหญิงพรนภัส สิงหราช ๘/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านม่วงยาย ม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๓๑
เด็กหญิงพรรณปณต บุดดี

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงยาย ม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๓๒
เด็กหญิงพิสมัย บุญเจิง ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านม่วงยาย ม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๓๓
เด็กชายนันพิพัฒน์ พรษ์มณี

๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านม่วงยาย ม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๓๔
เด็กชายจิราพัชร บุดดี ๖/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านม่วงยาย ม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๓๕
เด็กหญิงกุลจิรา เดียวเขตวิตร์

๒๓/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านม่วงยาย ม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๓๖
เด็กชายวรนาถ วรพัฒน์

๑๗/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านม่วงยาย ม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๓๗
เด็กชายสันติสุก แข่งขัน

๑๘/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านม่วงยาย ม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๓๘
เด็กชายรัฐภูมิ สมจิตต์

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งคำ หล่ายงาว  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๓๙
เด็กชายสรวิชญ์ พิมมา

๒๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทุ่งคำ หล่ายงาว  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๔๐
เด็กชายธีรศักดิ

์

สุรีรัมย์ ๒/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งคำ หล่ายงาว  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๔๑
เด็กหญิงจีรนันท์ แซ่มัว ๓/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ หล่ายงาว  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๔๒
เด็กหญิงพิมพร ศรชัยปญญา

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ หล่ายงาว  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๔๓
เด็กหญิงภารวี มนัสมโนธรรม

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ หล่ายงาว  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๔๔
เด็กหญิงปนัดดา แซ่กือ

๓๐/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ หล่ายงาว  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๔๕
เด็กหญิงสุทธิดา แซ่หาง ๙/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ หล่ายงาว  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๔๖
เด็กหญิงธันย์ชนก มนัสมโนธรรม

๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ หล่ายงาว  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๔๗
เด็กชายบรรพชิต ชัยแก้ว

๒๒/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๔๘
เด็กชายศุภชัย คำภีระ ๕/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๔๙
เด็กชายพรศักดิ

์

วงศ์ชัย
๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๗๖ / ๒๕๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๖๑๕๐
เด็กชายธนากร ปรารมภ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๕๑
เด็กหญิงฐิติชญา นุธรรม

๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๕๒
เด็กหญิงกัญญวีร์ ทะนุธำรงศิลป

๓๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๕๓
เด็กหญิงกุลณัฐ ชัยบุรีโอภาส

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๕๔
เด็กหญิงเวนดี

่

แซ่ว่าง
๑๕/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๕๕
เด็กชายพชรพล ปานทอง

๒๘/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๕๖
เด็กชายภูมิรพี หวังสิน

๑๗/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๕๗
เด็กหญิงกฦติยา วงศ์ชัย ๖/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๕๘
เด็กหญิงธรัสพร แซ่เติน

๋

๒๔/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๕๙
เด็กหญิงนันธ์นภํส กมลาสนิติ

๒๑/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๖๐
เด็กหญิงนารีรัตน์ ตอนะรักษ์ ๔/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๖๑
เด็กหญิงโยษิตา บุปผาเจริญศิลป ๒/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๖๒
เด็กชายอัครบดินทร์ ยาละ ๑๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๖๓
เด็กชายนันทภพ แซ่เจียง ๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๖๔
เด็กหญิงกานต์ธิดา แซ่หว้า ๖/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๖๕
เด็กหญิงพิมพ์ชนก โชติสุล ๙/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๖๖
เด็กชายธนโชติ เกสรกติกา

๒๐/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๖๗
เด็กหญิงเอสรา เสกสันติสกุล

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๖๘
เด็กชายภัคธนัช รวมจิตร

๒๑/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๖๙
เด็กหญิงณัฐชยา เทพสิงห์ ๑/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๗๐
เด็กชายวิทยา แซ่เห้อ

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๗๑
เด็กชายวิญู แซ่ลี

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๗๒
เด็กชายรุ่งรวิชญ์ วงศ์ชัย

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๗๓
เด็กชายภัทรพล ติปตา

๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๗๔
เด็กชายณัฐวุฒิ ยมรัตน์

๒๗/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๗๕
เด็กชายอภิเชษฐ์ บุญเจิง

๑๒/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๗๖
เด็กหญิงนิชานันท์ วงศ์ชัย

๓๐/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๗๗
เด็กหญิงจิณห์นิภา วงศ์ชัย ๒/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๗๘
เด็กหญิงนลินทิพย์ บุญยวง ๘/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๗๙
เด็กหญิงเวธกา บุดดี

๑๑/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๘๐
เด็กหญิงจิตรสินี วงศ์ชัย

๑๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๘๑
เด็กหญิงสุตาภัทร ศรชัยปญญา

๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๘๒
เด็กหญิงบัณฑตา ศรชัยปญญา

๒๒/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๘๓
เด็กหญิงภัทรจิรา แซ่เติน

๋

๑๖/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๘๔
เด็กหญิงนลินทิพย์ บุญเจิง

๒๑/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๗๗ / ๒๕๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๖๑๘๕
เด็กหญิงนิภาวรรณ แข่งขัน

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๘๖
เด็กหญิงสายธาร บัวลัยเดช

๒๕/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๘๗
เด็กหญิงอภิชญา สิริวสุกุล

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๘๘
เด็กหญิงบัณฑตา แซ่ลี

๒๙/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๘๙
เด็กหญิงนฤตปรียา ญาติศรัทธา ๖/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๙๐
เด็กหญิงวัลย์ธดา ศิกดิสิทธานุภาพ

์

๑๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๙๑
เด็กหญิงปยฉัตร เกิดสมบุญ

๒๑/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๙๒
เด็กหญิงศุภฎดา พรพิงค์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๙๓
เด็กหญิงขวัญจิรา แซ่หว้า ๕/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๙๔
เด็กหญิงธัญญรัตน์ ทะนุบงกช

๗/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๙๕
เด็กหญิงอริสา ลีพรษ์สกุล

๑๙/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๙๖
เด็กหญิงมุกดาภรณ์ แซ่เห้อ

๒๖/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๙๗
เด็กชายราชการ จินดาธรรม ๔/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๙๘
เด็กชายภราดล แซ่เล่า

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว  

ชร ๓๔๕๙/๖๑๙๙
เด็กชายอภิมุข แซ่เล่า ๑/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหลู้ หลู้  

ชร ๓๔๕๙/๖๒๐๐
เด็กหญิงไหมหลู่ แซ่เท่า ๑/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหลู้ หลู้  

ชร ๓๔๕๙/๖๒๐๑
เด็กหญิงอรนุช แซ่เล่า ๑/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหลู้ หลู้  

ชร ๓๔๕๙/๖๒๐๒
เด็กหญิงยินดี เกร็ดพลอย

๒๙/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหลู้ หลู้  

ชร ๓๔๕๙/๖๒๐๓
เด็กชายชินวัตร แซ่ย่าง ๖/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหลู้ หลู้  

ชร ๓๔๕๙/๖๒๐๔
เด็กหญิงณัฐนิชา มาบุญนาค

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาม่วง ปาม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๒๐๕
เด็กชายอภิรักษ์ สุธรรม

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาม่วง ปาม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๒๐๖
เด็กหญิงพิชชาภา กาบปน๊ะ

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาม่วง ปาม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๒๐๗
เด็กชายธันยพงศ์ ปญญาใจ

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาม่วง ปาม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๒๐๘
เด็กชายชวดล ปญญาใหญ่

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาม่วง ปาม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๒๐๙
เด็กหญิงอรัญญา มณีวรรณ์

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาม่วง ปาม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๒๑๐
เด็กชายนันทิพัฒน์ เทพลือ

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาม่วง ปาม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๒๑๑
เด็กหญิงนลินทิพย์ สมนาม

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาม่วง ปาม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๒๑๒
เด็กหญิงณัฐวรา มณีวรรณ

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาม่วง ปาม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๒๑๓
เด็กหญิงจิรยาพร ใจคำ

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาม่วง ปาม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๒๑๔
เด็กชายวชิรวิชญ์ จักรสาร

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาม่วง ปาม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๒๑๕
เด็กหญิงนิราภร ขวัญพะงุ้น

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาม่วง ปาม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๒๑๖
เด็กชายนิติวัฒน์ จันทร์ปญญา

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อแสง
พระธาตุมงคลแก้วมณี

 

ชร ๓๔๕๙/๖๒๑๗
เด็กชายกฤษฎา มากองศรี

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อแสง
พระธาตุมงคลแก้วมณี

 

ชร ๓๔๕๙/๖๒๑๘
เด็กชายจักรี ลีทัพไทย

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อแสง
พระธาตุมงคลแก้วมณี

 

ชร ๓๔๕๙/๖๒๑๙
เด็กชายชินราช สุทธิวิเศษ

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อแสง
พระธาตุมงคลแก้วมณี

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๗๘ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๖๒๒๐
เด็กชายชูชาติ หล่ายนาสาร

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อแสง
พระธาตุมงคลแก้วมณี

 

ชร ๓๔๕๙/๖๒๒๑
เด็กชายไชยวัฒน์ แสนวงศ์

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อแสง
พระธาตุมงคลแก้วมณี

 

ชร ๓๔๕๙/๖๒๒๒
เด็กชายนิธิ สุเตนันท์

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อแสง
พระธาตุมงคลแก้วมณี

 

ชร ๓๔๕๙/๖๒๒๓
เด็กชายนัฐพล หลงสกุล

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อแสง
พระธาตุมงคลแก้วมณี

 

ชร ๓๔๕๙/๖๒๒๔
เด็กชายรัชตะ คำปญญา

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อแสง
พระธาตุมงคลแก้วมณี

 

ชร ๓๔๕๙/๖๒๒๕
เด็กชายสิทธิกร จอมเมืองกาศ

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อแสง
พระธาตุมงคลแก้วมณี

 

ชร ๓๔๕๙/๖๒๒๖
เด็กหญิงโกมลชนก เมืองมูล

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อแสง
พระธาตุมงคลแก้วมณี

 

ชร ๓๔๕๙/๖๒๒๗
เด็กหญิงธัญจิรา แก้วปนมา

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อแสง
พระธาตุมงคลแก้วมณี

 

ชร ๓๔๕๙/๖๒๒๘
เด็กหญิงธัญญรัตน์ เสนาวงศ์

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อแสง
พระธาตุมงคลแก้วมณี

 

ชร ๓๔๕๙/๖๒๒๙
เด็กหญิงภานุมาศ อนุภาพ

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อแสง
พระธาตุมงคลแก้วมณี

 

ชร ๓๔๕๙/๖๒๓๐
เด็กหญิงวิภาดา หล่ายนาสาร

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อแสง
พระธาตุมงคลแก้วมณี

 

ชร ๓๔๕๙/๖๒๓๑
เด็กหญิงศิริพรชัย ใจกว้าง

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อแสง
พระธาตุมงคลแก้วมณี

 

ชร ๓๔๕๙/๖๒๓๒
เด็กหญิงสุวนันท์ จันทาพูน

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อแสง
พระธาตุมงคลแก้วมณี

 

ชร ๓๔๕๙/๖๒๓๓
เด็กหญิงพรรณนารา เสาร์จันทร์

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องกอก
พระธาตุม่อนหินแก้ว

 

ชร ๓๔๕๙/๖๒๓๔
เด็กชายณัฐกิตติ

์

สอนนันฐี
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องกอก
พระธาตุม่อนหินแก้ว

 

ชร ๓๔๕๙/๖๒๓๕
เด็กชายธนกฤต ปนคำปน

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องกอก
พระธาตุม่อนหินแก้ว

 

ชร ๓๔๕๙/๖๒๓๖
เด็กหญิงสุทธิดา จันต๊ะวงศ์

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องกอก
พระธาตุม่อนหินแก้ว

 

ชร ๓๔๕๙/๖๒๓๗
เด็กหญิงสิรินทรา สมควร

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องกอก
พระธาตุม่อนหินแก้ว

 

ชร ๓๔๕๙/๖๒๓๘
เด็กชายวราภพ อุทธิยา

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องกอก
พระธาตุม่อนหินแก้ว

 

ชร ๓๔๕๙/๖๒๓๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ กองธรรม

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องกอก
พระธาตุม่อนหินแก้ว

 

ชร ๓๔๕๙/๖๒๔๐
เด็กหญิงเกตุสุวรรณ ติบปละ

๊

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเดือ

่

พระธาตุม่อนหินแก้ว
 

ชร ๓๔๕๙/๖๒๔๑
เด็กชายพชรพล วัฒนาวงศ์สกุล

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเดือ

่

พระธาตุม่อนหินแก้ว
 

ชร ๓๔๕๙/๖๒๔๒
เด็กชายเดชาวัชร์ เจริญทรัพย์

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเดือ

่

พระธาตุม่อนหินแก้ว
 

ชร ๓๔๕๙/๖๒๔๓
เด็กชายอนุรักษ์ แก้วธะนะ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเดือ

่

พระธาตุม่อนหินแก้ว
 

ชร ๓๔๕๙/๖๒๔๔
เด็กหญิงนันทิกานต์ ปนแสงแก้ว

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเดือ

่

พระธาตุม่อนหินแก้ว
 

ชร ๓๔๕๙/๖๒๔๕
เด็กหญิงพัชรีพร ดูงาม

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเดือ

่

พระธาตุม่อนหินแก้ว
 

ชร ๓๔๕๙/๖๒๔๖
เด็กชายณัฐภูมิ ขัดแก้ว

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเดือ

่

พระธาตุม่อนหินแก้ว
 

ชร ๓๔๕๙/๖๒๔๗
เด็กชายปาฎิหาริย์ ชืนกมล

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเดือ

่

พระธาตุม่อนหินแก้ว
 

ชร ๓๔๕๙/๖๒๔๘
เด็กหญิงลัดดาวรรณ์ จันทร์วงค์

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเดือ

่

พระธาตุม่อนหินแก้ว
 

ชร ๓๔๕๙/๖๒๔๙
เด็กชายวธัญู เพ็งจันทร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ตำกลาง แม่ตำกลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๒๕๐
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

แสนรินทร์
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ตำกลาง แม่ตำกลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๒๕๑
เด็กหญิงนันทนัช คำกาน

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ตำกลาง แม่ตำกลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๒๕๒
เด็กหญิงณัฏฐธิดา ยาวิละ

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ตำกลาง แม่ตำกลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๒๕๓
เด็กชายปภาวิชญ์ อินธิศักดิ

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ตำกลาง แม่ตำกลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๒๕๔
เด็กชายภานุพงศ์ ปนขัน

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ตำกลาง แม่ตำกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๗๙ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๖๒๕๕
เด็กชายนพกร เสนนะ

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ตำกลาง แม่ตำกลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๒๕๖
เด็กชายคุณาสิน โนจิตต์

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ตำกลาง แม่ตำกลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๒๕๗
เด็กชายไอศวรรย์ อินมา

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ตำกลาง แม่ตำกลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๒๕๘
เด็กชายระพีพงศ์ สุทา

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ตำกลาง แม่ตำกลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๒๕๙
เด็กชายจิรภัทร เหล็กราช

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ตำกลาง แม่ตำกลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๒๖๐
เด็กชายจารุวัฒน์ ยะถา

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ตำกลาง แม่ตำกลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๒๖๑
เด็กชายอรรถพล เพ็ชรจำรัส

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ตำกลาง แม่ตำกลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๒๖๒
เด็กหญิงนันทิชา ปนวงศ์

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ตำกลาง แม่ตำกลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๒๖๓
เด็กหญิงชาริสา สุธรรมแปง

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ตำกลาง แม่ตำกลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๒๖๔
เด็กหญิงศิริวรรณ ธิมูล

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ตำกลาง แม่ตำกลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๒๖๕
เด็กหญิงอาทิตยา จันทร์แก้ว

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ตำกลาง แม่ตำกลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๒๖๖
เด็กหญิงกัลยา วงษ์ปาน

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ตำกลาง แม่ตำกลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๒๖๗
เด็กหญิงพัชนธิดา ต๊ะวงค์

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ตำกลาง แม่ตำกลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๒๖๘
เด็กหญิงพลวัฒน์ ศรีไสว

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ตำกลาง แม่ตำกลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๒๖๙
เด็กชายฐิติโชติ ช่างฆ้อง

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ตำน้อย แม่ตำน้อย  

ชร ๓๔๕๙/๖๒๗๐
เด็กหญิงบุษยมาศ สมพมิตร

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ตำน้อย แม่ตำน้อย  

ชร ๓๔๕๙/๖๒๗๑
เด็กชายกิตติศักดิ

์

สุภามณี
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ตำน้อย แม่ตำน้อย  

ชร ๓๔๕๙/๖๒๗๒
เด็กชายพัชรพล ปนบ่อละ

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ตำน้อย แม่ตำน้อย  

ชร ๓๔๕๙/๖๒๗๓
เด็กชายธีรวัฒน์ วรรณทะคำ

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ตำน้อย แม่ตำน้อย  

ชร ๓๔๕๙/๖๒๗๔
เด็กชายนันทิพัฒน์ จรจักร

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่เปา แม่เปา  

ชร ๓๔๕๙/๖๒๗๕
เด็กชายปณิธาน ภูมิสัย

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่เปา แม่เปา  

ชร ๓๔๕๙/๖๒๗๖
เด็กชายพิชัยยุทธ รักเรือน

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่เปา แม่เปา  

ชร ๓๔๕๙/๖๒๗๗
เด็กชายอภิรักษ์ ชุ่มเย็น

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่เปา แม่เปา  

ชร ๓๔๕๙/๖๒๗๘
เด็กชายวุฒิพงษ์ เมืองมูล

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่เปา แม่เปา  

ชร ๓๔๕๙/๖๒๗๙
เด็กชายภูษิต แก้วโยธา

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่เปา แม่เปา  

ชร ๓๔๕๙/๖๒๘๐
เด็กชายพิสุทธิ

์

ลังกาแก้ว
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่เปา แม่เปา  

ชร ๓๔๕๙/๖๒๘๑
เด็กชายอติคุณ อินต๊ะวงค์

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่เปา แม่เปา  

ชร ๓๔๕๙/๖๒๘๒
เด็กหญิงกัลยากร สมร่าง

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่เปา แม่เปา  

ชร ๓๔๕๙/๖๒๘๓
เด็กหญิงพัชนี กองติบ

๊

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่เปา แม่เปา  

ชร ๓๔๕๙/๖๒๘๔
เด็กหญิงพรนิภา คำอุปละ

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่เปา แม่เปา  

ชร ๓๔๕๙/๖๒๘๕
เด็กหญิงสิริยากร คำอุปละ

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่เปา แม่เปา  

ชร ๓๔๕๙/๖๒๘๖
เด็กหญิงณัฐธีรา สะบาศรี

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่เปา แม่เปา  

ชร ๓๔๕๙/๖๒๘๗
เด็กหญิงพัชรินทร์ ช่างขน

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่เปา แม่เปา  

ชร ๓๔๕๙/๖๒๘๘
เด็กหญิงจารุวรรณ สันต๊ะวงค์

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่เปา แม่เปา  

ชร ๓๔๕๙/๖๒๘๙
เด็กหญิงหอม พม่า

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่เปา แม่เปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๘๐ / ๒๕๑
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ชร ๓๔๕๙/๖๒๙๐
เด็กหญิงจุฑารัตรน์ วุฒิ

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่เปา แม่เปา  

ชร ๓๔๕๙/๖๒๙๑
เด็กหญิงกมลรัตน์ แซ่โซ้ง

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพญาเม็งราย วัดสันหนองบัว  

ชร ๓๔๕๙/๖๒๙๒
เด็กชายกฤษตเมธ ไชยวุฒิ

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพญาเม็งราย วัดสันหนองบัว  

ชร ๓๔๕๙/๖๒๙๓
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ทวีชาติ

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพญาเม็งราย วัดสันหนองบัว  

ชร ๓๔๕๙/๖๒๙๔
เด็กหญิงกัณหา อสุรินทร์

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพญาเม็งราย วัดสันหนองบัว  

ชร ๓๔๕๙/๖๒๙๕
เด็กชายจิรทีปต์ เกรกอรีย์

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพญาเม็งราย วัดสันหนองบัว  

ชร ๓๔๕๙/๖๒๙๖
เด็กหญิงณิชมน ธนะด้วง

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพญาเม็งราย วัดสันหนองบัว  

ชร ๓๔๕๙/๖๒๙๗
เด็กหญิงนุชจรี ดวงบุบผา

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพญาเม็งราย วัดสันหนองบัว  

ชร ๓๔๕๙/๖๒๙๘
เด็กหญิงปรีดิพัทธ์ จันดาวงศ์

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพญาเม็งราย วัดสันหนองบัว  

ชร ๓๔๕๙/๖๒๙๙
เด็กหญิงปุญญพร เพียรแสง

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพญาเม็งราย วัดสันหนองบัว  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๐๐
เด็กหญิงพรรณราย ขุนเหล็ก

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพญาเม็งราย วัดสันหนองบัว  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๐๑
เด็กหญิงพิมลดา แก้วพรม

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพญาเม็งราย วัดสันหนองบัว  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๐๒
เด็กชายภูริภัทร หินคง

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพญาเม็งราย วัดสันหนองบัว  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๐๓
เด็กชายศรคีรี สลับแก้ว

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพญาเม็งราย วัดสันหนองบัว  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๐๔
เด็กหญิงศุภนิดา แซ่เล่า

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพญาเม็งราย วัดสันหนองบัว  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๐๕
เด็กหญิงศุภนุช แซ่โซ้ง

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพญาเม็งราย วัดสันหนองบัว  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๐๖
เด็กหญิงสุชาวดี มีทุน

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพญาเม็งราย วัดสันหนองบัว  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๐๗
เด็กหญิงสุพัตรา สารบรรณ

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพญาเม็งราย วัดสันหนองบัว  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๐๘
เด็กชายอนุทิน กุณรินทร์

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพญาเม็งราย วัดสันหนองบัว  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๐๙
เด็กชายอภิณัฐ มาหา

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพญาเม็งราย วัดสันหนองบัว  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๑๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

พานิชย์
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพญาเม็งราย วัดสันหนองบัว  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๑๑
เด็กชายอภิเชษฐ์ ศรีบุรินทร์

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพญาเม็งราย วัดสันหนองบัว  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๑๒
เด็กหญิงอาทิตยา หมวกสังข์

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพญาเม็งราย วัดสันหนองบัว  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๑๓
เด็กชายอานันต์ วงค์วานเพชร

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพญาเม็งราย วัดสันหนองบัว  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๑๔
เด็กหญิงเกวลิน คักกันหา

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพญาเม็งราย วัดสันหนองบัว  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๑๕
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สมบูรณ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพญาเม็งราย วัดสันหนองบัว  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๑๖
เด็กชายเฉลิมชัย ตุมภาโส

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพญาเม็งราย วัดสันหนองบัว  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๑๗
เด็กชายเส็ง แซ่โซ้ง

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพญาเม็งราย วัดสันหนองบัว  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๑๘
เด็กหญิงไอรินเดอยิง ลิม

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา สบเปา  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๑๙
เด็กหญิงปนัสยา จันทร์ต๊ะพันธ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา สบเปา  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๒๐
เด็กชายชุติไชย คิดดี

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา สบเปา  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๒๑
เด็กหญิงโสภิดา สุริยา

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา สบเปา  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๒๒
เด็กหญิงเกตุสุดา งามบ้าน

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา สบเปา  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๒๓
เด็กหญิงประภาพร หางนาค

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา สบเปา  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๒๔
เด็กหญิงเจนธิรา ก๋าคำ

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา สบเปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๘๑ / ๒๕๑
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ชร ๓๔๕๙/๖๓๒๕
เด็กหญิงสุพรรณี กาบอ้อย

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา สบเปา  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๒๖
เด็กหญิงกาญจน หล้าเหนือ

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา สบเปา  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๒๗
เด็กหญิงสุภาลักษณ์ เตวิน

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา สบเปา  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๒๘
เด็กหญิงอรัญญา อ่อนบึง

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา สบเปา  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๒๙
เด็กหญิงมิรันตรี ภีระ

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา สบเปา  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๓๐
เด็กชายกังวาน บุญเปง

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา สบเปา  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๓๑
เด็กหญิงอาอิ ทองใบ

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา สบเปา  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๓๒
เด็กชายอาชา แซ่ม้า

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา สบเปา  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๓๓
เด็กชายธนวิทย์ ปุยฝาย

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา สบเปา  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๓๔
เด็กชายพัชรพล ยะขัติ

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา สบเปา  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๓๕
เด็กชายอัมรินทร์ เกิดสุวรรณ

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา สบเปา  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๓๖
เด็กชายเปรมชนัน พุทธิมา

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา สบเปา  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๓๗
เด็กหญิงพุธิดา กันเขีย

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา สบเปา  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๓๘
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ บุตรพรม

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา สบเปา  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๓๙
เด็กชายนราวิชญ์ หินแก้ว

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสันสะลีกวิทยา สันหนองบัว  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๔๐
เด็กชายวัชระวิทย์ คำชืน

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสันสะลีกวิทยา สันหนองบัว  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๔๑
เด็กชายภูวนัย กาติบ

๊

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสันสะลีกวิทยา สันหนองบัว  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๔๒
เด็กชายขนพัฒน์ คำนาง

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสันสะลีกวิทยา สันหนองบัว  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๔๓
เด็กหญิงไปรยา ปนจี

้

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสันสะลีกวิทยา สันหนองบัว  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๔๔
เด็กหญิงพีรนันท์ คำตัน

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสันสะลีกวิทยา สันหนองบัว  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๔๕
เด็กหญิงรัศมีดารา ขันทะพันธ์

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสันสะลีกวิทยา สันหนองบัว  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๔๖
เด็กหญิงนิจวิภา ก๋องวงศ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสันสะลีกวิทยา สันหนองบัว  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๔๗
เด็กหญิงมัชฌิมา พัฒนปรีชานนท์

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนสันสะลีกวิทยา สันหนองบัว  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๔๘
เด็กหญิงณัฐธิชา ตุ้ยสาร

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสันสะลีกวิทยา สันหนองบัว  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๔๙
เด็กหญิงรุจระวี ไชยมงคล

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสันสะลีกวิทยา สันหนองบัว  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๕๐
เด็กหญิงเพ็ญภิชา จันธิมา

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสันสะลีกวิทยา สันหนองบัว  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๕๑
เด็กชายศรีสุข แซ่จัง

้

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสันสะลีกวิทยา สันหนองบัว  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๕๒
เด็กหญิงวราวรรณ บุญยวง

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสันสะลีกวิทยา สันหนองบัว  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๕๓
เด็กชายธนวัฒน์ กันเขีย

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสันสะลีกวิทยา สันหนองบัว  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๕๔
เด็กชายวรภพ รักคน

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสันสะลีกวิทยา สันหนองบัว  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๕๕
เด็กหญิงไปรยา จันธิมา

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสันสะลีกวิทยา สันหนองบัว  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๕๖
เด็กชายธีรภัทร ใจคำฟู

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสันสะลีกวิทยา สันหนองบัว  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๕๗
เด็กชายพงษ์สิริ ผัดแก้ว

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสันสะลีกวิทยา สันหนองบัว  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๕๘
เด็กชายจุลพงศ์ ธะนะน้อย

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา ห้วยก้าง  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๕๙
เด็กชายสมภพ กันทะมิตร

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา ห้วยก้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๘๒ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๖๓๖๐
เด็กชายเจตนิพัทธ์ เพ็ชรไพศักดิ

์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา ห้วยก้าง  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๖๑
เด็กชายวิชาฤทธิ

์

จันธิมา
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา ห้วยก้าง  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๖๒
เด็กชายพงศ์พิชชา ชมเชย

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา ห้วยก้าง  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๖๓
เด็กชายวัชรากร พรมเกษา

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา ห้วยก้าง  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๖๔
เด็กชายจิรนันท์ ไชยคำ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา ห้วยก้าง  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๖๕
เด็กชายธนวัฒน์ ไกลถิน

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา ห้วยก้าง  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๖๖
เด็กชายคุณพัฒน์ สาริวงค์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา ห้วยก้าง  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๖๗
เด็กชายอินทุกร คำภักดี

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา ห้วยก้าง  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๖๘
เด็กหญิงอรัญญา พรมคำปา ๓/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา ห้วยก้าง  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๖๙
เด็กหญิงธนพร แซ่ซิม

้

๒๑/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา ห้วยก้าง  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๗๐
เด็กหญิงณัฐธิพร คำปน

๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา ห้วยก้าง  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๗๑
เด็กหญิงฐิติวรรณ จันคำเรือง ๘/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา ห้วยก้าง  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๗๒
เด็กหญิงอัจฉรินทร์ จินโน

๑๘/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา ห้วยก้าง  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๗๓
เด็กหญิงรัชนีพร ไกลถิน

่

๑๓/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา ห้วยก้าง  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๗๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ วงค์กองแก้ว

๑๕/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา ห้วยก้าง  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๗๕
เด็กหญิงกุลธิดา มาละคำ

๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา ห้วยก้าง  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๗๖
เด็กหญิงสุภัสสร ขลึมประเสริฐ

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา ห้วยก้าง  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๗๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรีคำ

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย ใหม่โชคชัย  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๗๘
เด็กหญิงเมวิกา บุญหล้า

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย ใหม่โชคชัย  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๗๙
เด็กหญิงณิชนันท์ ก๋องประมูล

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย ใหม่โชคชัย  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๘๐
เด็กหญิงมณฑาณี ก๋าแก้ว

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย ใหม่โชคชัย  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๘๑
เด็กหญิงชาลิสา ชมภูพรรณ์

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย ใหม่โชคชัย  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๘๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ เงินแท้

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย ใหม่โชคชัย  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๘๓
เด็กหญิงณัฐภัทร รักสุข

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย ใหม่โชคชัย  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๘๔
เด็กชายณัฐวุฒิ มูลมณี

๑๘/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ปาตาลเจดีย์)

เขาแก้วอภัย  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๘๕
เด็กชายเจษฎา แก้วโสม

๑๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ปาตาลเจดีย์)

เขาแก้วอภัย  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๘๖
เด็กชายลัทธพล ปูนทอง

๒๖/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ปาตาลเจดีย์)

เขาแก้วอภัย  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๘๗
เด็กชายนเรศ ใจดี

๐๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ปาตาลเจดีย์)
เขาแก้วอภัย  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๘๘
เด็กชายธนวัมน์ จัดที

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ปาตาลเจดีย์)
เขาแก้วอภัย  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๘๙
เด็กชายอนันตาพัฒน์ ทาแกง

๑๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ปาตาลเจดีย์)
เขาแก้วอภัย  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๙๐
เด็กชายธนกฤต เดชพันธ์

๓๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ปาตาลเจดีย์)

เขาแก้วอภัย  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๙๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปวนสุวรรณ

๐๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ปาตาลเจดีย์)
เขาแก้วอภัย  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๙๒
เด็กหญิงญาณิศา มะโนทน

๐๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ปาตาลเจดีย์)
เขาแก้วอภัย  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๙๓
เด็กหญิงดารินทร์ กันทะสอน

๑๗/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ปาตาลเจดีย์)

เขาแก้วอภัย  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๙๔
เด็กหญิงนิรัชพร สิงห์แก้ว

๐๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ปาตาลเจดีย์)
เขาแก้วอภัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๘๓ / ๒๕๑

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๖๓๙๕
เด็กหญิงเปมมิกา คลังยา

๑๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ปาตาลเจดีย์)
เขาแก้วอภัย  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๙๖
เด็กหญิงอรจิรา สารวรรณ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ปาตาลเจดีย์)

เขาแก้วอภัย  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๙๗
เด็กชายรัชชานนท์ ชุ่มบุญยัง

๐๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ปาตาลเจดีย์)
เขาแก้วอภัย  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๙๘
เด็กชายกรวิชญ์ สรรพสุข

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๓๙๙
เด็กหญิงกิตติกา ศรีกันชัย

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๐๐
เด็กชายกิตตินันท์ ทำการ

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๐๑
เด็กชายกิตติพงษ์ หงษมาต

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๐๒
เด็กหญิงฉัตรพร มังกร

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๐๓
เด็กหญิงชาลิสา พรมรักษา

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๐๔
เด็กหญิงณิชาภา บุญมา

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๐๕
เด็กหญิงดวงใจ แซ่หว้า

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๐๖
เด็กชายพงศธร แก้วมาลา

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๐๗
เด็กชายภัทรพงษ์ ขันยอด

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๐๘
เด็กชายภูกาญจ์ โพสุการ

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๐๙
เด็กชายวัชริศ สวัสดี

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๑๐
เด็กหญิงศศิพิกุล เปงนันท์

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๑๑
เด็กหญิงษิณาธาร รู้แพร่

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๑๒
เด็กชายสิริราช กล้าแข็ง

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๑๓
เด็กหญิงสุวพิชชา เสียงหวาน

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๑๔
เด็กหญิงอักษราภัค รู้ทำนอง

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๑๕
เด็กหญิงจันจิรา อุดดง

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๑๖
เด็กชายฉัตรมงคล มังกร

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๑๗
เด็กหญิงชยานันต์ วงค์ผา

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๑๘
เด็กชายชัชดนัย รักขัน

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๑๙
เด็กหญิงปรนันท์ นันตา

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๒๐
เด็กหญิงพรนิภา ชนะพจน์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๒๑
เด็กหญิงพิชญพร กันทะลือ

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๒๒
เด็กหญิงพิมพ์นิภา เทพรักษา

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๒๓
เด็กหญิงพีรพัฒน์ หลักคำ

๓๐/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๒๔
เด็กชายพีรัล อุ่นตาล

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๒๕
เด็กชายศิรวิทย์ จันทร์ถา

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๒๖
เด็กชายสมประสงค์ รักคำ

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๒๗
เด็กหญิงอินธิตานันท์ ปนแก้ว

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๒๘
เด็กชายเมธี ไตรบัญญัติกุล

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๒๙
เด็กหญิงแก้ว ติบ

๊

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๘๔ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๖๔๓๐
เด็กหญิงกมลทิพย์ บุญมา

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๓๑
เด็กชายกฤษฎิมงคล

์

กันอินทร์
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๓๒
เด็กหญิงกัลยาณี ลี

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๓๓
เด็กหญิงชญานิตย์ ณ ลำปาง

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๓๔
เด็กหญิงณรินทร์ธร สรรพสุข

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๓๕
เด็กหญิงณัฐกมล บ้วนหลี

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๓๖
เด็กหญิงธันยพร ประเสริฐ

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๓๗
เด็กหญิงนัฐชานันท์ พรมตัน

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๓๘
เด็กหญิงปุณยาพร นนท์ธนาวิชญ์

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๓๙ เด็กชายพงษ์อนันต์ชัย
รู้คิด

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๔๐
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา รักแม่

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๔๑
เด็กหญิงภลัชนันท์ ไชยเนตร

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๔๒
เด็กชายภูธิป ธนะคำ

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๔๓
เด็กหญิงมณีรินทร์ เรือนสิทธิ

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๔๔
เด็กชายยุคลเดช จ๋าจำปา

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๔๕
เด็กหญิงฤทัยภัทร สงวนนาม

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๔๖
เด็กชายวุฒินันท์ ธนะแก้ว

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๔๗
เด็กชายศรนารายณ์ เหล็กแปง

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๔๘
เด็กชายศุภวิชญ์ รักษา

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๔๙
เด็กหญิงสหัทจุฑา ขัดแก้ว

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๕๐
เด็กชายสุวินิต รักษา

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๕๑
เด็กชายสุเมธา ภูคณะ

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๕๒
เด็กหญิงอนัญลักษณ์ บุญเรืองฤทธิ

์

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๕๓
เด็กชายอนุชา ต๊ะรักษา

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๕๔
เด็กชายเอกราช คงธนวิโรจน์

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๕๕
เด็กชายไกรวิชญ์ จัดกลาง

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๕๖
เด็กชายชนะชัย ชัยชะนะ

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๕๗
เด็กหญิงณัฐชยา เหล็กแปง

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๕๘
เด็กชายนิคม ธนะแก้ว

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๕๙
เด็กหญิงบัณฑิตา ช่วยบ้าน

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๖๐
เด็กชายพีระพงษ์ ช่วยบ้าน

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๖๑
เด็กชายภานุพงศ์ ปวงใจ

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๖๒
เด็กชายภูมินันท์ ทำการ

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๖๓
เด็กชายรพีวิทย์ คิดดี

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๖๔
เด็กหญิงวรรณพร คำบุญมา

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๘๕ / ๒๕๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๖๔๖๕
เด็กชายเอกณัฐ ช่วยบ้าน

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๖๖
เด็กหญิงจิตนภา รักนา

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๖๗
เด็กหญิงชนัษฎา รู้คิด

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๖๘
เด็กหญิงชรินญา คำตือ

้

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๖๙
เด็กหญิงมธุสร กิจปรัชญา

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๗๐
เด็กหญิงวลัยพรรณ ธนะแก้ว

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๗๑
เด็กชายอรุณ ชุ่มชืน

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๗๒
เด็กหญิงกุลณัฐ รัตนะ

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๗๓
เด็กหญิงชลนิชา เจ้าส่ง

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๗๔
เด็กชายณัฐพล เขือนทา

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๗๕
เด็กชายธีระพงศ์ สรรพสุข

๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๗๖
เด็กชายปฎิภาณ ยอดสุวรรณ

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๗๗
เด็กชายสมชาย วังสา

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๗๘
เด็กชายสุริยะศักดิ

์

สมณะช้างเผือก
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๗๙
เด็กชายอภิชิต ตาสิทธิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๘๐
เด็กหญิงอมิตตา กุเลา

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๘๑
เด็กชายพงษ์พันธ์ แสนสุภา

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๘๒
เด็กหญิงเอกนุช รักคณะ

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้ากลาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๘๓
เด็กชายนัฐนันท์ สรรพสูข

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้านาล้อม ต้านาล้อม  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๘๔
เด็กชายวิทวัส ใจแก้ว

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้านาล้อม ต้านาล้อม  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๘๕
เด็กชายฉัตรตรา หลักคำ

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้านาล้อม ต้านาล้อม  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๘๖
เด็กชายธเนค แสงเมือง

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้านาล้อม ต้านาล้อม  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๘๗
เด็กชายภุมิราช รักพ่อ

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้านาล้อม ต้านาล้อม  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๘๘
เด็กชายรัชชานนท์ เภารัตน์

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้านาล้อม ต้านาล้อม  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๘๙
เด็กชายอนุรักษ์ หล้าคำ

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้านาล้อม ต้านาล้อม  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๙๐
เด็กชายพนาวิน คำเฟอย

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้านาล้อม ต้านาล้อม  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๙๑
เด็กชายเกรียติคุณ จันจม

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้านาล้อม ต้านาล้อม  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๙๒
เด็กชายคเณศวร ไชยชนะ

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้านาล้อม ต้านาล้อม  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๙๓
เด็กชายณัฐดนัย ยอดแก้ว

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้านาล้อม ต้านาล้อม  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๙๔
เด็กหญิงจามรี บาลีใหญ่

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้านาล้อม ต้านาล้อม  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๙๕
เด็กหญิงพธูทิพย์ รักพ่อ

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้านาล้อม ต้านาล้อม  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๙๖
เด็กหญิงพวงชมพู เกตุอ่อน

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้านาล้อม ต้านาล้อม  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๙๗
เด็กหญิงศุภลักษณ์ เจริญสุข

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้านาล้อม ต้านาล้อม  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๙๘
เด็กหญิงอริสา คิดรักเมือง

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้านาล้อม ต้านาล้อม  

ชร ๓๔๕๙/๖๔๙๙
เด็กหญิงสุรารัตน์ จาดนอก

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้านาล้อม ต้านาล้อม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๘๖ / ๒๕๑

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๖๕๐๐
เด็กหญิงสุภาพิชญ์ รุ้ทำนอง

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้านาล้อม ต้านาล้อม  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๐๑
เด็กชายวรพงศ์ ขำคม

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลปาตาล ปาตาลใต้  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๐๒
เด็กชายนิติพล ธิวิชัย

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลปาตาล ปาตาลใต้  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๐๓
เด็กชายพิชชากร ไชยราช

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลปาตาล ปาตาลใต้  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๐๔
เด็กชายกรรณชัย กันธิ

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลตำบลปาตาล ปาตาลใต้  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๐๕
เด็กชายพิชาญยุทธ ยุทธนาศักดิ

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลปาตาล ปาตาลใต้  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๐๖
เด็กชายธัญกร สุวรรณทา

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลปาตาล ปาตาลใต้  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๐๗
เด็กชายธีรพัฒน์ ดวงใจ

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลปาตาล ปาตาลใต้  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๐๘
เด็กชายชนะชัย คำเทียง

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลปาตาล ปาตาลใต้  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๐๙
เด็กหญิงวีนัส ขันยอด

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลปาตาล ปาตาลใต้  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๑๐
เด็กหญิงปณิตตรา สุวรรณเรืองศรี

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลปาตาล ปาตาลใต้  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๑๑
เด็กหญิงนิพาดา ศรีสูงเนิน

๓๐/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลตำบลปาตาล ปาตาลใต้  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๑๒
เด็กหญิงคณัชชา วรรณชัย

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลตำบลปาตาล ปาตาลใต้  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๑๓
เด็กหญิงถือปูน สิทธขันแก้ว

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลตำบลปาตาล ปาตาลใต้  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๑๔ เด็กหญิงประกายทิพย์
เสนสุวรรณกุล

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลปาตาล ปาตาลใต้  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๑๕
เด็กหญิงสุกัญญา นวลปาน

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลปาตาล ปาตาลใต้  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๑๖
เด็กหญิงอภิญญา รักประชา

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลปาตาล ปาตาลใต้  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๑๗
เด็กหญิงวันวิสา ตาลสุกเรือง

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลปาตาล ปาตาลใต้  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๑๘
เด็กหญิงอัญชิสา อูปคำแสน

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลปาตาล ปาตาลใต้  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๑๙
เด็กชายศุภสิษฐ์ สุใจยา

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลปาตาล ปาตาลใต้  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๒๐
เด็กชายกฤษดากร จัดติ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลปาตาล ปาตาลใต้  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๒๑
เด็กหญิงชลธดา น้อยหุ่น

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลปาตาล ปาตาลใต้  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๒๒
เด็กชายภูริพัฒน์ มาชุ่ม

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลปาตาล ปาตาลใต้  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๒๓
เด็กชายจักรี โนมูล

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลปาตาล ปาตาลใต้  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๒๔
เด็กชายพัชรพล นครนามโลก

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลปาตาล ปาตาลใต้  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๒๕
เด็กหญิงเพชรนารี ใจนาเก่ง

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลปาตาล ปาตาลใต้  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๒๖
เด็กหญิงวิลาวรรณ จองสวรรค์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลปาตาล ปาตาลใต้  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๒๗
เด็กชายวุฒิภัทร มีเขียว

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลตำบลปาตาล ปาตาลใต้  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๒๘
เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีใหม่

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลตำบลปาตาล ปาตาลใต้  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๒๙
เด็กชายชูศักดิ

์

นามราช
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลตำบลปาตาล ปาตาลใต้  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๓๐
เด็กชายรณชัย กันทะสอน

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลตำบลปาตาล ปาตาลใต้  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๓๑
เด็กหญิงเมธาพร บุญฟู

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลตำบลปาตาล ปาตาลใต้  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๓๒
เด็กหญิงสุจิตรตา วิหาร

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลตำบลปาตาล ปาตาลใต้  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๓๓
เด็กหญิงกนกวรรณ วรรณสอน

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลปาตาล ปาตาลใต้  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๓๔
นางสาวพาณิภัค หล้าธิ ๑/๗/๒๕๑๙ โรงเรียนวัดปาตาลใต้ ปาตาลใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๘๗ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๖๕๓๕
นายพิพัฒน์ โนจา ๖/๒/๒๕๒๐ โรงเรียนวัดปาตาลใต้ ปาตาลใต้  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๓๖
เด็กชายพงศ์กร ม่วงอำ

๐๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านร่องขุ่นปาข่า(สุทธานุสรณ์)
ปายาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๓๗
เด็กชายธรกฤษ หุ่นทอง

๐๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านร่องขุ่นปาข่า(สุทธานุสรณ์)
ปายาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๓๘
เด็กชายธนาวุฒิ หมอสุด

๐๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านร่องขุ่นปาข่า(สุทธานุสรณ์)
ปายาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๓๙
เด็กชายนวพล รอดนิกร

๐๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านร่องขุ่นปาข่า(สุทธานุสรณ์)
ปายาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๔๐
เด็กชายศักรินทร์ เตรียมแรง

๐๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านร่องขุ่นปาข่า(สุทธานุสรณ์)
ปายาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๔๑
เด็กชายอลงกรณ์ สืบสมบัติ

๒๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านร่องขุ่นปาข่า(สุทธานุสรณ์)
ปายาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๔๒
เด็กชายณวัฒน์ ดิลกพรครา

๑๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านร่องขุ่นปาข่า(สุทธานุสรณ์)
ปายาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๔๓
เด็กหญิงปยะธิดา ธรรมชาติ

๐๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านร่องขุ่นปาข่า(สุทธานุสรณ์)
ปายาง  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๔๔
เด็กชายคชภัค เนาน้อย

๒๑/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๔๕
เด็กชายจิราวุธ หัวนา

๒๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๔๖
เด็กชายณนงค์ฤทธิ

์

เปงใส
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๔๗
เด็กชายณัฐวุฒิ คชเถือน

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๔๘
เด็กชายธนัชชา สำรามธรรม

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๔๙
เด็กชายปณณทัต ช่วยแก้ไข

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๕๐
เด็กชายภคิน กันทะฟู

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๕๑
เด็กชายศักดิณรินทร์

์

กรพรม
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๕๒
เด็กชายสุทธิภัทร รู้ยาม

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๕๓
เด็กชายสุเมธ กันทะเนตร

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๕๔
เด็กหญิงเกศรินทร์ ปจมิตร

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๕๕
เด็กหญิงเขมจิรา ปนต่า

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๕๖
เด็กหญิงชัญญา ทนันกูล

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๕๗
เด็กหญิงชลธิชา ยอดแก้ว

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๕๘
เด็กหญิงณัฐธิดา สุริยะ

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๕๙
เด็กหญิงวุฒิพร ทาเนตร

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๖๐
เด็กหญิงอัชฉรา อริยา

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๖๑
เด็กหญิงนันทนิษฎ์ ศรีทอง

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๖๒
เด็กหญิงณัฐชานนท์ ยาสมุทรื

๑๖/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๖๓
เด็กชายเจนณรงค์ หน่อคำหล้า

๑๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๖๔
เด็กชายณภัทร วรรณพีระ

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๖๕
เด็กชายธนวัติ ปนต่า

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๖๖
เด็กชายธีรภัทร สิทธแปง

๐๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๖๗
เด็กชายพงษ์สิริ มูลธิดา

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๖๘
เด็กชายวีรพงค์ ละออง

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๖๙
เด็กชายศุภวัทน์ ไสยยาพรม

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๘๘ / ๒๕๑
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๖๕๗๐ เด็กชายสุภจักรกฤษณ์
จันต๊ะนวล

๑๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๗๑
เด็กหญิงกาญจนานุช สุระรินทร์

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๗๒
เด็กหญิงเขมจิรา ชุวา

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๗๓
เด็กหญิงชนากานต์ น้อยใย

๑๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๗๔
เด็กหญิงชนิสรา ยอดแก้ว

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๗๕
เด็กหญิงณัฐศิกา จอมมงคล

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๗๖
เด็กหญิงสุทชา สาระวรรณ์

๑๕/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๗๗
เด็กหญิงอชิณวรรธน์ มหายนต์

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๗๘
เด็กหญิงปราณปริยา ปะละ

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๗๙
เด็กหญิงนันท์นภัส กิตติรักษ์

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๘๐
เด็กชายปยชน ไชยวรรณ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๘๑
เด็กหญิงพัทธนันท์ ถาแก้ว

๑๔/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๘๒
เด็กชายกฤษณะ ชัยวุฒิ

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

พระเนตร  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๘๓
เด็กชายอัมรินทร์ วงค์ชืน

่

๒๐/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) ยางฮอม  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๘๔
เด็กชายบิตพัฒน์ ระเรือง ๓๐/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) ยางฮอม  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๘๕
เด็กชายอินทรัตน์ นิลรัตน์

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) ยางฮอม  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๘๖
เด็กชายภานุศักดิ

์

ทวีสุข
๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) ยางฮอม  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๘๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ อินนันชัย

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) ยางฮอม  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๘๘
เด็กหญิงพิชญา มีแหวน ๒/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) ยางฮอม  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๘๙
เด็กหญิงกวรรณ คำวัง

๑๕/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) ยางฮอม  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๙๐
เด็กหญิงนิศารัตน์ เดชยุรัมย์ ๘/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) ยางฮอม  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๙๑
เด็กชายนรภัทร อินปนส่วน

๐๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยห้อม'ราษฎร์สามัคคี'
ห้วยห้อม  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๙๒
เด็กหญิงอนันตญา โนราช

๒๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยห้อม'ราษฎร์สามัคคี'
ห้วยห้อม  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๙๓
เด็กหญิงพิมพกานต์ ยานะฝน

๑๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยห้อม'ราษฎร์สามัคคี'
ห้วยห้อม  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๙๔
เด็กหญิงนิชานันท์ แก้วมหานิล

๑๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยห้อม'ราษฎร์สามัคคี'
ห้วยห้อม  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๙๕
เด็กหญิงณัฎธชา มรกต

๑๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยห้อม'ราษฎร์สามัคคี'
ห้วยห้อม  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๙๖
เด็กหญิงรุ่งภา เชียงปล้อง

๑๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยห้อม'ราษฎร์สามัคคี'

ห้วยห้อม  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๙๗
เด็กหญิงนริศรา เกิดสันเทียะ

๐๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยห้อม'ราษฎร์สามัคคี'
ห้วยห้อม  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๙๘
เด็กชายประกฤติ

์

ยูระสิทธิ

์

๐๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยห้อม'ราษฎร์สามัคคี'
ห้วยห้อม  

ชร ๓๔๕๙/๖๕๙๙
เด็กหญิงเขมิกา ปนทะนัน

๐๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยห้อม'ราษฎร์สามัคคี'
ห้วยห้อม  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๐๐
เด็กหญิงศิริยานุช ศรีพรม

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาซาง วัดเขาสวรรค์  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๐๑
เด็กหญิงพัฑรา จ๋าจุ๋มปา

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาซาง วัดเขาสวรรค์  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๐๒
เด็กชายภิญญาสิทธิ

์

ภารบูรณ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาซาง วัดเขาสวรรค์  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๐๓
เด็กหญิงชนากานต์ สิงห์ขัน

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาซาง วัดเขาสวรรค์  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๐๔
เด็กหญิงญาณภา ท้าวผาบ

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาซาง วัดเขาสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๘๙ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๖๖๐๕
เด็กชายธัญวุฒิ สุทธิอาคาร

๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาซาง วัดเขาสวรรค์  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๐๖
เด็กหญิงนัทติพร ภารสุวรรณ์

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาซาง วัดเขาสวรรค์  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๐๗
เด็กชายบุญญาฤทธิ

์

อุตอินแก้ว

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาซาง วัดเขาสวรรค์  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๐๘
เด็กชายพิเชษฐ์ เตติตัง

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาซาง วัดเขาสวรรค์  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๐๙
เด็กหญิงวาลัยทิพย์ พลเยียม

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาซาง วัดเขาสวรรค์  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๑๐
เด็กชายกรินทร์ จีพิโล

๋

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก วัดเขาสวรรค์  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๑๑
เด็กชายจีรภัทร ศิริชัย

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก วัดเขาสวรรค์  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๑๒
เด็กชายณภัทร ปญญามา

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก วัดเขาสวรรค์  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๑๓
เด็กหญิงธนพร เศียรกระโทก

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก วัดเขาสวรรค์  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๑๔
เด็กชายธันวา นามคำ

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก วัดเขาสวรรค์  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๑๕
เด็กหญิงนันทนา ท่อนคำ

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก วัดเขาสวรรค์  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๑๖
เด็กชายปริยวิศว์ หกขุนทด

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก วัดเขาสวรรค์  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๑๗
เด็กชายภูริ เมืองชืน

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก วัดเขาสวรรค์  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๑๘
เด็กหญิงวนัชพร ไชยชมวงค์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก วัดเขาสวรรค์  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๑๙
เด็กชายวัฒนชัย ทองดี

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก วัดเขาสวรรค์  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๒๐
เด็กชายศุภมงคล หล้าบัววงศ์

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก วัดเขาสวรรค์  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๒๑
เด็กหญิงสุธีมนต์ ฝนสาย

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก วัดเขาสวรรค์  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๒๒
เด็กหญิงสุพิชญา ขัดกันทะ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก วัดเขาสวรรค์  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๒๓
เด็กชายสุเมธี วงค์เขียว

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก วัดเขาสวรรค์  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๒๔
เด็กหญิงอรวรรณ สิงทะบุตร

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก วัดเขาสวรรค์  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๒๕
เด็กหญิงอัญชลี มณีสาร

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก วัดเขาสวรรค์  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๒๖
เด็กหญิงโยธการ์ สุขเกษม

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก วัดเขาสวรรค์  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๒๗
เด็กชายไกรวิทย์ อินวงศ์

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก วัดเขาสวรรค์  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๒๘
เด็กหญิงกาญจนา ยังยืนทวี

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงเคียน วัดดอยกู่  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๒๙
เด็กชายจิรภัทร เชอก่อง

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงเคียน วัดดอยกู่  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๓๐
เด็กชายจิรภัทร เลเชอร์

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงเคียน วัดดอยกู่  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๓๑
เด็กหญิงชญาดา สุดทำนอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงเคียน วัดดอยกู่  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๓๒
เด็กชายบุญมา แซ่เล่า

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงเคียน วัดดอยกู่  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๓๓
เด็กชายบู่เดอ มาเยอะ

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปงเคียน วัดดอยกู่  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๓๔
เด็กชายพีรพัฒน์ ชุนสร

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปงเคียน วัดดอยกู่  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๓๕
เด็กชายยุทธภูมิ คุณบัวลา

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงเคียน วัดดอยกู่  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๓๖
เด็กหญิงวรัญญา วิจิตรพงษ์ไพร

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงเคียน วัดดอยกู่  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๓๗
เด็กหญิงศศิกานต์ มาเยอะ

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงเคียน วัดดอยกู่  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๓๘
เด็กชายสมพงษ์ จางจา

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงเคียน วัดดอยกู่  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๓๙
เด็กชายสมเกียรติ แซ่ว่าง

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงเคียน วัดดอยกู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๙๐ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๖๖๔๐
เด็กชายอดิรุจ ดอนนาม

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงเคียน วัดดอยกู่  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๔๑
เด็กชายอาบอ มาเยอะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงเคียน วัดดอยกู่  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๔๒
เด็กชายชินวัตร แสงเสรีธรรม

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงเคียน วัดดอยกู่  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๔๓
เด็กชายธนวัฒน์ ครมาตย์

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงเคียน วัดดอยกู่  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๔๔
เด็กหญิงพรสุพพัต แซ่เล่า

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงเคียน วัดดอยกู่  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๔๕
เด็กหญิงพัชรินทร์ แก่นจักร

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงเคียน วัดดอยกู่  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๔๖
เด็กหญิงรุจธร มณีพราว

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงเคียน วัดดอยกู่  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๔๗
เด็กชายวรพงศ์ ตาสาโรจน์

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงเคียน วัดดอยกู่  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๔๘
เด็กชายสุชัย อาหยิ

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงเคียน วัดดอยกู่  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๔๙
เด็กหญิงกุหลาบ แซ่ลี

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปงเคียน วัดดอยกู่  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๕๐
เด็กหญิงณัฐธิญา อุรา

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปงเคียน วัดดอยกู่  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๕๑
เด็กหญิงนันท์นลิน คำมันทูล

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงเคียน วัดดอยกู่  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๕๒
เด็กหญิงมณฑิตา ถูนาแก้ว

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงเคียน วัดดอยกู่  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๕๓
เด็กชายรพีภัทร มือเล

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปงเคียน วัดดอยกู่  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๕๔
เด็กชายสุพศิน คำทอง

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปงเคียน วัดดอยกู่  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๕๕
เด็กหญิงสุริวรรณ วิไล

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปงเคียน วัดดอยกู่  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๕๖
เด็กหญิงกชกร กิติมา

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยห้างปาสา วัดดอยกู่  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๕๗
เด็กหญิงจิราพร ศรีอ่อน

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยห้างปาสา วัดดอยกู่  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๕๘
เด็กชายณัฐกิตติ

์

สมมณี
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยห้างปาสา วัดดอยกู่  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๕๙
เด็กหญิงธิชา ใจหล้า

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยห้างปาสา วัดดอยกู่  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๖๐
เด็กหญิงปรียฉัตร จักร์มณี

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยห้างปาสา วัดดอยกู่  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๖๑
เด็กหญิงรัตนาวลี พันธ์สระน้อย

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยห้างปาสา วัดดอยกู่  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๖๒
เด็กชายสุทธิรักษ์ ปนตา

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยห้างปาสา วัดดอยกู่  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๖๓
เด็กหญิงโชติกานต์ น้อยเพ็ง

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยห้างปาสา วัดดอยกู่  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๖๔
เด็กชายฐิติภัทร ศรีทองสุข

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยห้างปาสา วัดดอยกู่  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๖๕
เด็กหญิงฑิพาลักษณ์ ปนแดง

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยห้างปาสา วัดดอยกู่  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๖๖
เด็กหญิงธารารัตน์ รุ่งเรือง

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยห้างปาสา วัดดอยกู่  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๖๗
เด็กชายนครินทร์ นัยติบ

๊

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยห้างปาสา วัดดอยกู่  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๖๘
เด็กหญิงนารดา เทพพิทักษ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยห้างปาสา วัดดอยกู่  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๖๙
เด็กหญิงพรพรรณ ไชยพูน

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยห้างปาสา วัดดอยกู่  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๗๐
เด็กชายพลพล มณีจันทร์สุข

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยห้างปาสา วัดดอยกู่  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๗๑
เด็กชายพันธดนย์ จิตรง

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยห้างปาสา วัดดอยกู่  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๗๒
เด็กชายมรุพงศ์ สมณา

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยห้างปาสา วัดดอยกู่  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๗๓
เด็กชายรัชชานนท์ ช่วยบ้าน

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยห้างปาสา วัดดอยกู่  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๗๔
เด็กชายวีรชิต ดวงสุวรรณ์

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยห้างปาสา วัดดอยกู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๙๑ / ๒๕๑

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๖๖๗๕
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

วันตุ้ย
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยห้างปาสา วัดดอยกู่  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๗๖
เด็กชายญาณวัฒน์ ประสพศิลป

๑๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)
วัดทุ่งก่อ  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๗๗
เด็กหญิงผกามาศ ราชคม

๑๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)
วัดทุ่งก่อ  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๗๘
เด็กหญิงพาณิภัค ดวงทับจันทร์

๒๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)
วัดทุ่งก่อ  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๗๙
เด็กชายภัทรกร ลวนคำ

๐๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)
วัดทุ่งก่อ  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๘๐
เด็กชายภัทรธร ลวนคำ

๐๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)
วัดทุ่งก่อ  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๘๑
เด็กหญิงมุทิตา จิตนากร

๑๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)
วัดทุ่งก่อ  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๘๒
เด็กหญิงวรรณภา พรมคุณ

๑๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)
วัดทุ่งก่อ  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๘๓
เด็กชายวีระพล แซ่ลี

๑๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)
วัดทุ่งก่อ  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๘๔
เด็กหญิงสิรัชญา สุขเกษม

๑๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)
วัดทุ่งก่อ  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๘๕
เด็กหญิงอัครภา สุขเกษม

๑๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)
วัดทุ่งก่อ  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๘๖
เด็กชายภูมิรพี จอมสวรรค์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)
วัดทุ่งก่อ  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๘๗
เด็กชายศุภวัทน์ อัศวธารกุล

๒๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)
วัดทุ่งก่อ  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๘๘
เด็กหญิงกัญรัตน์ มณีจันสุข

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง วัดศรีดอยเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๘๙
เด็กหญิงจณิสตา มณีจันสุข

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง วัดศรีดอยเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๙๐
เด็กหญิงจิรภิญญา คงเพชร

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง วัดศรีดอยเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๙๑
เด็กหญิงจิราพร หัสยะสุ

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง วัดศรีดอยเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๙๒
เด็กหญิงชนรดา ตันแตม

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง วัดศรีดอยเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๙๓
เด็กหญิงชนากานต์ วงศ์ใหญ่

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง วัดศรีดอยเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๙๔
เด็กหญิงชลพินทุ์ ศรีคุณ

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง วัดศรีดอยเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๙๕
เด็กหญิงญาณิศา จันทรา

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง วัดศรีดอยเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๙๖
เด็กชายญานภัทร ใจยา

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง วัดศรีดอยเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๙๗
เด็กชายณกรณ์ เวชกามา

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง วัดศรีดอยเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๙๘
เด็กชายณัฐกร เงินฉลาด

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง วัดศรีดอยเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๖๖๙๙
เด็กชายณัฐชนน จันกิติ

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง วัดศรีดอยเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๖๗๐๐
เด็กชายณัฐดนัย โลมากุล

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง วัดศรีดอยเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๖๗๐๑
เด็กหญิงณัฐธยาน์ อุ่นติบ

๊

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง วัดศรีดอยเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๖๗๐๒
เด็กหญิงณัฐธิดา กันทวงค์

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง วัดศรีดอยเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๖๗๐๓
เด็กหญิงดาวนภา คิดถูก

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง วัดศรีดอยเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๖๗๐๔
เด็กชายทวี ศรีสวัสดิ

์

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง วัดศรีดอยเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๖๗๐๕
เด็กชายธนวัฒน์ ปนทรายมูล

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง วัดศรีดอยเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๖๗๐๖
เด็กชายธนากรณ์ ปาละ

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง วัดศรีดอยเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๖๗๐๗
เด็กหญิงธัญลักษณ์ ใจหล้า

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง วัดศรีดอยเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๖๗๐๘
เด็กหญิงธิชาณันท์ ยันณี

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง วัดศรีดอยเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๖๗๐๙
เด็กหญิงนภสร วรรณภพ

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง วัดศรีดอยเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๙๒ / ๒๕๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๖๗๑๐
เด็กชายนันทวัฒน์ คงเนียม

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง วัดศรีดอยเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๖๗๑๑
เด็กหญิงปณิดา ปญญาสิงห์

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง วัดศรีดอยเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๖๗๑๒
เด็กชายปภาวิชญ์ พรหมชัยวุฒิ

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง วัดศรีดอยเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๖๗๑๓
เด็กชายปรเมษฐ สุริคำ

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง วัดศรีดอยเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๖๗๑๔
เด็กชายปุญญพัฒน์ วันดี

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง วัดศรีดอยเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๖๗๑๕
เด็กชายพันพศา สิทธิขันแก้ว

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง วัดศรีดอยเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๖๗๑๖
เด็กชายพาณิธวัส ธิยะคำ

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง วัดศรีดอยเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๖๗๑๗
เด็กหญิงพิมพิมล มะยอง

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง วัดศรีดอยเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๖๗๑๘
เด็กหญิงภัควลัญชญ์ ราชคม

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง วัดศรีดอยเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๖๗๑๙
เด็กชายภูมิภัทร นัยติบ

๊

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง วัดศรีดอยเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๖๗๒๐
เด็กหญิงมณีพร ภูมิพันธ์

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง วัดศรีดอยเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๖๗๒๑
เด็กชายรัฐภูมิ แสนละคร

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง วัดศรีดอยเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๖๗๒๒
เด็กชายลัทธพล ตาคำนิล

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง วัดศรีดอยเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๖๗๒๓
เด็กชายศุภกร อุตาพาพันธ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง วัดศรีดอยเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๖๗๒๔
เด็กชายศุภกฤต เกษรไทย

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง วัดศรีดอยเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๖๗๒๕
เด็กหญิงศุภดา ตาคำไว

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง วัดศรีดอยเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๖๗๒๖
เด็กหญิงสตรีรัตน์ ใจเทียง

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง วัดศรีดอยเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๖๗๒๗
เด็กหญิงสุจิรา ศรีพรม

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง วัดศรีดอยเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๖๗๒๘
เด็กชายอภิวัตร ปุกคำ

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง วัดศรีดอยเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๖๗๒๙
เด็กชายอภิวิชญ์ ทิพย์ประเสริฐ

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง วัดศรีดอยเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๖๗๓๐
เด็กหญิงอริศรา เรือนหล้า

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง วัดศรีดอยเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๖๗๓๑
เด็กหญิงอารียา รักษาศิริ

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง วัดศรีดอยเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๖๗๓๒
เด็กหญิงอุษาวดี ชายทวีป

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง วัดศรีดอยเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๖๗๓๓
เด็กหญิงเบญจมาตร มณีจันทร์สุข

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง วัดศรีดอยเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๖๗๓๔
เด็กหญิงเปมิกา เรือนนวล

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง วัดศรีดอยเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๖๗๓๕
นางสาวกนกวรรณ คงเพียร

๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๗๓๖
นางสาวกาญจนา

วิริยะวงประเสริฐ
๑๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๗๓๗
นางสาวกุลวดี คำนิน

๐๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๗๓๘
นายจีราวัฒน์ ปนตา

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๗๓๙
นายชัยกร เมายาตา

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๗๔๐
นางสาวณราทิพย์ นักลำทอง

๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๗๔๑
นางสาวณัฏฐวรรณ ปวกพรมมา

๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๗๔๒
นางสาวทิพาภรณ์ มณีจันสุข

๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๗๔๓
นางสาวธนภัทร ประทุมชาติ

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๗๔๔
นายนนท์ธวัช ขาดไมล์

๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๙๓ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๖๗๔๕
นางสาวบุณยนุช นัยติบ

๊

๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๗๔๖
นางสาวปนัดดา ใจตาวงค์

๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๗๔๗
นางสาวปภาวรินท์ ลาดคม

๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๗๔๘
เด็กหญิงปวีณา แดนชลธี

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๗๔๙
นายปะตินันท์ คำจ้อย

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๗๕๐
นายปยพงษ์ กันหารัตน์

๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๗๕๑
เด็กชายพงศกร สาลี

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๗๕๒
นายพงษ์สวัสดิ

์

หนูเรือง

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๗๕๓
นางสาวพรพิมล ดวงกลาง

๐๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๗๕๔
นางสาวพัชราภรณ์ หัตไทย

๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๗๕๕
นางสาวพัฐสุดา ภารสว่าง

๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๗๕๖
นางสาวพิมพ์ลภัส แก้วนิลตา

๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๗๕๗
นายยสพนต์ ช่วยบ้าน

๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๗๕๘
นางสาวรุจิรา เงินชะจา

๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๗๕๙
นายวชิรวิทย์ มณีจันทร์สุข

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๗๖๐
นางสาววาสนา แซ่หาง

๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๗๖๑
นายวิวัฒน์ ภิคะวงค์

๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๗๖๒
นายวิษณุ คันธนู

๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๗๖๓
นายวุฒิชัย บาหลา

๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๗๖๔
เด็กชายศุภวิชญ์ ยุวะเวส

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๗๖๕
นางสาวสายนำทิพย์ กันชัยเทพ

๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๗๖๖
นางสาวสุกานดา ก๋าวี

๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๗๖๗
นายอัศวิน แซ่ซ้ง

๓๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๗๖๘
เด็กหญิงเกวลิน ธิยะคำ

๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๗๖๙
เด็กหญิงเจนจิรา สิทธิขันแก้ว

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๗๗๐
นางสาวกรนิกา กิติมา

๒๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๗๗๑
นายกฤษฎา วันดี

๑๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๗๗๒
นางสาวกัญญารัตน์ บุญขาว

๐๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๗๗๓
นางสาวกัลยาณี เตมีศักดิ

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๗๗๔
นางสาวกัลยารัตน์ นัยติบ

๊

๑๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๗๗๕
นางสาวกัลยารัตน์ ศรียอด

๑๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๗๗๖
นางสาวกานต์ชนา ดวงตา

๓๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๗๗๗
นายจตุรงค์ พิมพ์อุบล

๐๓/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๗๗๘
นางสาวจิราพร ใจหล้า

๒๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๗๗๙
นางสาวจิราวรรณ จันทร์หนิว

้

๑๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๙๔ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๖๗๘๐
นางสาวจุฑามาศ จันทร์ดี

๐๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๗๘๑
นางสาวจุฬาลักษณ์ ปานิน

๑๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๗๘๒
นายชฎาธาร พลเยียม

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๗๘๓
นางสาวชรินรัตน์ ทองสุข

๑๙/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๗๘๔
นางสาวทักษิณา ใจยา

๐๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๗๘๕
นายธนาธิป พลกลาง

๑๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๗๘๖
นางสาวนิธิพร พละพล

๐๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๗๘๗
นางสาวประไพพรรณ

ปนธิ
๑๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๗๘๘
นางสาวปรีญานุช พุฒตรง

๐๖/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๗๘๙
นางสาวปาริฉัตร จุวรรณ์

๒๓/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๗๙๐
นางสาวพิมพ์กมล มามี

๐๓/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๗๙๑
นางสาวภคนันท์ สุภาสาย

๑๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๗๙๒
นางสาววนัสนันท์ กระต่ายจันทร์

๑๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๗๙๓
นางสาววรรณวิภา ศรีพรม

๐๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๗๙๔
นางสาววราพร ท่อนคำ

๐๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๗๙๕
นายวิทยา วงค์สุวรรณ์

๒๗/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๗๙๖
นายศตวรรษ ดีสร้อย

๒๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๗๙๗
นางสาวศิริญญา เมฆแสน

๐๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๗๙๘
นายสมศักดิ

์

จันดา

๒๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๗๙๙
นางสาวสิริพร กันธิ

๒๒/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๘๐๐
นางสาวสุธิตา ไชยวงษ์

๐๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๘๐๑
นางสาวอมรรัตน์ ดรที

๑๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๘๐๒
นางสาวอมราวดี ศรีพรม

๒๘/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๘๐๓
เด็กชายกฤษณภณ พลเยียม

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๘๐๔
เด็กชายจิรภัทร มลัยโย

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๘๐๕
เด็กชายธนนันท์ เงินทองแดง

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๘๐๖
เด็กชายธนวัฒน์ คีรีแก้ว

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๘๐๗
เด็กหญิงธันยชนก แสนดี

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๘๐๘
เด็กหญิงธีรนาฏ สายสิงห์

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๘๐๙
เด็กชายนัทธพงษ์ ภูเขียว

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๘๑๐
เด็กหญิงนันธิดา กิกิง

้

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๘๑๑
เด็กหญิงพรรณนิดา พวงมาลัย

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๘๑๒
เด็กหญิงรวิสรา แก้ววัง

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๘๑๓
เด็กหญิงวรนิษฐา สิทธิโสด

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๘๑๔
เด็กหญิงศุภรัตน์ สุขเกษม

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๙๕ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๖๘๑๕
เด็กชายสุภทัต วันดี

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๘๑๖
เด็กหญิงเนตรขวัญ รักษาเสริม

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๘๑๗
เด็กหญิงโมฑิชา แก้วทวี

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๘๑๘
เด็กหญิงจิรนันท์ ชินศรี

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๘๑๙
เด็กชายญาณพัฒน์ ภูมิทอง

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๘๒๐
เด็กหญิงญาณิศา ทาบุญสม

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๘๒๑
เด็กชายณภัทร พานคำ

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๘๒๒
เด็กชายณัฐพล จังพล

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๘๒๓
เด็กหญิงทักษพร พิรักษา

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๘๒๔
เด็กชายธาวิน โยคะสิงห์

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๘๒๕
เด็กชายธีรเมธ หมืนมโน

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๘๒๖
เด็กชายนัฐพงศ์ กล้าหาญ

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๘๒๗
เด็กหญิงนิรัชชา พละเสน

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๘๒๘
เด็กหญิงพัทธนันท์ ศิริบุญญนันท์

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๘๒๙
เด็กหญิงศุภานัน เรือนมูล

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๘๓๐
เด็กหญิงสุกัลยา แก้วละเอียด

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๘๓๑
เด็กหญิงกฤตพร ยาวิชัย

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๘๓๒
เด็กชายจิรภัทร แสนดี

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๘๓๓
เด็กชายธนวัฒน์ สายสิงห์

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๘๓๔
เด็กชายภูรีภัทร ฉันทะอุตร์

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๘๓๕
เด็กหญิงศิรินทรา ทาบุญสม

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๘๓๖
เด็กชายอัครพนธ์ มูลสานต์

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๘๓๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สาโรจน์

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๘๓๘
เด็กชายจักรพันธ์ ก้านสี

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๘๓๙
เด็กชายณัฐวุฒิ ทัพแสนลี

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๘๔๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีผาวงค์

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๘๔๑
เด็กชายธนพนธ์ พลเมืองหล้า

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๘๔๒
เด็กชายภานุพัฒน์ กง

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๘๔๓
เด็กชายรพีภัทร อิงชัยภูมิ

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๘๔๔
เด็กหญิงรพีภาส์ สุทา

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๘๔๕
เด็กชายอาทิตย์ ใจคำปน

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๘๔๖
เด็กชายเมธิชัย ยาวิชัย

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๘๔๗
เด็กหญิงกมลวรรณ กาจีนะ

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๘๔๘
เด็กหญิงกุลนันท์ จันทร์เปงผัด

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๘๔๙
เด็กชายนพรัตน์ ท้าวเอียม

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๙๖ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๖๘๕๐
เด็กชายนฤมิตร แสนศรี

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๘๕๑
เด็กชายพิษณุนาถ พานิชย์

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๘๕๒
เด็กชายพีรพัฒน์ พรมจักร์

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๘๕๓
เด็กชายภูชิต บุญทา

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๘๕๔
เด็กชายวีราวัฒน์ แสนงาม

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๘๕๕
เด็กหญิงอรณา รักษาเสริม

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๘๕๖
เด็กหญิงอรณิช รักษาเสริม

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๘๕๗
เด็กหญิงเจตชฏา โยคะสิงห์

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๘๕๘
เด็กหญิงเมทินี วงค์ศรีนาค

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๘๕๙
เด็กหญิงไฝทอง สิทธิขันแก้ว

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๘๖๐
เด็กหญิงจันทิมา แสนเทพ

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๘๖๑
เด็กชายชลสิทธิ

์

ภู่ด้วง
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๘๖๒
เด็กหญิงญาณัจฉรา วงค์เปง

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๘๖๓
เด็กหญิงทิพธัญญา พวงมาลัย

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๘๖๔
เด็กชายธีราภัทร ประสมศรี

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๘๖๕
เด็กหญิงนันทกานต์ สุราย

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๘๖๖
เด็กหญิงปยธิดา ปะสาวะเท

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๘๖๗
เด็กชายพชรพล ทิพย์บรรหาญ

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๘๖๘
เด็กชายภาณุพงศ์ สายวงค์ปญญา

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๘๖๙
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ อาทิตย์ตัง

้

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๘๗๐
เด็กหญิงวรรณวิสา สายสิงห์

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๘๗๑
เด็กหญิงวริศา พานิชย์

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๘๗๒
เด็กหญิงสุริวรรณ อ่อนหวาน

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๘๗๓
เด็กหญิงสุวนันท์ ปนอินแปง

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๘๗๔
เด็กชายสุวิทวัส วันดี

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๘๗๕
เด็กชายอนุชา เจริญพงษ์

๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๘๗๖
เด็กชายไพโรจน์ มูลหา

๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๘๗๗
เด็กชายเก้าเจียว

้

แซ่จ๋าว ๖/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านขุนแม่บง(ตชด.) วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๘๗๘
เด็กชายเทพศิริ เลิศศรีพัฒนากุล ๒๙/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุนแม่บง(ตชด.) วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๘๗๙
เด็กชายพิชัยภูษิต พาภิรมย์ ๙/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านขุนแม่บง(ตชด.) วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๘๘๐
เด็กชายภูษิต แซ่เลียว

้

๑๗/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านขุนแม่บง(ตชด.) วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๘๘๑
เด็กหญิงพรลาภิณ เชาว์ถาวร

๒๕/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านขุนแม่บง(ตชด.) วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๘๘๒
เด็กหญิงภาวิณี แซ่จ๋าว

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุนแม่บง(ตชด.) วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๘๘๓
เด็กหญิงสุภานัน ศรีโลซ่าน

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุนแม่บง(ตชด.) วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๘๘๔
เด็กหญิงวนิดา สุขสวัสดิ

์

๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านขุนแม่บง(ตชด.) วัดสันต้นม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๙๗ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๖๘๘๕
เด็กชายศิริยุทธ ต่างโอฐ

๒๓/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนงาม วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๘๘๖
เด็กหญิงเจนจิรา มนินศรี ๒/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนงาม วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๘๘๗
เด็กชายไชยานันท์ เผ่าดี

๑๑/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดอนงาม วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๘๘๘
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ สุทธะ

๒๗/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดอนงาม วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๘๘๙
เด็กชายกฤติพงษ์ สัวทวีทรัพย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนงาม วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๘๙๐
เด็กชายธิติวัฒน์ แซ่จ๋าว

๑๑/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดอนงาม วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๘๙๑
เด็กชายนรินทร์ คำบาง

๑๖/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดอนงาม วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๘๙๒
เด็กชายพงษ์นุวัฒน์ ทาวี

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนงาม วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๘๙๓
เด็กชายรภีพล แซ่พาน

๒๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดอนงาม วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๘๙๔
เด็กชายใหญ่ จะก่อ

๒๖/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดอนงาม วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๘๙๕
เด็กชายพีรพัฒน์ ยิมลมัย

้

๑๓/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดอนงาม วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๘๙๖
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

แซ่ย้าง
๑๐/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนงาม วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๘๙๗
เด็กหญิงกนกกร จันทร ๔/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนงาม วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๘๙๘
เด็กหญิงธนัชพร สุใจเลิศ

๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดอนงาม วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๘๙๙
เด็กหญิงสโรชา ธิตะยา

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนงาม วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๙๐๐
เด็กหญิงอริสา ไชยยศ

๒๓/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดอนงาม วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๙๐๑
เด็กหญิงพาราดา สุยะสิงห์

๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดอนงาม วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๙๐๒
เด็กหญิงนวัสนันท์ กันจินะ

๒๗/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดอนงาม วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๙๐๓
เด็กชายรัชพงศ์ ศรีพรม ๖/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโชคชัย วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๙๐๔
เด็กชายพีรภัท ศรีเชียว

๑๗/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลโชคชัย วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๙๐๕
เด็กชายวิชชานนท์ อุ่นกันทา

๑๓/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลโชคชัย วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๙๐๖
เด็กชายภาณุวัฒน์ เชืองาม

้

๑๔/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลโชคชัย วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๙๐๗
เด็กชายธนกิจ ใจเร็ว

๓๑/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโชคชัย วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๙๐๘
เด็กหญิงเกตนิกา ศรีสวัสดิ

์

๗/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโชคชัย วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๙๐๙
เด็กหญิงกมลพร อุ่นลือ

้

๒๐/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลโชคชัย วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๙๑๐
เด็กหญิงกิตติยากร จาจุมปา

๒๑/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลโชคชัย วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๙๑๑
เด็กหญิงศริญญา คำเงิน

๒๕/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลโชคชัย วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๙๑๒
เด็กหญิงอัญชิสา จาจุมปา

๑๗/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลโชคชัย วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๙๑๓
เด็กหญิงขวัญจิรา เงินชะจา ๖/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโชคชัย วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๙๑๔
เด็กหญิงสิริญา ทิตา ๓/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโชคชัย วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๙๑๕
เด็กหญิงนุชรา มณีจันสุข

๒๓/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลโชคชัย วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๙๑๖
เด็กหญิงพินธุ์พิชนาฎ แก้วหล้า

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโชคชัย วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๙๑๗
เด็กหญิงพิชญ์สินี จาจุมปา

๒๗/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโชคชัย วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๙๑๘
เด็กหญิงนันท์นภัส แก้วขาว

๒๑/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโชคชัย วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๙๑๙
เด็กหญิงเกศินี ปงกันมูล ๒/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโชคชัย วัดสันต้นม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๙๘ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๖๙๒๐
เด็กหญิงสุชัญญา ไหวตรง

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโชคชัย วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๙๒๑
เด็กชายปติภัทร สุขสงวน

๒๔/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโชคชัย วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๙๒๒
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ช่างปด ๘/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโชคชัย วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๙๒๓
เด็กหญิงณัฐฐิกานต์ วรโชติ

๑๘/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลโชคชัย วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๙๒๔
เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีพรม

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโชคชัย วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๙๒๕
เด็กหญิงณัฐชา มาดาโอ๊ะ

๑๓/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโชคชัย วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๔๕๙/๖๙๒๖
เด็กหญิงกนกวลัย สีสวัสดิ

์

๔/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาลัน ปงสนุก  

ชร ๓๔๕๙/๖๙๒๗
เด็กชายจารุโรจน์ ปรางศรี

๒๕/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาลัน ปงสนุก  

ชร ๓๔๕๙/๖๙๒๘
เด็กหญิงนริสรา นาทองถม ๗/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาลัน ปงสนุก  

ชร ๓๔๕๙/๖๙๒๙
เด็กหญิงสุภาวิณี ศรีคุณ ๘/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาลัน ปงสนุก  

ชร ๓๔๕๙/๖๙๓๐
เด็กชายการะวิน จะโน ๕/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาลัน ปงสนุก  

ชร ๓๔๕๙/๖๙๓๑
เด็กหญิงลักษิกา ฮวดเฮง

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาลัน ปงสนุก  

ชร ๓๔๕๙/๖๙๓๒
เด็กหญิงสุริดาว จะโน

๗/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาลัน ปงสนุก  

ชร ๓๔๕๙/๖๙๓๓
เด็กชายณัฐวุฒิ สีทอนสุด

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาลัน ปงสนุก  

ชร ๓๔๕๙/๖๙๓๔
เด็กชายรชต พรมทองมี ๑/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปาลัน ปงสนุก  

ชร ๓๔๕๙/๖๙๓๕
เด็กชายพรสวรรค์ พุทธวงค์

๓/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาลัน ปงสนุก  

ชร ๓๔๕๙/๖๙๓๖
เด็กชายถิระพุทธิ

์

ภูแสนศรี
๑๘/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาลัน ปงสนุก  

ชร ๓๔๕๙/๖๙๓๗
เด็กหญิงนวพร อินทร์สวัสดิ

์

๑๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปาลัน ปงสนุก  

ชร ๓๔๕๙/๖๙๓๘
เด็กหญิงสุคนธ์ บุญเพ็ง

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาลัน ปงสนุก  

ชร ๓๔๕๙/๖๙๓๙
เด็กหญิงลักขณา แห่กาฬสินธุ์

๑๖/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาลัน ปงสนุก  

ชร ๓๔๕๙/๖๙๔๐
เด็กหญิงสโรชา ไชยสงค์

๑๔/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านปาลัน ปงสนุก  

ชร ๓๔๕๙/๖๙๔๑
เด็กชายการิน หมืนกันยา

่

๒๘/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านปาลัน ปงสนุก  

ชร ๓๔๕๙/๖๙๔๒
เด็กชายอัศวภูมิ อินคำ

่

๒๑/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านปาลัน ปงสนุก  

ชร ๓๔๕๙/๖๙๔๓
นางสาวพรชนินทร์ มาลัย

๑๔/๑๒/๒๕๒๕
โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๙๔๔
นางสาวกัญจน์กมล แนบเนือ

้

๓๐/๐๖/๒๕๒๙
โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๙๔๕
นายพงศ์สุชน

พิพัฒธนปาณคุณ ๒๓/๐๑/๒๕๓๐
โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๙๔๖
นางสาวนุชนาฏ บุญศรี

๒๑/๐๔/๒๕๓๐
โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๙๔๗
นายนิรุตต์ กองตูม

๗/๑๑/๒๕๓๑ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๙๔๘
นายณัฐวุฒิ แก้วจันทรา

๓/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๙๔๙
นางสาวคณิตา ทองใจ

๑๔/๐๘/๒๕๔๒
โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๙๕๐
นางสาวแสงระวี เวียงคำ

๒๐/๐๒/๒๕๔๒
โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๙๕๑
นางสาวไวรัลย์ แซ่เติน

๋

๐/๐/๒๕๔๒ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๙๕๒
นางสาวพิมพ์ญาดา โสสุด

๒๔/๐๓/๒๕๔๒
โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๙๕๓
นางสาวชลธิชา เขือนเพชร

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๙๕๔
นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีบุญ

๙/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๙๙ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๖๙๕๕
นางสาวปยุดา คำดี

๓๐/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๙๕๖
นางสาวยลญา ฟูแสง

๑๕/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๙๕๗
นางสาวพัชรี เงินปา

๒๕/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๙๕๘
นางสาวเทียมศิริ สีเขียว

๒๒/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๙๕๙
นางสาวสุภาภรณ์ ปาเงิน

๑๘/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๙๖๐
นางสาวศศิกานต์ สุขเปง

๘/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๙๖๑
เด็กชายรัฐธรรมนูญ ปหนู

๑๐/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๙๖๒
เด็กหญิงกิงแก้ว

่

ติบ

๊

๖/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๙๖๓
เด็กหญิงศริญญา ศรสุทอง

๗/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๙๖๔
เด็กหญิงนภัสสร ดวงเจริญ

๒๑/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๙๖๕
เด็กหญิงเพียงเพ็ญ สุรัตน์

๑๗/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๙๖๖
เด็กชายอิทธิพัทธ์ สุขเกษม

๑๖/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๙๖๗
เด็กหญิงจันทิรา ภูบรรทัด

๒๖/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๙๖๘
นางสาวธนพร จันตา

๒๒/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๙๖๙
เด็กหญิงสุธาวินี มันเหมาะ

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๙๗๐
เด็กหญิงอรวรรณ จอมทอง

๒๑/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๙๗๑
เด็กหญิงไอริน ตันเตโช

๔/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๙๗๒
เด็กหญิงสุดารัตน์ จะลา

๘/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๙๗๓
เด็กหญิงนิรภรณ์ ฟูแสง

๗/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๙๗๔
เด็กชายธนากร จีพัวะ

๊

๑๔/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๙๗๕
เด็กหญิงสุธิดา คำมูล

๑๙/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๙๗๖
เด็กชายธีรภัทร์ เรืองรักษ์

๒/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๙๗๗
เด็กหญิงนมิดา ก้างยาง

๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๙๗๘
เด็กชายราชัน จินดาธรรม

๒๓/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๙๗๙
เด็กหญิงลีลาวดี ซูซูกิ

๑/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๙๘๐
เด็กชายปุณณโชค เทือกตา

๓/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๙๘๑
เด็กหญิงชลลดา แก้วคำน้อย

๑๒/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๙๘๒
เด็กหญิงคล้ายเดือน ปงเมฆ

๑๔/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๙๘๓
เด็กชายฐปกรณ์ แสนเครือคำ

๑๙/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๙๘๔
เด็กชายณัฐชา จันทาพูน

๒๙/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๙๘๕
เด็กชายประณาวุฒิ สินธุศรี

๗/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๙๘๖
เด็กชายสิทธิเดช รัตนะ

๑๒/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๙๘๗
เด็กหญิงเสาวรส ศรีราช

๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๙๘๘
เด็กชายณพเดช ติบสุภา

๊

๑๙/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๙๘๙
เด็กหญิงตรีนุช อุทธปงค์

๑๗/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๐๐ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๖๙๙๐
เด็กหญิงมณฑกานต์ เจ้าเล่ห์ดี

๑๗/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๙๙๑
เด็กชายอัษฎายุธ ปญโญแสง

๓๐/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๙๙๒
เด็กหญิงฑิฆัมพร สืบพลาย

๒๙/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๙๙๓
เด็กชายเซียนชัย ก้างยาง

๑๙/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๔๕๙/๖๙๙๔
นายจิรวัฒน์ จำปาพันธ์

๐๔/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๖๙๙๕
นายณัฐดนัย ริยะเทน

๐๗/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๖๙๙๖
นายพีระพล เนตรสุวรรณ

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๖๙๙๗
นายพีรัชชัย ล่อบิ

๓๐/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๖๙๙๘
นายภาสกร นามวงค์

๐๓/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๖๙๙๙
นายวิสิฐธิโชค อูบแก้ว

๐๑/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๐๐
นายศุภเลิศ อภิพงศ์ศักดิ

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๐๑
นายอาหือ

่

มาเยอะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๐๒
นายอุดร ไชยวงค์

๑๗/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๐๓
นายเอกพงศ์ แซ่ท้าว

๐๗/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๐๔
นายคณิน แซ่ว่าง

๐๙/๐๙/๒๕๓๙

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๐๕
นายสันติ หมือแล

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๐๖
นายหล่อจู้ เหม่อโป

๐๑/๐๑/๒๕๓๙

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๐๗
นายอนุชา แลเชอ

๒๘/๑๒/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๐๘
นายอิทธิพัทธ์ ต๊ะวงศ์ชัย

๒๒/๑๑/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย วัดศรีบุญเรือง  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๐๙
เด็กชายกิตติโชติ ภูแว่น

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนสันมะเค็ด วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๑๐
เด็กหญิงจิรนันต์ เชือเมืองพาน

้

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนสันมะเค็ด วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๑๑
เด็กหญิงภัณฑิรา พรมตัน

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนสันมะเค็ด วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๑๒
เด็กหญิงวนัชพร ปนตา

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนสันมะเค็ด วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๑๓
เด็กหญิงพิมพิกา ณ ลำพูน

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสันมะเค็ด วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๑๔
เด็กหญิงปณพร สีดาพันธ์

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครวิทยาคม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๑๕
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ภักดี

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนครวิทยาคม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๑๖
เด็กชายศุภวัทน์ ใจเปย

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนครวิทยาคม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๑๗
เด็กชายเฉลิมลาภ ไชยโคตร

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครวิทยาคม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๑๘
นายไววิทย์ ด้วงวงษ์

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครวิทยาคม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๑๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ อินต๊ะเสน

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนครวิทยาคม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๒๐
เด็กหญิงกวิสรา แก้วประภา

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๒๑
เด็กหญิงกันยาพร คำเขือน

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๒๒
เด็กชายจิรันธนิน สุรัตน์

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๒๓
เด็กหญิงจุฬาภรณ์ ปญญาหลง

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๒๔
เด็กหญิงฉัตรฤดี ธรรมใจ

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดท่าเรือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๐๑ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๗๐๒๕
เด็กชายชาญนริศ ยอดวงค์

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๒๖
เด็กชายชินกฤต ปยะลังกา

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๒๗
เด็กชายณัฐภัทร ธิกำไร

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๒๘
เด็กชายธนกร เชือเมืองพาน

้

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๒๙
เด็กชายนาวีชัย เจียมรัมย์

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๓๐
เด็กหญิงนิตยา ยาโนละ

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๓๑
เด็กหญิงนิศารัตน์ นันต๊ะภาพ

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๓๒
เด็กหญิงน่านฟา ประมูลวงค์

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๓๓
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ นันต๊ะภาพ

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๓๔
เด็กชายพนากร จินาวงศ์

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๓๕
เด็กชายพีระพงษ์ ชัยชนะ

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๓๖
เด็กชายพีระพัฒน์ พรมไชยุ

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๓๗
เด็กชายภาณุ เชือเมืองพาน

้

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๓๘
เด็กชายราเชนทร์ คำมูล

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๓๙
เด็กชายวรานันทน์ ทะนนท์

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๔๐
เด็กหญิงวราภรณ์ ใจวงค์

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๔๑
เด็กหญิงณิชารี ขุนหมืน

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๔๒
เด็กชายอนุวิท ปญญาหลง

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๔๓
เด็กหญิงอภิสรา ก๋าวี

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๔๔
เด็กชายพลทรัพย์ เข่งเงิน

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๔๕
เด็กหญิงกาญจนา ม่วงแก้ว

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๔๖
เด็กหญิงจิตินันท์ คำแดง

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๔๗
เด็กหญิงชนันพร ท้าวศรีวงค์

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๔๘
เด็กชายชินพงศ์ ทาซาว

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๔๙
เด็กหญิงฐิติมน อุ่นเปง

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๕๐
เด็กชายณัฐภัทร คำอ่อน

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๕๑
เด็กชายดวงแก้ว พรหมมา

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๕๒
เด็กชายธีรเดช โพธิถาวร

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๕๓
เด็กหญิงวันวิษา ม่วงแก้ว

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๕๔
เด็กชายปฏิภาณ ไวมาตย์

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๕๕
เด็กหญิงพรทิพย์ ชุ่มฟอง

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๕๖
เด็กชายวชิราวิทย์ สุทธนู

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๕๗
เด็กชายศุภกิตต์ สำราญหรรษ์

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๕๘
เด็กชายแทนกาย ชุมภูศรี

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๕๙
เด็กหญิงกัลยา กันทะวงค์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดท่าเรือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๐๒ / ๒๕๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๗๐๖๐
เด็กชายณัชลินท์ สมอุทัย

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๖๑
เด็กหญิงณัฐธิดา อินสุภา

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๖๒
เด็กชายนิรวิทย์ งามผ่อง

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๖๓
เด็กชายพงศกร ถาขอด

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๖๔
เด็กหญิงรุ่งธิวา นอรัตน์

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๖๕
เด็กชายวีรภัทร ภู่เกตุ

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๖๖
เด็กชายศุภกร มาระศรี

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๖๗
เด็กหญิงสุภาวีร์ เยาว์ธานี

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๖๘
เด็กชายอภิวัฒน์ พิมรักษา

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๖๙
เด็กหญิงอริสา ระตา

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๗๐
เด็กหญิงอารดี สมบูรณ์ชัย

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๗๑
เด็กชายเอกชัย ใหม่ยศ

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๗๒
เด็กชายเอกวัชร ใหม่ยศ

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๗๓
เด็กชายธีรภัทร สีเขียว

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๗๔
เด็กหญิงสุจิรา ควรทำ

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๗๕
เด็กชายกรรวี ไชยโคตร

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๗๖
เด็กชายกรวิชญ์ ไชยโคตร

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๗๗
เด็กชายชุติเทพ สิงห์คะ

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๗๘
เด็กหญิงณัฐนันท์ สมวรรณ

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๗๙
เด็กหญิงทิพรดา มาติบ

๊

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๘๐
เด็กชายนนทพัทธ์ ทะรินทร์

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๘๑
เด็กชายบัญญวัต มลิหอม

๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๘๒
เด็กชายพงศกร พูดงาม

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๘๓
เด็กชายสิทธิพล ปยะลังกา

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๘๔
เด็กชายชัยนคร แสนธิวัง

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๘๕
เด็กชายฐนกร วงษ์สกุล

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๘๖
เด็กชายณัชพล พูลทวี

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๘๗
เด็กชายนัทธพงศ์ อุดเครือ

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๘๘
เด็กชายปริญญา ยะทา

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๘๙
เด็กชายภควัต ตู้ลา

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๙๐
เด็กชายมนัสนันท์ หมันคิด

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๙๑
เด็กชายวุฒิพัชร มะโนลา

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๙๒
เด็กหญิงศุพัฒน์ตา ใจเปย

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๙๓
เด็กชายสรรค์สิริ สีต๊ะบุตร

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๙๔
เด็กหญิงสริตา ทิพย์มลฑา

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ วัดท่าเรือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๐๓ / ๒๕๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๗๐๙๕
เด็กหญิงสุภนิดา แปงโนจา

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๙๖
เด็กหญิงหทัยภัทร เกตุพระจันทร์

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๙๗
เด็กชายอาทิตย์ เล็กบุตร

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๙๘
เด็กหญิงเจนจิรา จุมปู

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๐๙๙
เด็กหญิงณัฐริกา จำปาดะ

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๐๐
เด็กหญิงปาริชาต จักรดี

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๐๑
เด็กหญิงพิมพ์มาดา ใหม่กันทะ

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๐๒
เด็กชายภานุพงศ์ จังขันธ์

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๐๓
เด็กชายวรภพ พรมตัน

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๐๔
เด็กชายศุภกร คำหล้า

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๐๕
เด็กชายสุทธิมนต์ เกียรติบรรจง

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๐๖
เด็กชายอานนท์ สีนิล

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๐๗
เด็กชายไชยวัศ หัตถ์หาญ

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๐๘
เด็กชายกรวิชญ์ หมู่ทอง

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๐๙
เด็กชายจันทรกร คำลือ

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๑๐
เด็กชายชานนท์ มาเยอะ

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๑๑
เด็กหญิงณภัทร สิงห์คะ

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๑๒
เด็กหญิงดวงสุรีย์ เหรียญคำ

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๑๓
เด็กหญิงทัศวรรณ์ แก้วดวงแสง

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๑๔
เด็กชายนิธิกรณ์ สำราญ

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๑๕
เด็กชายภูมินันท์ รินคำ

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๑๖
เด็กหญิงวรดา ปญญาดี

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๑๗
เด็กหญิงศิรภัสสร อากาศทิพย์

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๑๘
เด็กหญิงสุทธิภัทร รืนเริง

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๑๙
เด็กหญิงอาทิตยา เครือวาระ

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๒๐
เด็กชายเจษฎา ใจเปย

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๒๑
เด็กหญิงกรณัฐ แก้วอุด

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๒๒
เด็กชายธนภูมิ ศรีวรรณ

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๒๓
เด็กหญิงวสิกา จูงใจ

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๒๔
เด็กชายธวัชชัย บุญมา

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๒๕
เด็กชายนิชานนท์ ทาแดง

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๒๖
เด็กชายวรัญชิต หนูสาท

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๒๗
เด็กชายวศิน มอยนา

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๒๘
เด็กหญิงเมธาพร ชมภูพันธ์

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๒๙
เด็กชายธนวัฒน์ แปงสาย

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดท่าเรือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๐๔ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๗๑๓๐
เด็กชายปรเมศร์ ศรีพรม

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๓๑
เด็กชายภานุวัฒน์ กันธะ

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๓๒
เด็กชายอังคเดช ก๋าเงิน

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๓๓
เด็กชายอัสนี ทาวัน

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๓๔
นายชัชวาลย์ คำจันทร์

๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๓๕
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

โยวัง
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดท่าเรือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๓๖
เด็กชายจตุพร ศรีทา

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำผักกูด จำผักกูด  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๓๗
เด็กหญิงกชกร อานุภาพ

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำผักกูด จำผักกูด  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๓๘
เด็กหญิงศรัญย์พร สุรินทร์

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำผักกูด จำผักกูด  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๓๙
เด็กหญิงรังสิมา โพธิแจ้ง

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำผักกูด จำผักกูด  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๔๐
เด็กชายสิทธา เชือเมืองพาน

้

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจำผักกูด จำผักกูด  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๔๑
เด็กชายธารา ก๋าคำ

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจำผักกูด จำผักกูด  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๔๒
เด็กชายอนุภัทร แดงปอง

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำผักกูด จำผักกูด  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๔๓
เด็กชายตะวัน นันตัง

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำผักกูด จำผักกูด  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๔๔
เด็กชายธวัชชัย อินต๊ะเสน

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำผักกูด จำผักกูด  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๔๕
เด็กชายธนเดช แสงจันทร์

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำผักกูด จำผักกูด  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๔๖
เด็กชายธีรเดช จินดา

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำผักกูด จำผักกูด  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๔๗
เด็กชายวชิรพงษ์ ศรีจันทร์

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำผักกูด จำผักกูด  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๔๘
เด็กหญิงมนทกานต์ สาทะติ

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำผักกูด จำผักกูด  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๔๙
เด็กหญิงไอลีน พวงพันธ์

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำผักกูด จำผักกูด  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๕๐
เด็กชายนนทวัตร์ สุนัน

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจำผักกูด โปงทะลาย  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๕๑
เด็กชายพัชรพล กันธิยะ

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจำผักกูด โปงทะลาย  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๕๒
เด็กชายกฤษณะ ญานะ

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำผักกูด โปงทะลาย  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๕๓
เด็กชายนัทธพงศ์ สุยะน้อย

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจำผักกูด โปงทะลาย  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๕๔
เด็กหญิงศิริวิภา ไหลหาโคตร

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจำผักกูด โปงทะลาย  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๕๕
เด็กชายจักรพันธ์ ทรัพย์แก้ว

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจำผักกูด โปงทะลาย  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๕๖
เด็กชายรัชชานนท์ กันจินะ

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แก้วเด่นชัย โปงทะลาย  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๕๗
เด็กหญิงวิลาสิณี ดีศรี

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แก้วเด่นชัย โปงทะลาย  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๕๘
เด็กชายจีรกิตต์ หมูหล้า

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่แก้วเด่นชัย โปงทะลาย  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๕๙
เด็กชายนนทกานต์ สุรินทร์

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่แก้วเด่นชัย โปงทะลาย  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๖๐
เด็กหญิงนันทกานต์ สุรินทร์

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่แก้วเด่นชัย โปงทะลาย  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๖๑
เด็กชายวชิรวิทย์ กันจินะ

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แก้วเด่นชัย โปงทะลาย  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๖๒
เด็กชายอาทิตย์ คัชวะรัง

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แก้วเด่นชัย โปงทะลาย  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๖๓
เด็กชายสุวรรณภูมิ พุทธวงค์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่แก้วใต้ โปงทะลาย  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๖๔
เด็กชายอภิชาต รินยานนท์

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่แก้วใต้ โปงทะลาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๐๕ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๗๑๖๕
เด็กชายนภัสกร แก่นเมือง

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แก้วใต้ โปงทะลาย  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๖๖
เด็กชายคมชาญ รินยศ

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แก้วเหนือ โปงทะลาย  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๖๗
เด็กหญิงฐิติรัตน์ ภัยยาราช

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แก้วเหนือ โปงทะลาย  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๖๘
เด็กชายณัฐภัทร บุญเติม

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แก้วเหนือ โปงทะลาย  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๖๙
เด็กชายกฤษฎา กันจินะ

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่แก้วเหนือ โปงทะลาย  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๗๐
เด็กหญิงชนานันท์ กันจินะ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แก้วเหนือ โปงทะลาย  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๗๑
เด็กหญิงอินธิรา กันจินะ

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่แก้วเหนือ โปงทะลาย  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๗๒
เด็กชายธนาพล กฤษดี

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่แก้วเหนือ โปงทะลาย  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๗๓
เด็กชายธนพล กันจินะ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แก้วเหนือ โปงทะลาย  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๗๔
เด็กชายจักรพันธ์ ปนตา

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แก้วเหนือ โปงทะลาย  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๗๕
เด็กชายสุไลหมาน ทะเลลึก

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่แก้วเหนือ โปงทะลาย  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๗๖
เด็กชายนัฐพล เนตรทิพย์

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่แก้วใต้ แม่แก้วใต้  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๗๗
เด็กชายศิวภัทร ลิมเจริญ

้

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่แก้วใต้ แม่แก้วใต้  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๗๘
เด็กชายอภิวัฒน์ เครือวาระ

๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแม่แก้วใต้ แม่แก้วใต้  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๗๙
เด็กชายกิตติศักดิ

์

พินิจมนตรี
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่แก้วใต้ แม่แก้วใต้  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๘๐
เด็กหญิงดวงใจ นันตัง

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่แก้วใต้ แม่แก้วใต้  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๘๑
เด็กชายไกรวิน ทรินทร์

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่แก้วใต้ แม่แก้วใต้  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๘๒
เด็กชายจิราวัฒน์ ภูแว่น

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่แก้วใต้ แม่แก้วใต้  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๘๓
เด็กชายธนกร คำมูล

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่แก้วใต้ แม่แก้วใต้  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๘๔
เด็กหญิงจารุภา บุตรมี

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่แก้วใต้ แม่แก้วใต้  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๘๕
เด็กหญิงพิชาดา บุตรมี

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่แก้วใต้ แม่แก้วใต้  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๘๖
เด็กหญิงธวัลภรณ์ เตียนน้อย

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่แก้วใต้ แม่แก้วใต้  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๘๗
เด็กชายรัตนกร กันจินะ

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่แก้ว แม่แก้วเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๘๘
เด็กหญิงนิชานาถ ทะรินทร์

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่แก้ว แม่แก้วเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๘๙
เด็กชายสุธี สังมณี

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่แก้ว แม่แก้วเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๙๐
เด็กชายธนาวิน จินภาพ

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่แก้ว แม่แก้วเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๙๑
เด็กชายธนวัฒน์ ปนตา

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่แก้ว แม่แก้วเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๙๒
เด็กหญิงณภัทร พาพรหม

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่แก้ว แม่แก้วเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๙๓
เด็กหญิงรัญชิดา ทะรินทร์

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่แก้ว แม่แก้วเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๙๔
เด็กหญิงดาริณี กลินเกษร

่

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่แก้ว แม่แก้วเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๙๕
เด็กหญิงวรัทยา สุขแก้ว

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่แก้ว แม่แก้วเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๙๖
เด็กหญิงพิชาภรณ์ ข่ายสุวรรณ์

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่แก้ว แม่แก้วเหนือ  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๙๗
เด็กชายธนากร บุญฤทธิ

์

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก แม่อ้อนอก  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๙๘
เด็กชายสรานุพงษ์ ศรีชัยเสน

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก แม่อ้อนอก  

ชร ๓๔๕๙/๗๑๙๙
เด็กชายสุวิชา หล้าปา

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก แม่อ้อนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๐๖ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๗๒๐๐
เด็กหญิงสุพิชชา ศรีพรม

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก แม่อ้อนอก  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๐๑
เด็กหญิงมนัสดา หนูเนียม

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก แม่อ้อนอก  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๐๒
เด็กชายธรรมธร งามเริง

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก แม่อ้อนอก  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๐๓
เด็กหญิงสิริชัย หลงภูงา

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก แม่อ้อนอก  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๐๔
เด็กชายธนันดร อมรกิจกว้าง

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก แม่อ้อนอก  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๐๕
เด็กชายกฤษณพล บัวรพันธ์

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก แม่อ้อนอก  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๐๖
เด็กชายณัฐวุฒิ หวานใจ

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก แม่อ้อนอก  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๐๗
เด็กชายปฏิภาน ใหม่วงค์

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก แม่อ้อนอก  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๐๘
เด็กชายอัศวิน วิริยสกุลศักดิชัย

์

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก แม่อ้อนอก  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๐๙
เด็กหญิงธนาภา จอมแก้ว

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก แม่อ้อนอก  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๑๐
เด็กหญิงกรรณิกา ใจสุข

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๑๑
เด็กชายกฤษกร บัวอินทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๑๒
เด็กชายกฤษฎา จำปาเจียม

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๑๓
เด็กหญิงกัลยาณี จันทาพูน

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๑๔
เด็กหญิงกานต์ธิดา กิติมา

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๑๕
เด็กชายกาบสกาย กันจินะ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๑๖
เด็กหญิงกุลภัสสร์ ใจกุล

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๑๗
เด็กชายคุณานนต์ ยศหล้า

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๑๘
เด็กชายจักรกฤษณ์ เยาวกุล

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๑๙
เด็กชายจักรภัทร วงศ์รชตะวัฒนา

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๒๐
เด็กหญิงจิตรทิพย์ สาระวัด

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๒๑
เด็กหญิงจินดาทิพย์ ราชคม

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๒๒
เด็กชายจิรายุ แซ่อึง

้

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๒๓
เด็กหญิงจีรนันท์ ใจดก

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๒๔
เด็กหญิงจุฑาทิพ พรมเทศ

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๒๕
เด็กหญิงจุฑารัตน์ จงแพทย์

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๒๖
เด็กหญิงชนม์นิภา แสนใจนา

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๒๗
เด็กหญิงชนิดา ต๊ะวรรณา

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๒๘
เด็กหญิงฐิติพร เถิมลง

้

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๒๙
เด็กชายณฐนนท์ นันติ

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๓๐
เด็กชายณภัทร ธรรมมี

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๓๑
เด็กชายณัฎพงศ์ คำมาเร็ว

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๓๒
เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

สุทธิเกษมคุณ
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๓๓
เด็กหญิงณัฏฐธิดา ต๊ะศรีเรือน

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๓๔
เด็กหญิงณัฐชยา ทาแกง

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๐๗ / ๒๕๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๗๒๓๕
เด็กชายณัฐนนท์ เกาตระกูล

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๓๖
เด็กชายณัฐนันท์ ศิริลักษณ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๓๗
เด็กชายณัฐนันท์ ใจมะณี

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๓๘
เด็กหญิงดวงฤทัย ราชคม

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๓๙
เด็กชายตรีทเศนทร์ ต๋าคำ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๔๐
เด็กชายตะวัน เรือนปง

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๔๑
เด็กหญิงทิพยเนตร บุญวงศ์

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๔๒
เด็กหญิงธณัฐษากร เภกะนันทน์

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๔๓
เด็กชายธนกฤช สมบูรณ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๔๔
เด็กชายธนภัทร จันวันใจ

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๔๕
เด็กชายธนภัทร มามูล

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๔๖
เด็กชายธนันชัย สุริยะวงค์

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๔๗
เด็กชายธัญวุฒิ ตาคำ

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๔๘
เด็กชายธารมินทร์ธร นะเพย

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๔๙
เด็กชายนนท์ปวิธ พิเศษ

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๕๐
เด็กหญิงนภัสสร ธรรมจักร

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๕๑
เด็กหญิงนภิสา พนมการณ์

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๕๒
เด็กหญิงนฤมล พึงเดช

่

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๕๓
เด็กหญิงนันทัชพร กันคำ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๕๔
เด็กหญิงนิชานันท์ แซ่เตีย

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๕๕
เด็กหญิงนิชาภรณ์ ธรรมเสน

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๕๖
เด็กชายนิธิกร แซ่หว่า

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๕๗
เด็กชายบดิภัทร์ เมืองคำ

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๕๘
เด็กชายบวรภัค วรรณา

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๕๙
เด็กชายบัณฑิต ทะกัน

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๖๐ เด็กหญิงบุษบามีนตรา
เทพอาจ

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๖๑
เด็กชายประภวิษณุ์ อภิวงษ์

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๖๒
เด็กชายปณณพัทธ์ สัจจะธีระกูล

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๖๓
เด็กหญิงปารวี จำนงเปน

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๖๔
เด็กหญิงปุญญิศา ไชยสาร

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๖๕
เด็กชายพงศ์ภัค ศิริมณเทียร

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๖๖ เด็กหญิงพลอยพรรณราย

รอดอำพล

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๖๗
เด็กหญิงพิชชาภา ธรรมเสน

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๖๘
เด็กหญิงพิมพ์นิรา พานิชย์วิไล

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๖๙
เด็กหญิงพิมภิรา เขือนแก้ว

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๐๘ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๗๒๗๐
เด็กหญิงภคนันท์ กษิดิศกุล

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๗๑
เด็กชายภัคพล ศรีดี

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๗๒
เด็กชายภัทรกร นรรัตน์

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๗๓
เด็กหญิงภัทรธิดา กุลแก้ว

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๗๔
เด็กหญิงภุมวารี แสงสุวรรณ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๗๕
เด็กชายภูชิต ณะอุโมงค์

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๗๖
เด็กหญิงมนัสนันท์ ไชยพรม

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๗๗
เด็กหญิงยศวิมล วงศ์บุรินทร์พาน

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๗๘
เด็กหญิงรวิสรา ณะวรรณ์

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๗๙
เด็กชายรัชชานนท์ นันติ

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๘๐
เด็กชายรัฐพล พรมมณี

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๘๑
เด็กชายรามิน ปาริมา

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๘๒
เด็กหญิงลักษณารีย์ อินต๊ะรัตน์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๘๓
เด็กชายวชิร นรรัตน์

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๘๔
เด็กชายวชิรวิชญ์ ปนปา

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๘๕
เด็กหญิงวนัชพร ทิพราช

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๘๖
เด็กหญิงวรรรรรร จุมปูธง

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๘๗
เด็กหญิงวรัชญา วิธี

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๘๘
เด็กชายวศิน วันดี

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๘๙
เด็กชายวิชญ์พล รู้แข็งแรง

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๙๐
เด็กชายวีรากร ฟองเขียว

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๙๑
เด็กชายวโรดม วงศ์ษารัตน์

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๙๒
เด็กหญิงศิริมล ลาบือกู่

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๙๓
เด็กชายสายฟา ทิเขียว

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๙๔
เด็กชายสิทธา สะลายรัมย์

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๙๕
เด็กชายสิทธิพล สุขอินทร์

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๙๖
เด็กหญิงสิริกัลยา สีเขียว

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๙๗
เด็กหญิงสุธีธิดา แสงสุวรรณ์

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๙๘
เด็กหญิงสุพัสตรา ใจมอย

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๒๙๙
เด็กหญิงสุพิชญา เทพจร

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๐๐
เด็กชายสุริยพงศ์ พรมมา

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๐๑
เด็กชายสุลลิต ศรีทา

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๐๒
เด็กชายอนันยช ภมร

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๐๓
เด็กหญิงอมรรัตน์ คำอ้าย

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๐๔
เด็กชายอมเรศ อุ๊ดตา

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๐๙ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๗๓๐๕
เด็กหญิงอังคณา บุญสูง

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๐๖
เด็กหญิงอัฉรา สุรินต๊ะ

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๐๗
เด็กชายอาณัติ สุขันธ์

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๐๘
เด็กชายเจษฎา ดิสา

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๐๙
เด็กชายเจษฎา ต๊ะอาม

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๑๐
เด็กชายเสฎฐวุฒิ สีเขียว

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๑๑
เด็กชายเหว่ย ตัน

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๑๒
เด็กหญิงโสพิศนภา คำมากิตติพัศ

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๑๓
เด็กหญิงโสภิตา รุ่งแสง

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๑๔
เด็กหญิงไพลิน พักพวก

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๑๕
เด็กชายกฤตภาส เครือพรมมา

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๑๖
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ อินทพงษ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๑๗
เด็กหญิงกัลยารัตน์ แซ่หว่า

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๑๘
เด็กชายกิจการ โกมลวิจิตรกุล

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๑๙
เด็กชายจิราเดช ยอดใส

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๒๐
เด็กชายชยานันท์ สุพรรณแก้ว

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๒๑
เด็กหญิงชวาลิน เหมยต่อม

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๒๒
เด็กชายชัชนันท์ คำขอด

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๒๓
เด็กหญิงชาริสา เรือนคำ

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๒๔
เด็กหญิงชาลิสา ศรีธิคำ

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๒๕
เด็กชายชุติพนธ์ ยานะ

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๒๖
เด็กหญิงฐิดาภา สิงทอง

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๒๗
เด็กหญิงฐิตินันท์ สุวงค์

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๒๘
เด็กชายณรงค์ชัย คำแก้ว

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๒๙
เด็กหญิงณัฎฐธิดา มูลดวง

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๓๐
เด็กชายณัฐกิตติ

์

เทพปญญา
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๓๑
เด็กชายณัฐวุฒิ สุกร

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๓๒
เด็กหญิงณิชา เทพปนตา

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๓๓
เด็กหญิงตวงพร วงศ์แก้ว

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๓๔
เด็กหญิงทิพย์ธิดา โพธาชัย

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๓๕
เด็กชายธนยศ แสงดารา

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๓๖
เด็กชายธนวัฒน์ หลานปอ

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๓๗
เด็กชายธนากรณ์ อินธนู

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๓๘
เด็กชายธีรภัทร สมปาน

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๓๙
เด็กชายนนทพัทธ์ ธิเตจ๊ะ

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๑๐ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๗๓๔๐
เด็กหญิงนิศารัตน์ ปราบสงบ

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๔๑
เด็กชายปฏิพล ยาสมุด

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๔๒
เด็กชายปฐม ศรีแสงโชติ

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๔๓
เด็กหญิงผกามาศ ราชคม

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๔๔
เด็กชายพงศภัค ชุ่มผวน

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๔๕
เด็กชายพงษ์นรินทร์ ชัยคำ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๔๖
เด็กหญิงภัคจิรา เชือเมืองพาน

้

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๔๗
เด็กหญิงภัชราพร เทพท้าว

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๔๘
เด็กชายภาณุพงศ์ เจริญสุข

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๔๙
เด็กชายภูบดินทร์ วงค์ชัย

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๕๐
เด็กชายภูมิพัฒน์ ชลวานิช

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๕๑
เด็กชายภูริพัฒน์ แซ่ตัง

้

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๕๒
เด็กชายยุทธการ จำปานคร

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๕๓
เด็กชายรณกร อรินทร

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๕๔
เด็กหญิงรัตติมา นามศิริ

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๕๕
เด็กชายราเมศ เนาชมภู

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๕๖
เด็กชายวชิราวุธ สุภาใส

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๕๗
เด็กหญิงวริศรา ยอดใส

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๕๘
เด็กชายวรเทพ ใจเขียว

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๕๙
เด็กหญิงศศิภา พงศ์ศุภศักดิ

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๖๐
เด็กหญิงศิริประภา ต๊ะศรีเรือน

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๖๑
เด็กชายศุภวิชญ์ ไมหมาด

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๖๒
เด็กชายศุภโชค ปรารมภ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๖๓
เด็กชายสถาพร ธรรมชัย

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๖๔
เด็กชายสรวิชญ์ ราชคมน์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๖๕
เด็กชายสิปปกร ภักดีพลระชัย

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๖๖
เด็กหญิงสิริกร ประสารภักดิ

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๖๗
เด็กหญิงสิริยากร กันดี

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๖๘
เด็กหญิงสุทธิดา วงค์อุ่น

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๖๙
เด็กหญิงสุพิชชา ธรรมใจ

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๗๐
เด็กหญิงสุพิชญา นันติ

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๗๑
เด็กหญิงสุภาวดี จอมคีรี

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๗๒
เด็กชายสุภิญโญ มีจันทร์

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๗๓
เด็กหญิงสุวัจนีย์ จอมคีรี

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๗๔
เด็กหญิงสุวิชาดา หล้าคำแก้ว

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๑๑ / ๒๕๑

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๗๓๗๕
เด็กหญิงหทัยรัตน์ ฟูฟอง

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๗๖
เด็กชายอดิศร จิซ้ายเส้ง

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๗๗
เด็กหญิงอารีพรรณ สุภามงคล

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๗๘
เด็กชายเขมินท์ ตาเมืองมูล

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๗๙
เด็กชายเจษฏากร ธรรมสาร

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๘๐
เด็กหญิงเบญจมาศ สายสะอุด

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๘๑ เด็กหญิงโจแอน เง็กฮอง

ลี

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๘๒
เด็กหญิงกมลเนตร อินทรจักร์

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๘๓
เด็กหญิงกันต์พิริยา ทาละไล

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๘๔
เด็กชายกิตติศักดิ

์

เมืองทอง
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๘๕
เด็กหญิงจิราพัชร บุญสูง

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๘๖
เด็กชายชนะชัย ชิดเชือ

้

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๘๗
เด็กหญิงณัฏฤทัย อธิวันดี

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๘๘
เด็กหญิงธันย์ชนก ทะนันชัย

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๘๙
เด็กชายธีระยุทธ คำมูล

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๙๐
เด็กหญิงนันทิชา ทาแกง

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๙๑
เด็กชายปณณวิชญ์ ไทยเก่ง

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๙๒
เด็กชายปยะราช ฟูด้วง

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๙๓
เด็กชายพิชัย สุริยะวงค์

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๙๔
เด็กชายพีรพัฒน์ ปละออ

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๙๕
เด็กชายภูรีวงศ์ สุขตะโก

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๙๖
เด็กชายรัฐศาสตร์ เชือเมืองพาน

้

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๙๗
เด็กหญิงวัชราภรณ์ วิเศษสัมพันธ์

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๙๘
เด็กหญิงวัน ยุ้น ตัน

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๓๙๙
เด็กหญิงศกลวรรณ บุญสุริยาธรรม

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๐๐
เด็กชายไววิทย์ ตาแก้ว

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๐๑
เด็กชายจุลจักร ณ  ลำปาง

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๐๒
เด็กชายธนพล พาลี

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๐๓
เด็กชายภัสณุพงษ์ นาคเนาวรัตน์

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๐๔
เด็กชายเสฏฐวุฒิ นนท์งาม

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๐๕
เด็กชายราเมนทร์ คำน้อย ๗/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๐๖
เด็กหญิงกฤษติกา นาคาวงษ์

๓๐/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๐๗
เด็กชายธีรภัทร รัตนานัน

๒๕/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๐๘
เด็กหญิงศิริพรรณ ไชยวุฒิ ๓๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๐๙
เด็กชายอาจ่า แซะฟาง ๑/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๑๒ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๗๔๑๐
เด็กชายอาแบ เบเช

๒๒/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๑๑
เด็กชายอาโก มาเยอะ ๗/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๑๒
เด็กชายกร ไทยใหญ่

๒๖/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๑๓
เด็กหญิงหมีพู

่

อาเน
๑๓/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๑๔
เด็กหญิงจันทะรัด ตาฮอง

๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๑๕
เด็กหญิงอัยรดา เดชอุปการ

๒๗/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๑๖
เด็กชายตะวัน จันทร์สุข

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๑๗
เด็กชายจิราวัฒน์ ลิม

๒๗/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๑๘
เด็กชายสิริราช แสงอายุ

๒๙/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๑๙
เด็กหญิงสิรินทรา เรือนเปง ๓/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๒๐
เด็กหญิงเมธินี พวงเดช

๒๓/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๒๑
เด็กชายกฤษฎา โตสนัน

่

๓๐/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๒๒
เด็กชายณทชัยมงคล ใจยา

๑๑/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๒๓
เด็กชายณัฐกิตต์ ปวนยอด

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๒๔
เด็กหญิงทักษ์สุดา สว่าง

๑๙/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๒๕
เด็กหญิงรัตนกร จักษุริยา ๓๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๒๖
เด็กหญิงวรัญญา จำปาจวบ

๑๕/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๒๗
เด็กหญิงพัชรมัย แสนเกตุ

๒๕/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๒๘
เด็กหญิงกัญญาณัฐ อินต๊ะจักร์ ๑/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๒๙
เด็กหญิงกัลยรัตน์ นิลคร

๑๘/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๓๐
เด็กหญิงสายฝน ทะระมา

๑๙/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๓๑
เด็กหญิงอภิญญา มาลา

๒๕/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๓๒
เด็กหญิงณัฐธิดา ใจมา ๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๓๓
เด็กหญิงชลพินทุ์ ลุงชาย

๑๖/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๓๔
เด็กชายวิชัย จะอู๋

๒๕/๖/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๓๕
เด็กหญิงอทิตยา เตจ๊ะน้อย

๑๒/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๓๖
เด็กชายพิเชียร วงค์คำ

๑๐/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๓๗
เด็กหญิงแพรวตะวัน จุมปูปอ

๒๘/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๓๘
เด็กชายสิรวิทญ์ จะมี

๑๙/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๓๙
เด็กชายอาบอ เซก่อ ๙/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๔๐
เด็กชายภาคภูมิ วัฒนา

๑๐/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๔๑
เด็กชายพีรภัทร สุภาจันทรสุข ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๔๒
เด็กชายสุรพล มาเยอะ

๑๑/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๔๓
เด็กชายปราโมทย์ ตันเตโช ๕/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๔๔
เด็กชายภูบดี มาเยอะ

๑๑/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๑๓ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๗๔๔๕
เด็กหญิงหมียู

่

มาเยอะ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๔๖
เด็กหญิงลดา มาเยอะ ๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๔๗
เด็กหญิงพีรดา แลเชอะ

๑๔/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๔๘
เด็กหญิงจิตรานุช เบ็ญจคุ้ม

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๔๙
เด็กหญิงสุภัชชา บุญยืน

๑๘/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๕๐
เด็กหญิงมาลี วุ่ยยือ

๑๐/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๕๑
เด็กชายรัฐภูมิ แก้วเลิศ

๒๕/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๕๒
เด็กชายธนวัฒน์ บุญทา

๒๖/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๕๓
เด็กหญิงพรวลัย มาโน ๒/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๕๔
เด็กหญิงพรนภา มาโน ๒/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๕๕
เด็กหญิงณิชากร คำน้อย

๒๐/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๕๖
เด็กหญิงหฤทัย จันทร์ไหว

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๕๗
เด็กหญิงศิรินทรา เรืองรอง ๖/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๕๘
เด็กหญิงภัทรธิดา แซ่หลี ๘/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๕๙
เด็กชายจิรายุ เนาว์สุวรรณ

๑๒/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๖๐
เด็กหญิงรัตนมน จักษุริยา

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๖๑
เด็กชายอาฉ่อ เชก่อ ๔/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๖๒
เด็กชายนพกร อาซอง

๒๐/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๖๓
เด็กชายนครา เลิศสง่า

๒๗/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๖๔
เด็กชายชินพัฒน์ แสนเหลา

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๖๕
เด็กชายหล่อผ่า มาเยอะ ๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๖๖
เด็กชายณัฐวุฒิ อายี

่

๑๖/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๖๗
เด็กหญิงจารุมน อาซ้อ

๑๙/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๖๘
เด็กหญิงสุดา อายี

่

๒๗/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๖๙
เด็กหญิงดาว เบียก่า

๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๗๐
เด็กหญิงหมีแอ แซะฟาง ๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๗๑
เด็กหญิงพรสิริ มาเยอะ

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๗๒
เด็กหญิงณัฐนิชา ทำเรียน

๒๘/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๗๓
เด็กชายสตายุ คำน้อย

๑๕/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๗๔
เด็กชายเจษฎากรณ์ วงค์ติปน

๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๗๕
เด็กชายยศพัทธ์ สุนทราวงศ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๗๖
เด็กชายศราวุฒิ คำแสง

๑๒/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๗๗
เด็กชายธงชัย แสงอัษฎาวุธ ๔/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๗๘
เด็กหญิงวรัญญา สิมาลา

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๗๙
เด็กหญิงปยาพัชร จันทร์ใหว

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๑๔ / ๒๕๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๗๔๘๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก เจ็นคำ ๓/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๘๑
เด็กหญิงชลลดา ขวัญวิเศษ

๒๒/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๘๒
เด็กชายวีรภัทร ปานศรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๘๓
เด็กชายวรุจ กันในโย ๒/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๘๔
เด็กชายจักรพันธ์ ใจสม

๑๑/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๘๕
เด็กชายคฑาวุธ นิชิธินาอุดมกุล

๑๕/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๘๖
เด็กชายเอกรินทร์ ปญโญแก้ว

๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๘๗
เด็กชายเอกรัตน์ ปญโญแก้ว

๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๘๘
เด็กชายภูมิพัฒน์ ใจวรรณ์

๑๘/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๘๙
เด็กหญิงเบญจลาวัณ ก๋าวิน ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๙๐
เด็กหญิงกัลญาณี ไทยทอน

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๙๑
เด็กหญิงจีราพัชร มาใจ

๑๔/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๙๒
เด็กหญิงสุวรัตน์ ปนตานา ๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งปาแดด วัดปาบงหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๙๓
เด็กชายพงษ์ศกร เทพจอมใจ

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปาแดงวิทยา ศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๙๔
เด็กชายณัฐพงษ์ จีอ้าย

่

๕/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนปาแดงวิทยา ศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๙๕
เด็กชายธนกฤต ก๋าซ้อน

๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนปาแดงวิทยา ศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๙๖
เด็กชายภัทรจาริน นันตา

๑๘/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนปาแดงวิทยา ศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๙๗
เด็กชายภาคิน สิงคะราช

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปาแดงวิทยา ศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๙๘
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ท้าวนารินทร์
๒๗/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปาแดงวิทยา ศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๕๙/๗๔๙๙
เด็กชายสุฬพิพัฒน์ ทิพเนตร ๘/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนปาแดงวิทยา ศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๕๙/๗๕๐๐
เด็กหญิงเพชรรีรัตน์ นวลตา

๑๓/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนปาแดงวิทยา ศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๕๙/๗๕๐๑
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศรีสันทราย ๕/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนปาแดงวิทยา ศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๕๙/๗๕๐๒
เด็กหญิงกาญจนา ธรรมเสน ๘/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนปาแดงวิทยา ศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๕๙/๗๕๐๓
เด็กหญิงชาลินี นาวิชัย

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปาแดงวิทยา ศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๕๙/๗๕๐๔
เด็กหญิงณัฐณิชา เดชบุญ

๑๑/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนปาแดงวิทยา ศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๕๙/๗๕๐๕ เด็กหญิงนฤมล  กันทะธง

กันทะธง ๕/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนปาแดงวิทยา ศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๕๙/๗๕๐๖
เด็กหญิงบวรลักษณ์ กันขัต

๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนปาแดงวิทยา ศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๕๙/๗๕๐๗
เด็กชายประภากร กันทะธง ๑/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนปาแดงวิทยา ศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๕๙/๗๕๐๘
เด็กชายชัยปรากานต์ ดวงแก้ว

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปาแดงวิทยา ศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๕๙/๗๕๐๙
เด็กชายวิหา สายเครือง

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปาแดงวิทยา ศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๕๙/๗๕๑๐
เด็กชายสุรพล สุรินธรรม

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปาแดงวิทยา ศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๕๙/๗๕๑๑
เด็กชายทินภัทร นาคทะเล

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปาแดงวิทยา ศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๕๙/๗๕๑๒
เด็กชายธีรไนย หาติบ

๊

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปาแดงวิทยา ศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๕๙/๗๕๑๓
เด็กชายอนาวัฒน์ ดวงจิตร

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปาแดงวิทยา ศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๕๙/๗๕๑๔
เด็กชายศิวัฒน์ คำมูล

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปาแดงวิทยา ศรีเมืองมูล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๑๕ / ๒๕๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๗๕๑๕
เด็กชายขิปกร ศรีมูล

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปาแดงวิทยา ศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๕๙/๗๕๑๖
เด็กชายโภคิน งามผ่อง

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปาแดงวิทยา ศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๕๙/๗๕๑๗
เด็กหญิงอัจฉรา สุพนัส

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปาแดงวิทยา ศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๕๙/๗๕๑๘
เด็กหญิงมนัสชนก เชือเมืองพาน

้

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปาแดงวิทยา ศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๕๙/๗๕๑๙
เด็กหญิงวันวิสา นาต๊ะจันทร์

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปาแดงวิทยา ศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๕๙/๗๕๒๐
เด็กหญิงยุวลักษณ์ จันทร์ศรี

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปาแดงวิทยา ศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๕๙/๗๕๒๑
เด็กหญิงลักษมี อินตาพรม

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปาแดงวิทยา ศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๕๙/๗๕๒๒
เด็กหญิงศยามล ใจเทียง

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปาแดงวิทยา ศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๕๙/๗๕๒๓
เด็กหญิงรัชนีกร สีใจอินทร์

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนปาแดงวิทยา ศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๕๙/๗๕๒๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ ปวนติบ

๊

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปาแดงวิทยา ศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๕๙/๗๕๒๕
เด็กหญิงศุภารนัน เชือเมืองพาน

้

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปาแดงวิทยา ศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๕๙/๗๕๒๖
เด็กหญิงดวงกมล จุฬลา

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปาแดงวิทยา ศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๕๙/๗๕๒๗
เด็กหญิงอรสา เพ็งเพชร

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปาแดงวิทยา ศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๕๙/๗๕๒๘
เด็กชายศุภชัย แก้วอุน ๑/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนปาแดงวิทยา ศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๕๙/๗๕๒๙
เด็กชายกิตติศักดิ

์

คำธงชัย
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปาแดงวิทยา ศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๕๙/๗๕๓๐
เด็กหญิงสิริลักษ์ กองเขียว

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปาแดงวิทยา ศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๕๙/๗๕๓๑
เด็กชายพงศ์กร แก่นจันทร์ ๑/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนปาแดงวิทยา ศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๕๙/๗๕๓๒
นางศรัญญา หล้าเถิง

๑๔/๘/๒๕๐๗
โรงเรียนปาแดงวิทยา ศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๕๙/๗๕๓๓
นางสาวเบญจวัลย์ จันปนหาร

๑๔/๗/๒๕๒๖
โรงเรียนปาแดงวิทยา ศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๕๙/๗๕๓๔
นางกันยารัตน์ ประสาทพร

๒๖/๔/๒๕๐๔
โรงเรียนปาแดงวิทยา ศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๕๙/๗๕๓๕
นายเกรียงไกร วงศ์จันทร์เสือ

๑๘/๓/๒๕๑๙
โรงเรียนปาแดงวิทยา ศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๕๙/๗๕๓๖
นายพิชิต แก้วก๋อง

๑๙/๒/๒๕๑๘
โรงเรียนปาแดงวิทยา ศรีเมืองมูล  

ชร ๓๔๕๙/๗๕๓๗
เด็กหญิงณัชชา เชือมชิต

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๕๙/๗๕๓๘
เด็กชายทะเล ผลธัญญา

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๕๙/๗๕๓๙
เด็กชายธนกฤต จุมปาทอง

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๕๙/๗๕๔๐
เด็กหญิงธนพร วงศ์ษา

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๕๙/๗๕๔๑
เด็กหญิงธัญญาพัชร สอาด

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๕๙/๗๕๔๒
เด็กชายธีรภัทร โนแก้ว

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๕๙/๗๕๔๓
เด็กหญิงปนปนัทฐ์ หัตถผะสุ

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๕๙/๗๕๔๔
เด็กชายพงษ์นรินทร์ ยะเปยง

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๕๙/๗๕๔๕
เด็กหญิงรุ่งไพลิน แปงเมือง

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๕๙/๗๕๔๖
เด็กชายสุวรรณภูมิ จามจุรีย์

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๕๙/๗๕๔๗
เด็กชายแดนไทย ลุงบุญ

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๕๙/๗๕๔๘
เด็กหญิงกฤติยา อุปนันชัย

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๕๙/๗๕๔๙
เด็กชายคมสันต์ ตันคำ

๋

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๑๖ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๗๕๕๐
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ คำใจ

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๕๙/๗๕๕๑
เด็กชายธนกฤต บุญชู

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๕๙/๗๕๕๒
เด็กชายบุญโต ลอต๋า

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๕๙/๗๕๕๓
เด็กหญิงมยุรฉัตร ขัดมูล

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๕๙/๗๕๕๔
เด็กหญิงมรกต สมวงค์

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๕๙/๗๕๕๕
เด็กหญิงศิริภรณ์ มณีทิพย์

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๕๙/๗๕๕๖
เด็กหญิงกนกพร มังมูล

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๕๙/๗๕๕๗
เด็กชายกฤษติน ศรีนำพล

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๕๙/๗๕๕๘
เด็กหญิงกานต์ทิตา เมืองนิล

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๕๙/๗๕๕๙
เด็กหญิงณัฐนรี เก่งดี

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๕๙/๗๕๖๐
เด็กชายปรมานุชิต แปงปุย

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๕๙/๗๕๖๑
เด็กชายพงศกร วันดี

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๕๙/๗๕๖๒
เด็กชายพงศ์สวัสดิ

์

วงศ์สาย

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๕๙/๗๕๖๓
เด็กหญิงพรกมล แก้วธิสุทธิ

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๕๙/๗๕๖๔
เด็กหญิงมธุฤทัย แก้วใหม่

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๕๙/๗๕๖๕
เด็กหญิงศรัณย์ลภัส เหมรักษ์

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๕๙/๗๕๖๖
เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์ เมืองมูล

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๕๙/๗๕๖๗
เด็กชายธนาธร จันทร์แสง

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๕๙/๗๕๖๘
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา โขงคำ

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๕๙/๗๕๖๙
เด็กชายยศภัทร ตันติโช

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๕๙/๗๕๗๐
เด็กหญิงฤทัยรัตน์ สุทา

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๕๙/๗๕๗๑
เด็กหญิงวนัชพร เรือนศรี

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๕๙/๗๕๗๒
เด็กชายวันเฉลิม ห่วงต่าย

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๕๙/๗๕๗๓
เด็กหญิงวิภาดา ใจแก้ว

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๕๙/๗๕๗๔
เด็กชายสรชัย สุขแก้ว

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๕๙/๗๕๗๕
เด็กหญิงสุวนันท์ ทำชาวนา

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๕๙/๗๕๗๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ก้อนแก้ว

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๕๙/๗๕๗๗
นายคริตส์ อินทนันชัย

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๕๙/๗๕๗๘
เด็กหญิงชัญญานุช เกินตัว

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๕๙/๗๕๗๙
เด็กชายดนุพร ตาแปง

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๕๙/๗๕๘๐
เด็กชายทินภัทร แสนขัน

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๕๙/๗๕๘๑
เด็กหญิงธัญทิพ แสงแก้ว

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๕๙/๗๕๘๒
เด็กชายนรินทร์ รินนายรักษ์

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๕๙/๗๕๘๓
เด็กหญิงนลินทิพย์ ไคขุนทด

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๕๙/๗๕๘๔
เด็กหญิงบัณฑิดา วงศ์เขียว

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๑๗ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๗๕๘๕
เด็กชายสุนทร ปญโย

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๕๙/๗๕๘๖
เด็กชายเกียรติคุณ ชัยชนะ

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๕๙/๗๕๘๗
เด็กชายเอกรัช ปูญี

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๕๙/๗๕๘๘
เด็กชายจิรวัฒน์ สิงห์ตุ้ย

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๕๙/๗๕๘๙
เด็กชายจิรัฐโชติ เรือนเจริญ

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๕๙/๗๕๙๐
เด็กหญิงชลรษา ใจฟู

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๕๙/๗๕๙๑
นางสาวชไมพร เพิมขุนทด

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๕๙/๗๕๙๒
เด็กหญิงนำฝน สีลาดำ

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๕๙/๗๕๙๓
เด็กหญิงพรชิตา จำรัส

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๕๙/๗๕๙๔
เด็กชายพิทวัส ประโยง

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๕๙/๗๕๙๕
นายรัฐพล เรียงคำ

๐๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๕๙/๗๕๙๖
เด็กชายศุภชัย ผาหยาด

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๕๙/๗๕๙๗
เด็กชายเนวุธ อุดกันทา

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)
วัดถำพระบำเพ็ญบุญ

 

ชร ๓๔๕๙/๗๕๙๘
นางรัชนีย์ คำแดง ๑/๘/๒๕๐๑ โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)

วัดถำพระบำเพ็ญบุญ
 

ชร ๓๔๕๙/๗๕๙๙
นายไกรคุณ พรมกาศ

๑๙/๕/๒๕๓๖
โรงเรียนธารทองวิทยา(ปารวก)

วัดถำพระบำเพ็ญบุญ
 

ชร ๓๔๕๙/๗๖๐๐
เด็กหญิงกนกวรรณ มณีวรรณ

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๐๑
เด็กหญิงกมลชนก ณะพุธ

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๐๒
เด็กหญิงกมลชนก บุญธรรม

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๐๓
เด็กชายกฤษณะ คำวัง

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๐๔
เด็กชายกฤษดา สิทธยะ

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๐๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันตะเดช

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๐๖
เด็กหญิงกันย์สินี อินคำ

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๐๗
เด็กหญิงกัลยรัตน์ แซ่เห้อ

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๐๘
เด็กหญิงกานต์ธิดา ก๋าใจ

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๐๙
เด็กหญิงกีรติญาณ์ คักกันหา

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๑๐
เด็กหญิงกุลณัฐ การเก็บ

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๑๑
เด็กหญิงกุลธิดา มาปอง

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๑๒
เด็กหญิงขวัญหทัย มูลมี

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๑๓
เด็กหญิงคีตภัทร เงินพิบูล

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๑๔
เด็กชายคุณานนท์ คงธนวิโรจน์

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๑๕
เด็กชายจารุวัฒน์ ศิริบุญคุณ

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๑๖
เด็กชายจารุวิทย์ ศิริบุญคุณ

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๑๗
เด็กหญิงจินตกัญญา ชายศักดิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๑๘
เด็กหญิงจิราพร ใจคำแปง

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๑๙
เด็กหญิงจิราภรณ์ คงดุก

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๑๘ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๗๖๒๐
เด็กชายจิรายุ อุทธิยา

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๒๑
เด็กชายจุลพงศ์ เมืองแก่น

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๒๒
เด็กหญิงชณาทิพย์ จิตวิหาร

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๒๓
เด็กชายชยานันต์ ต๊ะน้อย

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๒๔
เด็กชายชยานันท์ เสนาธรรม

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๒๕
เด็กชายชวลิต แซ่ท่อ

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๒๖
เด็กชายชฬพงษ์ ธรรมสรางกูร

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๒๗
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ณ เมืองนิล

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๒๘
เด็กชายชัชวาล สารคำ

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๒๙
เด็กชายชานน แก้วมหานิล

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๓๐
เด็กชายชูธิพัฒน์ ผูกอ้น

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๓๑
เด็กหญิงญาณี แก้วหุ่ง

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๓๒
เด็กหญิงฐิติชญา ด่านกลาง

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๓๓
เด็กชายฐิติพันธ์ สารพัฒน์

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๓๔
เด็กหญิงฐิติมา อินต๊ะสาร

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๓๕
เด็กหญิงณัชชานิษฐ์ อัครเสถียรพงศ์

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๓๖
เด็กชายณัชภัค เมืองอินทร์

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๓๗
เด็กหญิงณัฏฐาณิชา เต่าให้

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๓๘
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี บัวผัด

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๓๙
เด็กชายณัฐกิตติ

์

กิติสัตย์
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๔๐
เด็กหญิงณัฐธิดา อินต๊ะสาร

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๔๑
เด็กชายณัฐนนท์ วรศิลป

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๔๒
เด็กหญิงณัฐวรรณ แสนยศ

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๔๓
เด็กชายณัฐวุฒิ ชัยดี

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๔๔
เด็กชายณัฐวุฒิ ไชยปญญา

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๔๕
เด็กหญิงณัฐสุรางค์ วงศ์ใหญ่

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๔๖
เด็กหญิงณัตินี สิงห์ใจ

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๔๗
เด็กชายดนุนัย ใคร่นุ่นนา

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๔๘
เด็กหญิงดวงดาว หยิบยา

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๔๙
เด็กหญิงทรรศพร สุทธิเดช

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๕๐
เด็กหญิงทองคำ คมศรโมกข์

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๕๑
เด็กหญิงทิตติยา เปกธนู

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๕๒
เด็กหญิงทิพย์ตะวัน ชืนเสมอ

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๕๓
เด็กหญิงทิพวรรณ มาศดำ

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๕๔
เด็กหญิงทิพาวรรณ พรมตัน

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๑๙ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๗๖๕๕
เด็กชายธนกร ทิพย์มณี

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๕๖
เด็กชายธนกร สุทธิประทีป

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๕๗
เด็กชายธนกฤต น้อยทะรงค์

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๕๘
เด็กชายธนบดี ตินารี

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๕๙
เด็กชายธนภัทร สุทธมงคล

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๖๐
เด็กชายธนภูมิ คุณประเสริฐ

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๖๑
เด็กชายธรรมนูญ ธรรมขัติย์

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๖๒
เด็กชายธราธร ขัดผัด

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๖๓
เด็กชายธัชนินทร์ พงษ์ธนานุวัฒน์

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๖๔
เด็กหญิงธันยพร ณ น่าน

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๖๕
เด็กหญิงธันยมัย สุทธโน

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๖๖
เด็กหญิงธันย์ชนก จันต๊ะภา

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๖๗
เด็กชายธารทิพย์ทอง วงศ์วุฒิ

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๖๘
เด็กหญิงธิตา สมนึกตน

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๖๙
เด็กหญิงธีมาพร ปะสาวะถา

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๗๐
เด็กชายธีรภัทร หญิงแก้ว

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๗๑
เด็กชายธีรภัทร เมืองสม

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๗๒
เด็กชายธีรภัทร์ ใจยะ

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๗๓
เด็กชายนนธศิกร แก้วมะโน

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๗๔
เด็กชายนพเก้า พลนิกร

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๗๕
เด็กชายนฤบดี เทศสิงห์

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๗๖
เด็กหญิงนันทพร ทิพย์บุญชู

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๗๗
เด็กหญิงนันทิตา หน่อคำหล้า

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๗๘
เด็กหญิงนันท์ณภัทร ชุมภูวงศ์

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๗๙
เด็กหญิงนิชา ยศใจ

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๘๐
เด็กหญิงนิตา เครือเถาว์

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๘๑
เด็กหญิงนิพพิชฌาน์ เกาะแก้ว

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๘๒
เด็กชายบดินทร์ เหล็กดี

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๘๓
เด็กหญิงบัญฑิตา อินเทียมใจ

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๘๔
เด็กหญิงบัญฑิตา ไชยบุญเรือง

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๘๕
เด็กหญิงบุญทริการ์ กันแก้ว

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๘๖
เด็กหญิงบุตรสตรี เขือนเชียงสา

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๘๗
เด็กหญิงบุษยามาศ เขือนแก้ว

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๘๘
เด็กชายปฏิพล นนท์ขุนทด

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๘๙
เด็กหญิงปทิตตา โชติบุญ

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๒๐ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๗๖๙๐
เด็กหญิงปภาณิน สีเคน

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๙๑
เด็กชายประนัตชัย นาเมืองรักษ์

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๙๒
เด็กชายปราบ ติบประใจ

๊

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๙๓
เด็กหญิงปรียภัทร แก้วกัน

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๙๔
เด็กหญิงปาฑิตา สาริวงค์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๙๕
เด็กหญิงปาณิสรา ศัตรูพ่าย

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๙๖
เด็กหญิงปาณิสรา แซ่มัว

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๙๗
เด็กหญิงปานชนก ทนงแผลง

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๙๘
เด็กหญิงปานระวี อุทธิยา

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๖๙๙
เด็กหญิงปาริฉัตร ใจพลแสน

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๐๐
เด็กหญิงปาริชาต ใจพลแสน

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๐๑
เด็กหญิงปาริชาติ ใคร่นุ่นภา

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๐๒
เด็กชายปยพนธ์ คำราช

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๐๓
เด็กหญิงปยมาศ ณ เชียงใหม่

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๐๔
เด็กชายปยราช เคหัง

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๐๕
เด็กหญิงปยวรรณ เทพพรม

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๐๖
เด็กหญิงปยะปริชญา น้อยก้อม

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๐๗
เด็กหญิงปุณรวีณ์ คำแปง

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๐๘
เด็กหญิงผกามาศ ปนคำ

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๐๙
เด็กชายพงศ์กร กาใจ

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๑๐
เด็กชายพนาวุธ อุดทังไข

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๑๑
เด็กหญิงพรนภัส ขิใสยา

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๑๒
เด็กหญิงพรพรรษา นะใจ

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๑๓
เด็กหญิงพรรณทิวา มาศดำ

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๑๔
เด็กหญิงพรรวษามิ

์

มหาวงศนันท์
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๑๕
เด็กหญิงพรวนัช อุดทังไข

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๑๖
เด็กหญิงพัชราพร ภูนิคม

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๑๗
เด็กหญิงพัชราวรินทร์

กองมงคล
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๑๘
เด็กหญิงพัฒน์นรี ศรีจะตะ

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๑๙
เด็กชายพัทธ์ทนันท์ ทะนนท์

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๒๐
เด็กหญิงพิชิตา เครือจันทร์

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๒๑
เด็กหญิงพิมญาดา กุมาระ

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๒๒
เด็กหญิงพิมพ์ลดา ขัตติยะ

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๒๓
เด็กชายพิศุทธิ

์

เขือนเชียงสา

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๒๔
เด็กชายพีรพงษ์ ฟงเร็ว

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๒๑ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๗๗๒๕
เด็กหญิงภคพร สุนทรแก้ว

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๒๖
เด็กชายภรัณยู รัตนากร

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๒๗
เด็กหญิงภัทราพร อินถา

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๒๘
เด็กหญิงภัศรา ชัดชรัตน์

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๒๙
เด็กหญิงภาสินี ศิริทรัพย์

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๓๐
เด็กชายภูวมินทร์ ประวัง

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๓๑
เด็กหญิงมนัสนันท์ สุนันต๊ะ

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๓๒
เด็กหญิงมยุริญ หาญสวัสดิวงศ์

์

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๓๓
เด็กหญิงมยุรี สีเดช

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๓๔
เด็กหญิงมัณนิสา ศรีกุลกิจ

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๓๕
เด็กหญิงยุรฉัตร พึงสันเทียะ

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๓๖
เด็กชายรชต กิจสุภา

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๓๗
เด็กหญิงรชยา อันไกรฤทธิ

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๓๘
เด็กหญิงรัชนก พรมการ

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๓๙
เด็กชายรัฐกิจ ชัยลังกา

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๔๐
เด็กหญิงรัศมิกร

์

จงสุวรรณไพศาล
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๔๑
เด็กชายวชิรวิทย์ มังคัง

่ ่

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๔๒
เด็กชายวชิรวิทย์ หมันงาน

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๔๓
เด็กชายวชิรวินทร์ วัชรภินันท์พล

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๔๔
เด็กหญิงวรกานต์ คำแปง

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๔๕
เด็กชายวรพงษ์ ดิษฐ์หร่าย

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๔๖
เด็กหญิงวรพิชชา ยองเพชร

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๔๗
เด็กหญิงวรรณวรา บุญนาค

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๔๘
เด็กหญิงวรรณศิริ เรือนคำ

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๔๙
เด็กหญิงวรรณิษา วงศาสนธิ

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๕๐
เด็กหญิงวรัญญา ก้อนราช

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๕๑
เด็กชายวรินทร บัวผัด

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๕๒
เด็กหญิงวรินยุพา สุขประเสริฐ

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๕๓
เด็กหญิงวริศรา ดวงแก้ว

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๕๔
เด็กชายวรเมธี หน่อมี

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๕๕
เด็กหญิงวศินี แสนเขือน

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๕๖
เด็กหญิงวันวิษา ภักดีวงษ์

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๕๗
เด็กหญิงวาสนา ติบแก้ว

๊

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๕๘
เด็กชายวิรัตน์ แซ่เห้อ

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๕๙
เด็กชายวุฒิชัย ขระสูงเนิน

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๒๒ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๗๗๖๐
เด็กชายศราวุฒิ กองสอน

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๖๑
นายศศิกานต์ ขอพบสุข

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๖๒
เด็กหญิงศศิวรรณ ณะรินทร์

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๖๓
นายศักดินนท์ อุทธิยา

๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๖๔
เด็กชายศิปกรณ์ โนวงษ์

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๖๕
เด็กหญิงศิริขวัญ ใจวงศ์

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๖๖
เด็กหญิงศิริประภา หินเมืองเก่า

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๖๗
เด็กชายศิวนาถ แปงหมืน

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๖๘
เด็กชายศิวะศิลป คงวารี

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๖๙
เด็กหญิงศิวารัตน์ ไชยชะนะ

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๗๐
เด็กหญิงศุจินทรา เกษตรนพกุล

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๗๑
เด็กชายสมาธิ ปนด้วง

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๗๒
เด็กชายสรวิชญ์ ช่างแต่ง

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๗๓
เด็กชายสรวิศ กองวงศ์

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๗๔
เด็กชายสรวิศ เสนสุวรรณ

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๗๕
เด็กหญิงสรัลลักษณ์ พัววงศ์ตระกูล

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๗๖
เด็กชายสราวุฒิ อุ่นหล้า

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๗๗
เด็กชายสหรัฐ อัศวภูมิ

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๗๘
เด็กหญิงสายฝน แซ่ล่อ

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๗๙
เด็กชายสิทธิเดช ไกลถิน

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๘๐
เด็กหญิงสุกัญญา แซ่หาญ

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๘๑
เด็กหญิงสุกานดา แซ่ฟา

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๘๒
เด็กหญิงสุชญา ไร่แตง

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๘๓
เด็กหญิงสุนาเลีย แซ่ย่าง

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๘๔
เด็กหญิงสุปาณี แปลงไทยสงค์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๘๕
เด็กหญิงสุภัชญา ภูฉลาด

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๘๖
เด็กหญิงสุรตา ไทยพัฒนา

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๘๗
เด็กชายสุรพัศ อินต๊ะสิน

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๘๘
เด็กหญิงสุรินทิพย์ ก๋าคำ

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๘๙
เด็กหญิงสุวพิชญ์ เขียวสด

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๙๐
เด็กหญิงหทัยวรรณ ปอใจ

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๙๑
เด็กหญิงองค์ แซ่ย้า

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๙๒
เด็กชายอดิศร วงศ์นภาไพศาล

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๙๓
เด็กหญิงอนัญญา คุณาเทพ

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๙๔
เด็กชายอนิวัตติ

์

ช่างเก็บ
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๒๓ / ๒๕๑

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๗๗๙๕
เด็กหญิงอภิชญา แมลงทับ

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๙๖
เด็กหญิงอภิสรา เชิงดอย

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๙๗
เด็กหญิงอินทุอร ตาลำ

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๙๘
เด็กชายเกียรติภูมิ ยอดแก้ว

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๗๙๙
เด็กชายเจตนิพัทธ์ ตือคำ

้

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๐๐
เด็กหญิงเจนจิรา ขวัญไกรคีรี

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๐๑
เด็กหญิงเทียนทิพย์ ศรีนวล

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๐๒
เด็กหญิงเมธาวี บุตรพรม

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๐๓
เด็กหญิงเมธาวี แก้วดามเรือน

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๐๔
เด็กหญิงเมธาสินี กิติลือ

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๐๕
เด็กชายเสฏฐวุฒิ ฟกแก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๐๖
เด็กหญิงเอริกา นรรัตน์

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๐๗
เด็กหญิงณัฐณิดา นาเมืองรักษ์ ๔/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๐๘
เด็กชายฉัตรวรพล นันทลักษณ์โมฬ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๐๙
เด็กหญิงกรรณิกา แสนเขียว

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๑๐
เด็กหญิงกัญญาศิริ สุขสำราญ

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๑๑
เด็กชายกันตธัต อินรัตน์

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๑๒
เด็กชายจักริน มะทะนิน

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๑๓
เด็กชายจารุศิลป ถินคุณากร

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๑๔
เด็กหญิงจิณห์วรา วีระฤทธิพันธ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๑๕
เด็กหญิงจินตวรรณ เรืองนาราบ

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๑๖
เด็กหญิงจิรัชญา บูรณสมภพ

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๑๗
เด็กชายชัยณรงค์ วงศ์ฟู

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๑๘
เด็กชายฐากูร ภูนิคม

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๑๙
เด็กชายฐิรพงศ์ รักษาภักดี

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๒๐
เด็กหญิงอนุสรา ทะนันแปง

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๒๑
เด็กหญิงณัฐณิชา วงศ์ลา

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๒๒
เด็กหญิงณัฐณิชา เจนใจ

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๒๓
เด็กหญิงณัฐธิดา อินใจยา

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๒๔
เด็กหญิงณัฐธิดา ไชยปญญา

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๒๕
เด็กชายณัฐพัฒน์ พระสว่าง

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๒๖
เด็กหญิงณัฐริกา ภูวงศ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๒๗
เด็กหญิงณัฐวดี ธรรมสาร

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๒๘
เด็กหญิงณัฐวรรณ ลิชัยมูล

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๒๙
เด็กหญิงณัฐวิภา วงศ์ใหญ่

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๒๔ / ๒๕๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๗๘๓๐
เด็กหญิงตริษา ปนนวน

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๓๑
เด็กชายตรีภพ สุดจิตร์สมโภชน์

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๓๒
เด็กชายธนกัญจน์ ชาญวัฒนกิจ

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๓๓
เด็กหญิงธนพร บุญต๋า

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๓๔
เด็กชายธนภัทร พิมพ์เหล็ก

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๓๕
เด็กหญิงธนาภรณ์ พิทักษ์วรกิจ

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๓๖
เด็กหญิงธวัลพร กาใจ

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๓๗
เด็กหญิงธัญวรัตม์ ไชยลังกา

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๓๘
เด็กชายธาดล สุขคำ

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๓๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ ผลทิพย์

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๔๐
เด็กชายธีรนัย บัวจันทร์

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๔๑
เด็กหญิงนภัสสร กองแสง

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๔๒
เด็กหญิงนัชชา หน่อสุวรรณ

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๔๓
เด็กหญิงนันทนัท ชุ่มใจ

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๔๔
เด็กหญิงนันทิกา จอมศรีลา

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๔๕
เด็กหญิงนันท์นภัส ทำของดี

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๔๖
เด็กชายนาราวัสส์ คำพุธ

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๔๗
เด็กหญิงนำฟา ยอดปา

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๔๘
เด็กชายนำมนต์ องคะกาศ

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๔๙
เด็กหญิงบุณฑริกา เพียรสงวน

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๕๐
เด็กหญิงปาลิตา ยะติพันธ์

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๕๑
เด็กหญิงปยฉัตร ชาติงูเหลือม

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๕๒
เด็กหญิงปยากร ระหงพนาดร

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๕๓
เด็กหญิงปนกมล บัวดี

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๕๔
เด็กชายพงศกร ชมภูพเยาว์

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๕๕
เด็กหญิงพวงเพชร ชัยนุภาพ

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๕๖
เด็กชายพิชเยศ สาริวงค์

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๕๗
เด็กหญิงพิมพ์มาดา กองแก้ว

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๕๘
เด็กหญิงพิมพ์มาดา สนิทการ

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๕๙
เด็กชายพีรพัฒน์ การดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๖๐
เด็กชายพีรัช ชุ่มแก้ว

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๖๑
เด็กหญิงภคพร บุญปญญโรจน์

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๖๒
เด็กหญิงภัทรศยา แก้วมูล

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๖๓
เด็กหญิงภันทิลา กันทะวงศ์

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๖๔
เด็กชายภาณุพงศ์ ห่านฟางาม

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๒๕ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๗๘๖๕
เด็กชายภูวดล ผัดธิ

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๖๖
เด็กชายภูวดล หมอปา

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๖๗
เด็กหญิงมนัสนันท์ แก้วมาลา

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๖๘
เด็กชายมฤคราช ฝนตือ

้

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๖๙
เด็กหญิงมลธิชา ปนวัง

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๗๐
เด็กหญิงมาริษา จันทร์ใด

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๗๑
เด็กชายรณกฤต วงศ์วุฒิ

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๗๒
เด็กหญิงรวิภา ธำรงภัทรนันท์

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๗๓
เด็กหญิงรุจิรา กสิกรรม

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๗๔
เด็กหญิงรุจิรางค์ บุญเทพ

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๗๕
เด็กหญิงรุ่งระวี จุฑารัตน์

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๗๖
เด็กชายฤชา ทะโล

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๗๗
เด็กหญิงวชิรญาณ์ หว่อง

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๗๘
เด็กหญิงวชิราภรณ์ หว่อง

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๗๙
เด็กชายวรากร อักษรดิษฐ์

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๘๐
เด็กหญิงวารินทร์ อินต๊ะวงศ์

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๘๑
เด็กชายวีรภัทร์ แสงศรีจันทร์

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๘๒
เด็กหญิงวีร์สุดา แก้วใจกัน

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๘๓
เด็กชายศรัณย์ เวียงเงิน

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๘๔
เด็กหญิงศศิกาณฑ์ สมแก้ว

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๘๕
เด็กหญิงศิรินภา วุฒิเปยง

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๘๖
เด็กหญิงศิริประภา อาประมาเถ

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๘๗
เด็กหญิงศุภลักษณ์ ชอบจิตต์

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๘๘
เด็กชายสมปฏิภัทธ์ เมืองอินทร์

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๘๙
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ภูสอดศรี
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๙๐
เด็กหญิงสิริมาศ กันทะสิงห์

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๙๑
เด็กหญิงสุจินดา สุบาลงาม

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๙๒
เด็กหญิงสุพัตรา บุตรราช

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๙๓
เด็กชายสุรเสกข์ ศิริแสน

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๙๔
เด็กหญิงอภิสรา สุขเจริญ

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๙๕
เด็กหญิงอัญชิสา ปนธุ

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๙๖
เด็กหญิงเขมิกา แก่นหล้า

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๙๗
เด็กหญิงเจนนีเฟอร์ แคลปป

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๙๘
เด็กชายเจษฎาพร สอนแก้ว

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๘๙๙
เด็กหญิงเปรมิกา ไชยยา

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๒๖ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๗๙๐๐
เด็กชายเรืองวิทย์ นามนาย

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๐๑
เด็กหญิงแพรวา อักษรดิษฐ์

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๐๒
เด็กชายนิธินันท์ สภานนท์

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๐๓
นายกรภัทร์ จำปานคร

๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๐๔
นางสาวกัลยรัตน์ ฟองจินา

๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๐๕
นางสาวกัลยาณิน ผู้ดี

๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๐๖
นายคุณวุฒิ วงศ์วุฒิ

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๐๗
นายณัฐนันท์ ใจผง

๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๐๘
นายณัฐพัฒน์ มามงคล

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๐๙
นางสาวทยาภรณ์ หมอปา

๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๑๐
นายธนากร วิสัย

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๑๑
เด็กชายนพรัตน์ ทองวงษ์

๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๑๒
นายนฤนนท์ บางแช่ม

๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๑๓
นางสาวปริญญา แก้วอาวุธ

๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๑๔
นางสาวพรอุษา คล้ายเดช

๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๑๕
นางสาวภัทราภรณ์ ทิพย์ปอ

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๑๖
นางสาวภัทราวดี สักกีราช

๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๑๗
นางสาวภัสนันท์ บุญยรัตน์

๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๑๘
เด็กหญิงรวิภา หมอปา

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๑๙
นางสาววรรณพร จักต๊ะน๊ะ

๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๒๐
นางสาววรัชนันท์ ตันยา

๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๒๑
นายสหศวรรษ ทะพาน

๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๒๒
นายสหัสวรรษ คำพรรณ์

๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๒๓
เด็กหญิงสุนันทรา จันตา

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๒๔
นางสาวสุภาวิตา กองคำ

๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๒๕
นางสาวอนิศรา บุญสุระ

๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๒๖
นางสาวอารีรัตน์ ทะตา

๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๒๗
นายเตชินท์ พิพัฒน์เสฐียรกุล

๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๒๘
นายชิษณุพงษ์ สาศิลป

๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๒๙
นายธีระวัฒน์ ฟองดา

๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๓๐
นางสาวปานประดับ ศักดิศรี

์

๐๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๓๑
นางสาวภัทรียา โอภาศ

๒๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๓๒
นายวิเชษฐ์ ปุดธิมา

๑๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๓๓
นายเกียรติพงศ์ อินทร์ชน

๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๓๔
นายกฤตยชญ์ จินดาชัย

๐๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๒๗ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๗๙๓๕
นายขจรพันธ์ ไกรสีห์

๑๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๓๖
นายจิรายุทธ ไชยวุฒิ

๐๔/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๓๗
นายฐาปกรณ์ บุญรักษา

๒๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๓๘
นายภัคพงศ์ เสมอใจ

๑๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๓๙
นายสิทธา ตันรักษา

๐๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๔๐
นายอดิศร โจทย์กิง

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๔๑
เด็กชายภูเบศวร์ อภิราช ๙/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา หนองข่วง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๔๒
เด็กชายกฤษณพล ตันติบ

๊

๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๔๓
เด็กชายนรชัย เสาร์จันทร์

๑๔/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๔๔
เด็กหญิงกัญญาภัค สงบ

๒๒/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๔๕
เด็กหญิงกัญญาวีร์ มีพูล

๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๔๖
เด็กชายฐิติ ดวงมาลี

๑๙/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๔๗
เด็กชายณัฐวุฒิ อินตัน

๋

๒๐/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๔๘
เด็กหญิงปภาคา ธะนะวงศ์

๑๐/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๔๙
เด็กชายพีรภัทร คำดี

๒๖/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๕๐
เด็กชายภัทรวัต คำภาอึง

่

๑๐/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๕๑
เด็กหญิงลักษิกา คำมูล

๒๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๕๒
เด็กหญิงวรรณิกา สูบุญ

๑๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๕๓
เด็กหญิงสิริวมล ปญญาหล้า

๒๓/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๕๔
เด็กหญิงหทัยรัตน์ แก้วเมือง

๒๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๕๕
เด็กหญิงอรนุช เปงปาง ๘/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๕๖
เด็กหญิงวลัยพรรณ ก๋องจันทร์

๑๘/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเกียงใต้

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๕๗
เด็กหญิงศริลักษณ์ เขียวสุทธิ ๖/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกียงใต้

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๕๘
เด็กหญิงศศิมา ตุ่นคำ

๒๔/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเกียงใต้

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๕๙
เด็กหญิงสุชานันท์ มาฟอง ๒/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกียงใต้

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๖๐
เด็กหญิงสุนันธิดา ก๋องจันทร์ ๔/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกียงใต้

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๖๑
เด็กหญิงสุพิชชา ปญญาหล้า ๕/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกียงใต้

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๖๒
เด็กหญิงสุวิภา โหตะรัตน์

๑๖/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเกียงใต้

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๖๓
เด็กหญิงอลิษา ปญญาหล้า

๑๕/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเกียงใต้

๋

หนองข่วง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๖๔
เด็กชายกฤษฎา แก้วโน

๒๑/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ หนองข่วง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๖๕
เด็กชายจีรภัทร ก๋องคำ

๑๙/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ หนองข่วง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๖๖
เด็กหญิงโชติกา ไชยชนะ

๒๓/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ หนองข่วง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๖๗
เด็กชายณัฐวุฒิ ปนตา

๒๑/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ หนองข่วง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๖๘
เด็กชายพัทธนันท์ ทำทาน

๑๑/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ หนองข่วง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๖๙
เด็กชายพิทักษ์ ธะนะ

๒๒/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ หนองข่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๒๘ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๗๙๗๐
เด็กหญิงวณิชชา นันศิริ

๒๔/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ หนองข่วง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๗๑
เด็กหญิงอนัญญา ธะนู ๖/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ หนองข่วง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๗๒
เด็กหญิงกัญญาณี สมสวัสดิ

์

๖/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ หนองข่วง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๗๓
เด็กชายทักษ์ดนัย เกรงขุนทด

๓๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ หนองข่วง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๗๔
เด็กหญิงปริมปภา อินคำ

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ หนองข่วง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๗๕
เด็กชายรุ่งโรจน์ อุไร

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ หนองข่วง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๗๖
เด็กชายวีระชล อ่อนมา

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ หนองข่วง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๗๗
เด็กชายอภิชาต ฟองการ

๑๖/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ หนองข่วง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๗๘
เด็กหญิงอรณิชา สุทธิใจ

๒๑/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ หนองข่วง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๗๙
เด็กหญิงกันต์ธิดา ปนกิจ

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงปูเฟอง วัดโปงปูเฟอง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๘๐
เด็กชายอาทิวราห์ คำสลม

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงปูเฟอง วัดโปงปูเฟอง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๘๑
เด็กหญิงรัชนีพร ซือมือ

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงปูเฟอง วัดโปงปูเฟอง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๘๒
เด็กหญิงสุธิดา เยเบียง

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงปูเฟอง วัดโปงปูเฟอง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๘๓
เด็กหญิงขัตติยา ยวงปน

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงปูเฟอง วัดโปงปูเฟอง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๘๔
เด็กชายปยพนธ์ อินทรชัย

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงปูเฟอง วัดโปงปูเฟอง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๘๕
เด็กชายปยพัทธ์ อินทรชัย

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงปูเฟอง วัดโปงปูเฟอง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๘๖
เด็กชายพีรพันธ์ มืดคำบง

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงปูเฟอง วัดโปงปูเฟอง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๘๗
เด็กชายรัตน์ชเนตร ปนกิง

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงปูเฟอง วัดโปงปูเฟอง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๘๘
เด็กชายเทียนชัย ปนตาสาร

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงปูเฟอง วัดโปงปูเฟอง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๘๙
เด็กหญิงกนกพร ใจคำ

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๕๙/๗๙๙๐
เด็กหญิงกมลวรรณ ทองใบ

๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๕๙/๗๙๙๑
เด็กชายกฤษณะ บุญวงศ์

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๕๙/๗๙๙๒
เด็กหญิงกีรติกา มีบุญ

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม วัดพระธาตุจอมแจ้ง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๙๓
เด็กชายก้องภพ ยืนยงความดี

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๕๙/๗๙๙๔
เด็กหญิงชนาภา พิคะสอน

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๕๙/๗๙๙๕
เด็กหญิงชลลดา แซ่ยี

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๕๙/๗๙๙๖
เด็กชายชัชวาลย์ ทองเงิน

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม วัดพระธาตุจอมแจ้ง  

ชร ๓๔๕๙/๗๙๙๗
เด็กชายชุติพนธ์ ศรีคำ

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๕๙/๗๙๙๘
เด็กชายณัฐดนัย จะอู๋

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๕๙/๗๙๙๙
เด็กชายณัฐพงศ์ สุวรรณมามูล

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๕๙/๘๐๐๐
เด็กชายณัฐภพ ผาคำ

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม วัดพระธาตุจอมแจ้ง  

ชร ๓๔๕๙/๘๐๐๑
เด็กชายธนันชัย อำพันธ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๕๙/๘๐๐๒
เด็กหญิงนรินทร์รัตน์ สอนสืบ

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๕๙/๘๐๐๓
เด็กหญิงนริศรา จูเปาะ

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๕๙/๘๐๐๔
เด็กชายนวิน จำปา

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม วัดพระธาตุจอมแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๒๙ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๘๐๐๕
เด็กหญิงปยนันท์ แสงใหม่

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๕๙/๘๐๐๖
เด็กหญิงพัชรินทร์ จะอู่

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๕๙/๘๐๐๗
เด็กหญิงพัทธวรรณ กันประเวท

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม วัดพระธาตุจอมแจ้ง  

ชร ๓๔๕๙/๘๐๐๘
เด็กหญิงสิรินญา ทองคำ

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๕๙/๘๐๐๙
เด็กหญิงสุนทรี จะอู๋

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๕๙/๘๐๑๐
เด็กหญิงสุพรรษา ยาสมุทร

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๕๙/๘๐๑๑
เด็กหญิงสุรัญชนา สิทธิเดช

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม วัดพระธาตุจอมแจ้ง  

ชร ๓๔๕๙/๘๐๑๒
เด็กหญิงสุวรรณี เซนานายาเก

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๕๙/๘๐๑๓
เด็กหญิงอารีรัตน์ ต๊ะพรม

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๕๙/๘๐๑๔
เด็กชายเกียรติพงศ์ มหาวุฒิ

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๕๙/๘๐๑๕
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สิงห์แก้ว

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม วัดพระธาตุจอมแจ้ง  

ชร ๓๔๕๙/๘๐๑๖
เด็กชายกมล ฤทธิไชยพรกุล

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๕๙/๘๐๑๗
เด็กชายกฤตนัย เรือนศรี

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๕๙/๘๐๑๘
เด็กชายกฤติพัฒน์ แสนชัย

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๕๙/๘๐๑๙
เด็กหญิงกวินธิดา ใจแก้ว

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย วัดพระธาตุจอมแจ้ง  

ชร ๓๔๕๙/๘๐๒๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรีวรรณ

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๕๙/๘๐๒๑
เด็กหญิงกัลยา ใจเวียง

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๕๙/๘๐๒๒
เด็กชายกิตติภูมิ แสงหิรัญ

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๕๙/๘๐๒๓
เด็กหญิงชนัญธิดา มากดี

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย วัดพระธาตุจอมแจ้ง  

ชร ๓๔๕๙/๘๐๒๔
เด็กชายชยุตม์ เลิศหล้า

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๕๙/๘๐๒๕
เด็กชายชีชง ตัน

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๕๙/๘๐๒๖
เด็กชายฐิติพงศ์ ธิกอง

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๕๙/๘๐๒๗
เด็กหญิงณัฐิดา กำแพง

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย วัดพระธาตุจอมแจ้ง  

ชร ๓๔๕๙/๘๐๒๘
เด็กชายติณห์ วรรณา

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๕๙/๘๐๒๙
เด็กชายธนกฤต จันทร์ทา

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๕๙/๘๐๓๐
เด็กชายธนชัย นารินคำ

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๕๙/๘๐๓๑
เด็กชายธนภัทร ฉัวริยะกุล

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย วัดพระธาตุจอมแจ้ง  

ชร ๓๔๕๙/๘๐๓๒
เด็กหญิงธันยพร ถายะ

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๕๙/๘๐๓๓
เด็กหญิงบุญส่ง ดวงดี

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๕๙/๘๐๓๔
เด็กหญิงพิมพ์พร ลุงโอง

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๕๙/๘๐๓๕
เด็กชายภานุพงษ์ ดวงเงิน

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย วัดพระธาตุจอมแจ้ง  

ชร ๓๔๕๙/๘๐๓๖
เด็กหญิงรัญชิดา เชอกอง

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๕๙/๘๐๓๗
เด็กชายรัฐนันท์ นองนนท์

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๕๙/๘๐๓๘
เด็กหญิงรินนภาพร มนต์เทวัญ

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๕๙/๘๐๓๙
เด็กชายศิรชัช โพธิ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย วัดพระธาตุจอมแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๓๐ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๘๐๔๐
เด็กชายอนุชิต มหาวุฒิ

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๕๙/๘๐๔๑
เด็กหญิงอัญมณี เผ่าดี

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๔๕๙/๘๐๔๒
เด็กหญิงอุ้มทอง จันทร์มะโน

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย วัดพระธาตุจอมแจ้ง  

ชร ๓๔๕๙/๘๐๔๓
เด็กหญิงกชกร สุวิมลตระกูล

๑๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)
วัดแม่สรวยหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๘๐๔๔
เด็กชายชนาธิป แสงจันทร์

๐๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)
วัดแม่สรวยหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๘๐๔๕
เด็กชายณัฐพล สุขสม

๐๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)
วัดแม่สรวยหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๘๐๔๖
เด็กชายณัฐภรณ์ ยานะดี

๐๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)
วัดแม่สรวยหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๘๐๔๗
เด็กหญิงณัธภัทรจีรา ภุ่บุญคง

๑๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)
วัดแม่สรวยหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๘๐๔๘
เด็กชายธีระพงษ์ หนิมพานิช

๑๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)
วัดแม่สรวยหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๘๐๔๙
เด็กชายปฐวีกานต์ กลินศรีสุข

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)
วัดแม่สรวยหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๘๐๕๐
เด็กหญิงวัชโรทัย กลินสนิท

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)
วัดแม่สรวยหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๘๐๕๑
เด็กชายวิฑูรย์ คำภีระ

๐๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)
วัดแม่สรวยหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๘๐๕๒
เด็กหญิงวิลาสินี ดวงจิตร

๒๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)

วัดแม่สรวยหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๘๐๕๓
เด็กชายสุรยุทธ ไกรทอง

๓๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)
วัดแม่สรวยหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๘๐๕๔
เด็กหญิงอัจฉรา ศรีธิ

๐๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)
วัดแม่สรวยหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๘๐๕๕
เด็กชายกมลวัฒน์ แสงสว่าง

๒๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)

วัดแม่สรวยหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๘๐๕๖
เด็กชายจตุรงค์ กามาศ

๑๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)
วัดแม่สรวยหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๘๐๕๗
เด็กหญิงจิตรลดา ศรีธิ

๒๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)
วัดแม่สรวยหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๘๐๕๘
เด็กหญิงจิง

่

ส่วย
๐๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)

วัดแม่สรวยหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๘๐๕๙
เด็กชายณัฎฐกร อรินทร

๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)
วัดแม่สรวยหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๘๐๖๐
เด็กชายณัฐพงศ์ จอมสว่าง

๒๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)
วัดแม่สรวยหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๘๐๖๑
เด็กชายธนกฤต แก้วพร้อมฤกษ์

๑๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)
วัดแม่สรวยหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๘๐๖๒
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ยอดติง

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)
วัดแม่สรวยหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๘๐๖๓
เด็กหญิงศศิวิมล ฝกฝน

๐๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)
วัดแม่สรวยหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๘๐๖๔
เด็กชายสมศักดิ

์

มาเยอะ
๒๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)

วัดแม่สรวยหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๘๐๖๕
เด็กหญิงสุชัญญา ศุภกิจก้องสกุล

๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)
วัดแม่สรวยหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๘๐๖๖
เด็กหญิงสุทัตตา พวงมาลัย

๒๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)
วัดแม่สรวยหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๘๐๖๗
เด็กชายอภินันท์ ตรีธัญญา

๐๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)
วัดแม่สรวยหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๘๐๖๘
เด็กหญิงอัจฉรา นวลสม

๑๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)

วัดแม่สรวยหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๘๐๖๙
เด็กหญิงแสงคำ สามอิม

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)
วัดแม่สรวยหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๘๐๗๐
เด็กชายชาญชาย เชอมือ

๑๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)
วัดแม่สรวยหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๘๐๗๑
เด็กหญิงญาณิศา แลเชอ

๒๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)
วัดแม่สรวยหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๘๐๗๒
เด็กชายธนกฤต ต๊ะพรม

๑๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)
วัดแม่สรวยหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๘๐๗๓
เด็กหญิงนงค์นภัส สมนำปน

๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)
วัดแม่สรวยหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๘๐๗๔
เด็กชายปรเมษฐ์ ตรีสังหาญ

๑๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)
วัดแม่สรวยหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๓๑ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๘๐๗๕
เด็กชายพงษ์ระพี เชียวชาญ

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)
วัดแม่สรวยหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๘๐๗๖
เด็กหญิงพนิดา แซ่หยี

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)
วัดแม่สรวยหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๘๐๗๗
เด็กชายวีรภาพ แซ่ลี

้

๑๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)
วัดแม่สรวยหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๘๐๗๘
เด็กหญิงสุริวิภา คำลือ

๑๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)
วัดแม่สรวยหลวง  

ชร ๓๔๕๙/๘๐๗๙
เด็กหญิงกานดา อาบือ

๐๕/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาแดด(เวทยาสมิทธิ)

์

วัดท้าวแก่นจันทร์  

ชร ๓๔๕๙/๘๐๘๐
เด็กหญิงจินตหรา อายี

๒๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปาแดด(เวทยาสมิทธิ)

์

วัดท้าวแก่นจันทร์  

ชร ๓๔๕๙/๘๐๘๑
เด็กหญิงญาดา เชียวชาญ

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาแดด(เวทยาสมิทธิ)

์

วัดท้าวแก่นจันทร์  

ชร ๓๔๕๙/๘๐๘๒
เด็กหญิงณัฐธิดา นัยนา

๐๖/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปาแดด(เวทยาสมิทธิ)

์

วัดท้าวแก่นจันทร์  

ชร ๓๔๕๙/๘๐๘๓
เด็กหญิงณัฐพร บุญนัก

๑๓/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปาแดด(เวทยาสมิทธิ)

์

วัดท้าวแก่นจันทร์  

ชร ๓๔๕๙/๘๐๘๔
เด็กหญิงณัฐพร แซ่ย่าง

๑๗/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปาแดด(เวทยาสมิทธิ)

์

วัดท้าวแก่นจันทร์  

ชร ๓๔๕๙/๘๐๘๕
เด็กชายณัฐพล พรหมทัศน์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดด(เวทยาสมิทธิ)

์

วัดท้าวแก่นจันทร์  

ชร ๓๔๕๙/๘๐๘๖
เด็กหญิงดาราพร ไอ่ว่อ

๐๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปาแดด(เวทยาสมิทธิ)

์

วัดท้าวแก่นจันทร์  

ชร ๓๔๕๙/๘๐๘๗
เด็กชายธนภัทร ประสาท

๑๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปาแดด(เวทยาสมิทธิ)

์

วัดท้าวแก่นจันทร์  

ชร ๓๔๕๙/๘๐๘๘
เด็กชายธนากร จันต๊ะเวช

๒๐/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปาแดด(เวทยาสมิทธิ)

์

วัดท้าวแก่นจันทร์  

ชร ๓๔๕๙/๘๐๘๙
เด็กชายธนากร มาเยอะ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดด(เวทยาสมิทธิ)

์

วัดท้าวแก่นจันทร์  

ชร ๓๔๕๙/๘๐๙๐
เด็กชายธีรภัทร ยอแยะ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดด(เวทยาสมิทธิ)

์

วัดท้าวแก่นจันทร์  

ชร ๓๔๕๙/๘๐๙๑
เด็กชายนันทพงศ์ ก้อนใจ

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดด(เวทยาสมิทธิ)

์

วัดท้าวแก่นจันทร์  

ชร ๓๔๕๙/๘๐๙๒
เด็กชายบัลลพ กองบุญเรือง

๐๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปาแดด(เวทยาสมิทธิ)

์

วัดท้าวแก่นจันทร์  

ชร ๓๔๕๙/๘๐๙๓
เด็กชายปรมัช แซ่หล่อ

๒๒/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปาแดด(เวทยาสมิทธิ)

์

วัดท้าวแก่นจันทร์  

ชร ๓๔๕๙/๘๐๙๔
เด็กชายปญญพัฒน์ ศิริปรีดา

๑๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปาแดด(เวทยาสมิทธิ)

์

วัดท้าวแก่นจันทร์  

ชร ๓๔๕๙/๘๐๙๕
เด็กหญิงพรปวีณ์ แยเบียง

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปาแดด(เวทยาสมิทธิ)

์

วัดท้าวแก่นจันทร์  

ชร ๓๔๕๙/๘๐๙๖
เด็กชายพิธิวัฒน์ เปล่งบุญ

๒๐/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปาแดด(เวทยาสมิทธิ)

์

วัดท้าวแก่นจันทร์  

ชร ๓๔๕๙/๘๐๙๗
เด็กหญิงพิมพ์วิไล ใจดี

๐๕/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปาแดด(เวทยาสมิทธิ)

์

วัดท้าวแก่นจันทร์  

ชร ๓๔๕๙/๘๐๙๘
เด็กชายภาณุวัฒน์ ฟกเชือม

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาแดด(เวทยาสมิทธิ)

์

วัดท้าวแก่นจันทร์  

ชร ๓๔๕๙/๘๐๙๙
เด็กชายภูตะวัน จันทร์มะโน

๑๘/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปาแดด(เวทยาสมิทธิ)

์

วัดท้าวแก่นจันทร์  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๐๐
เด็กชายภูเบศ แลงโส

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดด(เวทยาสมิทธิ)

์

วัดท้าวแก่นจันทร์  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๐๑
เด็กหญิงรัชนีวรรณ กันชนะ

๐๙/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปาแดด(เวทยาสมิทธิ)

์

วัดท้าวแก่นจันทร์  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๐๒
เด็กชายวทัญู เชืออ้วน

้

๒๕/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปาแดด(เวทยาสมิทธิ)

์

วัดท้าวแก่นจันทร์  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๐๓
เด็กชายวรชิต กิจประชา

๐๑/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปาแดด(เวทยาสมิทธิ)

์

วัดท้าวแก่นจันทร์  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๐๔
เด็กชายวราวุธ วันดี

๑๘/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาแดด(เวทยาสมิทธิ)

์

วัดท้าวแก่นจันทร์  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๐๕
เด็กชายวริทธิศรัณย์

์

โชคโสด
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดด(เวทยาสมิทธิ)

์

วัดท้าวแก่นจันทร์  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๐๖
เด็กชายวิชชากร อุสา

๒๙/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาแดด(เวทยาสมิทธิ)

์

วัดท้าวแก่นจันทร์  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๐๗
เด็กชายวีรวุฒิ อายี

๐๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปาแดด(เวทยาสมิทธิ)

์

วัดท้าวแก่นจันทร์  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๐๘
เด็กหญิงศิรินทิพย์ แลเฉอะ

๑๘/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาแดด(เวทยาสมิทธิ)

์

วัดท้าวแก่นจันทร์  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๐๙
เด็กหญิงสลิลทิพย์ อุปละ

๐๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปาแดด(เวทยาสมิทธิ)

์

วัดท้าวแก่นจันทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๓๒ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๘๑๑๐
เด็กชายสุริยัน อาเซอ

๑๗/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาแดด(เวทยาสมิทธิ)

์

วัดท้าวแก่นจันทร์  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๑๑
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ขุนสุข
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดด(เวทยาสมิทธิ)

์

วัดท้าวแก่นจันทร์  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๑๒
เด็กหญิงชนิสรา วุฒิ

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๑๓
เด็กชายณภัทร แลเซอ

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๑๔
เด็กหญิงธัญญาพร แก้วอ้าย

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๑๕
เด็กหญิงธัญลักษณ์ เดเตจ๊ะ

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๑๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ กันเงิน

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๑๗
เด็กหญิงนภาพร วงค์จันทร์มา

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๑๘
เด็กหญิงพรหมพร ก๋าใจ

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๑๙
เด็กชายภุชงค์ พึงศรี

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๒๐
เด็กหญิงศุทธินี บุตรศรี

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๒๑
เด็กชายอภิชิต เจริญวรรณ

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๒๒
เด็กหญิงชลธาร คำเมฆ

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนสลี วัดศรีถ้อย  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๒๓
เด็กชายทวิชาติ แลเชอ

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนสลี วัดศรีถ้อย  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๒๔
เด็กหญิงพิชยา นาโป

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสลี วัดศรีถ้อย  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๒๕
เด็กชายภูผา บุญปลอด

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนสลี วัดศรีถ้อย  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๒๖
เด็กชายภูมิพัฒน์ พิสัยเลิศ

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสลี วัดศรีถ้อย  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๒๗
เด็กหญิงมุตตา เจ้าเมือง

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสลี วัดศรีถ้อย  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๒๘
เด็กหญิงศศิวิมล ประจิตร

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนสลี วัดศรีถ้อย  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๒๙
เด็กหญิงอภิชญา ลือดี

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสลี วัดศรีถ้อย  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๓๐
เด็กหญิงอาเมย์ นาโป

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนสลี วัดศรีถ้อย  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๓๑
เด็กชายเลือน หลง

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนสลี วัดศรีถ้อย  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๓๒
เด็กหญิงเสาวนีย์ จะสี

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนสลี วัดศรีถ้อย  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๓๓
เด็กชายโยธิน เมอโป

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสลี วัดศรีถ้อย  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๓๔
เด็กหญิงกฤษฎาพร อินต๊ะวิชัย

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสลี วัดศรีถ้อย  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๓๕
เด็กหญิงชนินาถ อินถา

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสลี วัดศรีถ้อย  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๓๖
เด็กหญิงฐิตินันท์ นาโป

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสลี วัดศรีถ้อย  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๓๗
เด็กหญิงธิดา นาโป

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสลี วัดศรีถ้อย  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๓๘
เด็กหญิงพลอยชมพู พรหมสวัสดิ

์

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสลี วัดศรีถ้อย  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๓๙
เด็กชายพิรุณ ภิลม

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสลี วัดศรีถ้อย  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๔๐
เด็กชายภูวินัย นามแสง

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสลี วัดศรีถ้อย  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๔๑
เด็กหญิงมะลิ นาโม๊ะ

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนสลี วัดศรีถ้อย  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๔๒
เด็กชายวรภพ กิจเกียน

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสลี วัดศรีถ้อย  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๔๓
เด็กหญิงศุภิสรา พิสัยเลิศ

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสลี วัดศรีถ้อย  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๔๔
เด็กชายสิรวิชญ์ เมอโป

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสลี วัดศรีถ้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๓๓ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๘๑๔๕
เด็กชายอชิตะ หนองเทา

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสลี วัดศรีถ้อย  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๔๖
เด็กหญิงออมสิน เจ้าเมือง

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนสลี วัดศรีถ้อย  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๔๗
เด็กชายอาซือ นาโป

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสลี วัดศรีถ้อย  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๔๘
เด็กหญิงเยาวพา นาโป

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนสลี วัดศรีถ้อย  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๔๙
เด็กหญิงเรจิน่า หมืนแล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนสลี วัดศรีถ้อย  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๕๐
เด็กหญิงกรวิกา อะซัน

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนสลี วัดศรีถ้อย  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๕๑
เด็กหญิงจิตรลดา วงค์มณีวรรณ

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสลี วัดศรีถ้อย  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๕๒
เด็กหญิงชนกานต์ ลุงติ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนสลี วัดศรีถ้อย  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๕๓
เด็กชายชินวัตร นาโม๊ะ

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนสลี วัดศรีถ้อย  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๕๔
เด็กหญิงดารินทร์ เขือนเพชร

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนสลี วัดศรีถ้อย  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๕๕
เด็กชายทัศดนัย สมคำ

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสลี วัดศรีถ้อย  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๕๖
เด็กชายธนกร บุญเทศ

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนสลี วัดศรีถ้อย  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๕๗
เด็กชายปรีชา ละปาน

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนสลี วัดศรีถ้อย  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๕๘
เด็กหญิงปวีณา มอโปะกู่

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนสลี วัดศรีถ้อย  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๕๙
เด็กชายพัสกร อินต๊ะวิชัย

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนสลี วัดศรีถ้อย  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๖๐
เด็กชายพีรพันธ์ อินแก้ว

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนสลี วัดศรีถ้อย  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๖๑
เด็กหญิงรติมา เบียงก่า

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสลี วัดศรีถ้อย  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๖๒
เด็กหญิงวราภรณ์ กันภาสุ

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสลี วัดศรีถ้อย  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๖๓
เด็กหญิงสมพร พันติ

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนสลี วัดศรีถ้อย  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๖๔
เด็กชายสรวิศ ธรรมวงค์

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนสลี วัดศรีถ้อย  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๖๕
เด็กหญิงสุธินี จะเน่

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนสลี วัดศรีถ้อย  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๖๖
เด็กหญิงหมีลือ นาโป

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนสลี วัดศรีถ้อย  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๖๗
เด็กชายอภิชัย เมอโป

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนสลี วัดศรีถ้อย  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๖๘
เด็กหญิงไหมไทย แสงแก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนสลี วัดศรีถ้อย  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๖๙
เด็กชายณัฐพงษ์ แดงน้อย

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา วัดดินดำ  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๗๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ขัติวงค์

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา วัดดินดำ  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๗๑
เด็กชายทรงวุฒิ ไทยใหม่

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา วัดดินดำ  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๗๒
เด็กหญิงปาลิตา อะริยะคำ

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา วัดดินดำ  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๗๓
เด็กชายพงศกร ซางสุภาพ

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา วัดดินดำ  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๗๔
เด็กชายพันธ์นรัตน มายาต

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา วัดดินดำ  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๗๕
เด็กหญิงพีรดา ไชยวงค์

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา วัดดินดำ  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๗๖
เด็กชายหัสณะกฤษ ธรรมจักร

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา วัดดินดำ  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๗๗
เด็กชายอนพัทย์ ดวงดี

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา วัดดินดำ  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๗๘
เด็กชายอิทธิพัทธ์ ภานะจิตร

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา วัดดินดำ  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๗๙
เด็กชายปวีร์ พิคะสอน

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา วัดดินดำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๓๔ / ๒๕๑

้
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เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๘๑๘๐
เด็กหญิงจันทิมา จะกอ

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา วัดดินดำ  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๘๑
เด็กหญิงนฤมล จะทอ

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา วัดดินดำ  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๘๒
เด็กหญิงพิมพกานต์ แก้วมงคล

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา วัดดินดำ  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๘๓
นางสาวลัดดา อาซอ

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา วัดดินดำ  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๘๔
เด็กหญิงวรรณิสา มีสุข

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา วัดดินดำ  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๘๕
เด็กหญิงสุกฤตา จะฟะ

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา วัดดินดำ  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๘๖
เด็กหญิงอินทุอร โฉมแก้ว

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา วัดดินดำ  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๘๗
เด็กหญิงเรวดี จะโบ

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา วัดดินดำ  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๘๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ละหู่นะ

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา วัดดินดำ  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๘๙
นายณัฐวุฒิ มุ้งทอง

๐๙/๑๐/๒๕๒๙

โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา วัดดินดำ  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๙๐
นางสาวเจนจิรา สารตัน

๑๒/๐๑/๒๕๓๐

โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา วัดดินดำ  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๙๑
นางสาวสัณห์สิรี เสหิน ๖/๒/๒๕๒๑ โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา วัดดินดำ  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๙๒
เด็กหญิงจริยา จะฟู

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดดินดำ  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๙๓
เด็กชายจักรภพ สมธิ

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดดินดำ  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๙๔
เด็กหญิงฑิมพิกา นามคำ

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดินดำ วัดดินดำ  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๙๕
เด็กชายธนกร สิงมะโน

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดดินดำ  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๙๖
เด็กหญิงนริศรา ภุมรินทร์

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดดินดำ  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๙๗
เด็กชายนัด คำเฮือง

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดดินดำ  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๙๘
เด็กหญิงบุณิกา จีติบ

๊

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดดินดำ  

ชร ๓๔๕๙/๘๑๙๙
เด็กชายปาง คำเฮือง

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดดินดำ  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๐๐
เด็กหญิงพิชามญชุ์ ขันอุระ

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดดินดำ  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๐๑
เด็กหญิงศิริกาญจน์ หัตถกิจ

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดดินดำ  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๐๒
เด็กชายสารินทร์ สารพันธ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดดินดำ  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๐๓
เด็กชายสิรภพ สายคำ

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดินดำ วัดดินดำ  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๐๔
เด็กหญิงสุพรรษา แสงแก้ว

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดดินดำ  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๐๕
เด็กหญิงอารยา จงอติเรกลาภ

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดดินดำ  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๐๖
เด็กหญิงแพรพราว ณะสติ

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดดินดำ  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๐๗
เด็กชายแสงเมือง อ้ายตา

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดดินดำ  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๐๘
เด็กชายไกรสิทธิ

์

วังวงค์
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดดินดำ  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๐๙
เด็กหญิงกรพินธุ์ สมจิตร

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดดินดำ  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๑๐
เด็กชายกฤษฎา ถาน้อย

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดดินดำ  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๑๑
เด็กชายกิตติพงศ์ ดารี

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดดินดำ  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๑๒
เด็กชายก้องภพ พออิม

้

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดดินดำ  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๑๓
เด็กชายณฐวัฒน์ โห้ใจอารย์

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดดินดำ  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๑๔
เด็กชายณัฐวุฒิ อุยี

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดดินดำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๓๕ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๘๒๑๕
เด็กหญิงทวีพร ธิคำ

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดดินดำ  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๑๖
เด็กหญิงนฤมล ไชยวุฒิ

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดดินดำ  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๑๗
เด็กหญิงนวน ลุงเฮือง

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดดินดำ  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๑๘
เด็กหญิงพิชญาภา มาคุณ

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดดินดำ  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๑๙
เด็กหญิงมินตรา เมืองใจ

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดดินดำ  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๒๐
เด็กหญิงรินรดา จันทร์หอม

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดดินดำ  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๒๑
เด็กชายวีรพล อินแก้ว

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดดินดำ  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๒๒
เด็กหญิงอรปรีญา นามวงค์

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดดินดำ  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๒๓
เด็กหญิงอาภัสรา พัดรัมย์

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดดินดำ  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๒๔
เด็กชายเขมชาติ ลุงติ

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดดินดำ  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๒๕
เด็กหญิงเบญจภัทร สุนันตา

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดดินดำ  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๒๖
เด็กหญิงกนกวรรณ สุป

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดดินดำ  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๒๗
เด็กชายณัฎฐากร ตุ่นภักดี

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดดินดำ  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๒๘
เด็กชายธนรัตน์ ชมภูวงค์

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดดินดำ  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๒๙
เด็กชายธนวัฒน์ บุญขัน

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดดินดำ  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๓๐
เด็กหญิงธาราทิพย์ ชัยวงค์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดดินดำ  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๓๑
เด็กชายอิศรานุพงษ์ สุวรรณ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดดินดำ  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๓๒
เด็กหญิงเกวลิน ดวงเทพ

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดดินดำ  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๓๓
นางอำไพ พรมเทพ ๑/๑๐/๒๕๐๙ เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๓๔
นางเรณู ขันยอด ๒/๗/๒๕๑๗ เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๓๕
นางปวีณา ชุมวรฐายี

๕/๑๒/๒๕๓๒
เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๓๖
นางพิมพ์ชนก วงศ์ขามเปย

๘/๑๑/๒๕๒๖
เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๓๗
นางเกตุ ชัยวงศ์ ๙/๑/๒๕๓๒ เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๓๘
นางสาวอรพรรณ บุญทัน

๑๙/๒/๒๕๒๙
เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๓๙
นางสาวสายฝน ขันทะ

๒๐/๕/๒๕๒๔
เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๔๐
นางสาวชนิภา ตาคำ

๒๑/๑๑/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๔๑
นางสาววาสนา สุขสวัสดิ

์

๒๒/๙/๒๕๓๐
เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๔๒
นางสาวพรไพลิน แซ่ม้า

๒๓/๒/๒๕๓๓
เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๔๓
นางสาวคนางค์ ทบลม

๒๔/๖/๒๕๓๑
เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๔๔
นางสาวเยาวเรศ ชัยชมภู

๒๕/๒/๒๕๑๘
เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๔๕
นางสาวปทมา แซ่ลี

๒๖/๕/๒๕๒๒
เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๔๖
นางสาวเชีย

้

แซ่ว้า
๒๗/๔/๒๕๑๕

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๔๗
นางสาวญาณี แซ่ย่าง

๒๘/๑/๒๕๐๙
เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๔๘
นางสาวมาลี แซ่ลี

้

๓๐/๑/๒๕๒๘
เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๔๙
นางสาวจือ แซ่เฮ้อ ๓๐/๔/๒๕๒๐ เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๓๖ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๘๒๕๐
นางสาวอรวรรณ อุตะมะ

๓/๑๑/๒๕๒๙
เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๕๑
นางสาวสุรินดา ไชยการ

๔/๑๑/๒๕๒๔
เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๕๒
นางสาวกาญจนา ใจหลวง ๖/๔/๒๕๓๕ เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๕๓
นางสาววายุรีย์ ไชยรัมยี ๗/๖/๒๕๓๖ เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๕๔
นางสาวสุจิตรา นามแก้ว

๑๐/๔/๒๕๑๔
เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๕๕
นางสาววรวลัญช์ วิชัยเนตร

๑๑/๓/๒๕๓๔
เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๕๖
นายทรงศิลป เนืองลา

๑/๑๒/๒๕๒๖
เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๕๗
นายธีรศักดิ

์

จอมคำ ๒/๔/๒๕๒๒ เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๕๘
นายเถา ทนันชัย ๓/๓/๒๕๑๓ เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๕๙
นายจำลอง ค้ากำยาน ๕/๒/๒๕๒๓ เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๖๐
นายทินธนา รักยา

๖/๑๐/๒๕๓๑
เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๖๑
นายอภิสิทธิ

์

จินะศรี ๗/๔/๒๕๓๔ เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๖๒
นายกัว

๋

แซ่ย่าง ๙/๑/๒๕๐๔ เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๖๓
นายณัฐพล มะโนดี

๑๓/๑๒/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๖๔
นายเอกพล กาใจ

๑๔/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๖๕
นายกฤตย์ ก่อเกิด

๑๕/๑๐/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๖๖
นายณัฐพนธ์ หน่อคำ

๑๖/๙/๒๕๓๑
เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๖๗
นายพรชัย พระจันทร์

๑๘/๘/๒๕๒๖
เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๖๘
นายนิรัญ ทนทาน

๑๙/๖/๒๕๒๓
เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๖๙
นายเฉลิมชัย ใจธานี

๒๐/๑๒/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๗๐
นายปยทัสน์ ไพรนรินทร์

๒๑/๗/๒๕๓๙
เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๗๑
นายอนุชา ไชยราช

๒๒/๙/๒๕๒๔
เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๗๒
นายบุญส่ง อุดทังไข

๒๓/๘/๒๕๐๑
เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๗๓
นายคมสันต์ ช่างแก้ว

๒๗/๔/๒๕๒๙
เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๗๔
นายคธาวุฒิ สิงหราช

๒๘/๒/๒๕๓๐
เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๗๕
นายฤทธิเกียรติ สิงห์ตาล

๒/๑๒/๒๕๓๙
เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๗๖
นายสราวุฒิ คำอุปละ ๔/๕/๒๕๔๐ เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๗๗
นายโกเม้ง แซ่ท่อ ๖/๓/๒๕๒๕ เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๗๘
นายธนาคาร วงค์คำ ๗/๕/๒๕๓๔ เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๗๙
นายสายัญห์ แซ่ย่าง

๖/๑๒/๒๕๓๓
เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๘๐
นายจารุวัฒน์ กัณหา ๘/๘/๒๕๓๙ เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๘๑
นายอดุลย์ นำชำ ๙/๑/๒๕๔๐ เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๘๒
นายสัญชัย แซ่เจียง

๑๓/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๘๓
นายเกษม ศรีกาญจน์

๑๗/๔/๒๕๑๑
เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๘๔
นายสมนึก มาเยอะ

๒๐/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๓๗ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๘๒๘๕
นายปราการ ตลาดโอสถ

๒๕/๘/๒๕๒๒
เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๘๖
นายศุภกิตติ

์

ลาทวี
๒๗/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๘๗
นายปตุพล ติยะธะ

๒๘/๑/๒๕๒๗
เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๘๘
นายสมชาย แซ่ฟุง ๗/๒/๒๕๓๑ เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๘๙
นายคัว

๋

แซ่ลี
๑๐/๕/๒๕๑๑

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๙๐
นายสิทธิชัย แซ่หว้า

๑๕/๑/๒๕๑๕
เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๙๑
นายอมร แซ่มัว

๑๖/๑๒/๒๕๑๓

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๙๒
นายนพดล นวกุลพูนรัตน์

๑๗/๘/๒๕๑๕
เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๙๓
นายปราโมทย์ คำแปง

๒๐/๓/๒๕๒๕
เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๙๔
นายคำพันธ์ ขนหล้า

๒๒/๑/๒๕๑๐
เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๙๕
นายนโรดม ยอดแก้ว

๒๓/๑๑/๒๕๑๔

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๙๖
นายพงษ์ศักดิ

์

แก้วกองมูล
๒๖/๓/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๙๗
นายชาญวิทย์ ขันแก้ว

๒/๑๑/๒๕๒๓
เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๙๘
นายพิษณุ ปลังตระกูล

่

๓/๙/๒๕๓๔ เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๕๙/๘๒๙๙
นายจะเด็ด แสนสุขทรัพย์ ๔/๗/๒๕๓๑ เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๐๐
นายนะ แซ่ม้า ๖/๕/๒๕๒๗ เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๐๑
นายลภัส ค้ากำยาน ๗/๔/๒๕๓๓ เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๐๒
นายภานุเดช แสงอ่อน ๙/๘/๒๕๓๗ เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๐๓
นายธีรพงษ์ สันทรักษ์

๑๐/๒/๒๕๓๙
เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๐๔
นายสันติ อุทริยา ๘/๗/๒๕๒๘ เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๐๕
นายวสิน อิกำเหนิด

๑๐/๗/๒๕๓๗
เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๐๖
นายนิติศักดิ

์

แซ่ลี
๑๑/๒/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๐๗
นายอายี เปยงแหล่

๑๒/๒/๒๕๓๐
เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๐๘
นายฤทธิศาสตร์ วินันท์

๑๓/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๐๙
นายทศพร ธรรมปญญา

๑๔/๑/๒๕๓๘
เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๑๐
นายจิรายุทธ พรหมจันทร์

๑๕/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๑๑
นายณัฐพงษ์ จำเริญราช

๑๖/๕/๒๕๒๐
เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๑๒
นายสมพงษ์ หลวงขัน

๑๗/๔/๒๕๑๕
เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๑๓
นายสิทธิชัย ต๊ะนัย

๑๘/๑/๒๕๓๘
เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๑๔
นายชิราวัฒน์ บัวสาลี

๑๓/๗/๒๕๓๕
เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๑๕
นายไพศาล ไชยวงศ์ประทีป

๑๔/๒/๒๕๑๖
เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๑๖
นายเทวัญ แซ่ฟา

๑๑/๘/๒๕๓๐
เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๑๗
นายฟง แซ่หว้า

๑๒/๘/๒๕๐๗
เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๑๘
นายราชศักดิ

์

บัวนาค
๑๓/๔/๒๕๐๓

เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๑๙
นายอาทิตย์ วนาพงษ์สกุล

๑๔/๗/๒๕๓๒
เรือนจำอำเภอเทิง อำมาตย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๓๘ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๘๓๒๐
เด็กหญิงสุภาพร ยศเมา

๒/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนดงมะตืนเนินสยามวิทยา

๋

กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๒๑
เด็กชายปาริชา ธรรมสอน

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดงมะตืนเนินสยามวิทยา

๋

กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๒๒
เด็กหญิงปาวีณา คำจ้อย

๒/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนดงมะตืนเนินสยามวิทยา

๋

กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๒๓
เด็กชายหิรัณย์ นาเมือง ๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนดงมะตืนเนินสยามวิทยา

๋

กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๒๔
เด็กชายณฐกร นวลแก้ว

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดงมะตืนเนินสยามวิทยา

๋

กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๒๕
เด็กหญิงสุวารีย์ จันปุก

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดงมะตืนเนินสยามวิทยา

๋

กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๒๖
นายสัญชัย เจ้าพิทักพงษ์

๐๘/๐๖/๒๕๓๙

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๒๗
นางสาวจุรี มาเยอะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๒๘
นายภานุพงศ์ จันทรหัสดี

๐๗/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๒๙
นายสงกรานต์ มาเยอะ

๑๓/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๓๐
นางสาวสุกันยา อินคำฟู

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๓๑
นางสาวฉัตรมณี ต่อมใจ

๑๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๓๒
นางสาวธัญลักษณ์ ก่าคำ

๒๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๓๓
นายอนุภัทร ลุงกอ

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๓๔
นายมนต์ ปอเงิน

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๓๕
นายเด่นชัย บุญเปง

๐๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๓๖
นายโชคชัย อย่าจ่า

๒๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๓๗
นายสุกฤต ศรชัยปญญา

๑๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๓๘
นายพีระพงศ์ วิมลรัตน์

๒๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๓๙
นายธนากร ระหาร

๑๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๔๐
นายสุธิราช ดวงทิพย์

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๔๑
นางสาวสายฝน คำดี

๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๔๒
นายวษวรรต สุรินแก้ว

๑๖/๕/๒๕๔๓
โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๔๓
นายเขมราช ฟองแก้ว

๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๔๔
เด็กชายรวิพล พรมเมา

๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๔๕
นางสาวลักษณพร พรมชัย

๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๔๖
เด็กชายฉัตรชัย แก้ววิชิต

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๔๗
เด็กชายอาชิ มาเยอะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๔๘
เด็กชายปฏิพัทธิ

์

ดู่แก้ว
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๔๙
เด็กชายพจทักษิณ แสนอัน

๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๕๐ เด็กหญิงปนประกานต์
ล้อมวงค์

๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๕๑
เด็กหญิงเบญญาภา กับปะหะ

๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๕๒
เด็กชายปริญชัย พุทธจันทร์

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๕๓
เด็กหญิงสายชนก เขือนทา

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๕๔
เด็กชายอนันต์ เหมือนทัพ

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๓๙ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๘๓๕๕
เด็กหญิงชวัลลักษณ์ ธิอ้าย

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๕๖
นางสาวศุภสุดา ดินต่อแดน

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๕๗
เด็กหญิงนงนภัส คำตือ

้

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๕๘
เด็กชายอภิชัย ดอนเลย

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๕๙
เด็กหญิงหลี ไทยใหญ่

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๖๐
เด็กชายนิติพล พิเศษ

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๖๑
เด็กชายนเรศน์ ศรีมูล

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๖๒
เด็กหญิงสุรีพร ภมร

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๖๓
เด็กหญิงฤทัยรัตน์ พุทธจันทร์

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๖๔
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ทะพา

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๖๕
เด็กชายวรชิต ปานุภาพ

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๖๖
เด็กชายศุภกานต์ ดวงมะลิ

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๖๗ เด็กหญิงประภาวรินทร์
ดวงมะลิ

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๖๘
เด็กชายสิทธิพร บุญปราบ

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๖๙
เด็กชายกิตติธัช พิมพ์ศูนย์

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๗๐
เด็กชายวัชรพงษ์ พรมชัย

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๗๑
เด็กชายณัชพล แก่นสาร

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๗๒
เด็กชายศุภกร พรมชัย

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๗๓
เด็กหญิงพิมพ์นภา เลียมเส้ง

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๗๔
เด็กชายกฤษฎา จันทร์สมบูรณ์

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๗๕
เด็กหญิงพรชิตา ศรีบุญทา

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๗๖
เด็กหญิงธิญาภรณ์ หลักนา

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๗๗
เด็กชายอติเทพ พุทธจันทร์

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๗๘
เด็กหญิงศศิวิมล แสนคำ

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๗๙
เด็กหญิงกัลยา พุทธจันทร์

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๘๐
เด็กหญิงวริสรา กองสวน

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๘๑
เด็กชายจิระพงศ์ นาวา

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๘๒
เด็กหญิงอารดา มะโนวรรณ์

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๘๓
เด็กหญิงชลธาร ยอดระบำ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๘๔
เด็กหญิงเนตรชนก คำวัง

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๘๕
เด็กหญิงณัชชา คำปนติบ

๊

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๘๖
เด็กหญิงธัญชนก ไตรรัตน์พิทักษ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๘๗
เด็กหญิงขนิษฐา โถยะโล

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๘๘
เด็กหญิงธิตินันท์ ก่าคำ

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๘๙
เด็กชายขจรศักดิ

์

งามทรง
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๔๐ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๘๓๙๐
เด็กชายสุวิษา พยอม

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๙๑
เด็กหญิงนริศรา บุญมาวงค์

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๙๒
เด็กหญิงณัฐนันท์ สิทธิมา

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๙๓
เด็กหญิงคุรันญา พุทธเสน

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๙๔
เด็กชายอาวุธ สุขมี

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๙๕
เด็กหญิงดลณพร คำตัน

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๙๖
เด็กชายชิษณุพงค์ แปลสันเทียะ

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๙๗
เด็กชายนัทธพงศ์ สวัสดิวงศ์

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๙๘
เด็กหญิงพรรณรัตน์ แสงสุรินทร์

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๓๙๙
เด็กหญิงวริษา กิติเดช

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๔๐๐
เด็กหญิงอริสรา เขือนทา

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๔๐๑
เด็กชายศุภนิมิต เวียงนิจ

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๔๐๒
เด็กหญิงมุฑิตา วันดา

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๔๐๓
เด็กหญิงชุติมา มาค่าย

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๔๐๔
เด็กหญิงดรุณี บุรีแก้ว

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๔๐๕
เด็กหญิงณัฐพร ต่อมใจ

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๔๐๖
เด็กชายคณพศ ล้อมวงค์

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๔๐๗
เด็กชายฤทธิพงษ์ บุผานัน

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๔๐๘
เด็กหญิงเขมิกา หมืนคำ

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๔๐๙
เด็กหญิงชลธิชา พรมชัย

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๔๑๐
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

มัควาร
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๔๑๑
เด็กชายณัฐพล เมธา

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๔๑๒
เด็กชายปฏิภาณ ปญญา

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๔๑๓
เด็กหญิงธัญชนก งามราศรี

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กู่แก้วพัฒนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๔๑๔
เด็กชายฮวงบาว วงศ์วาร

๔/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านทุ่งยังหัวฝายวิทยา

้

ทุ่งยัง

้

 

ชร ๓๔๕๙/๘๔๑๕
เด็กหญิงปาณิสรา บัวจำ

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งยังหัวฝายวิทยา

้

ทุ่งยัง

้

 

ชร ๓๔๕๙/๘๔๑๖
เด็กชายภูธฤทธิ

์

วังเปยง

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งยังหัวฝายวิทยา

้

ทุ่งยัง

้

 

ชร ๓๔๕๙/๘๔๑๗
เด็กชายวราวุธ ธรรมสอน

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งยังหัวฝายวิทยา

้

ทุ่งยัง

้

 

ชร ๓๔๕๙/๘๔๑๘
เด็กหญิงรุ่งนภา ศรีวิชัย

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งยังหัวฝายวิทยา

้

ทุ่งยัง

้

 

ชร ๓๔๕๙/๘๔๑๙
เด็กชายจักรพงศ์ ยะสาระ

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งยังหัวฝายวิทยา

้

ทุ่งยัง

้

 

ชร ๓๔๕๙/๘๔๒๐
เด็กชายทัศนพงษ์ วงค์เปง

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งยังหัวฝายวิทยา

้

ทุ่งยัง

้

 

ชร ๓๔๕๙/๘๔๒๑
เด็กหญิงศศิกานต์ ทายะนา

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งยังหัวฝายวิทยา

้

ทุ่งยัง

้

 

ชร ๓๔๕๙/๘๔๒๒
เด็กชายชเนรินทร์ เททะลัง

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งยังหัวฝายวิทยา

้

ทุ่งยัง

้

 

ชร ๓๔๕๙/๘๔๒๓
เด็กชายธนกฤต สายอินทร์

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งยังหัวฝายวิทยา

้

ทุ่งยัง

้

 

ชร ๓๔๕๙/๘๔๒๔
เด็กชายอานุภาพ รวมธรรม

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งยังหัวฝายวิทยา

้

ทุ่งยัง

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๔๑ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๘๔๒๕
เด็กหญิงภรณ์วิภา วงษ์เกตุ

๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านทุ่งยังหัวฝายวิทยา

้

ทุ่งยัง

้

 

ชร ๓๔๕๙/๘๔๒๖
เด็กหญิงชญานิศ บุญมาก

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งยังหัวฝายวิทยา

้

ทุ่งยัง

้

 

ชร ๓๔๕๙/๘๔๒๗
เด็กหญิงพัชรา มาลาหอม

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งยังหัวฝายวิทยา

้

ทุ่งยัง

้

 

ชร ๓๔๕๙/๘๔๒๘
เด็กหญิงมุทิตา มาน้อย

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งยังหัวฝายวิทยา

้

ทุ่งยัง

้

 

ชร ๓๔๕๙/๘๔๒๙
เด็กหญิงกัญญาณี มันไกร

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งยังหัวฝายวิทยา

้

ทุ่งยัง

้

 

ชร ๓๔๕๙/๘๔๓๐
เด็กชายภูวดล วังเปยง ๗/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งยังหัวฝายวิทยา

้

ทุ่งยัง

้

 

ชร ๓๔๕๙/๘๔๓๑
เด็กหญิงญาณนันท์ มูลสาย

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งยังหัวฝายวิทยา

้

ทุ่งยัง

้

 

ชร ๓๔๕๙/๘๔๓๒
เด็กหญิงจรรยามล ราชชมภู

๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทุ่งยังหัวฝายวิทยา

้

ทุ่งยัง

้

 

ชร ๓๔๕๙/๘๔๓๓
เด็กหญิงนำฝน มหาวรรณ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งยังหัวฝายวิทยา

้

ทุ่งยัง

้

 

ชร ๓๔๕๙/๘๔๓๔
เด็กหญิงพิชญาภา บุรมย์รัตน์

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งยังหัวฝายวิทยา

้

ทุ่งยัง

้

 

ชร ๓๔๕๙/๘๔๓๕
เด็กชายเขมทัต ปูคำ

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาบง ปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๘๔๓๖
เด็กหญิงโสภิตนภา ตามวงค์

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาบง ปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๘๔๓๗
เด็กหญิงอรทัย บุญมาลัย

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาบง ปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๘๔๓๘
เด็กชายคณิศร ล้อมวงศ์

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาบง ปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๘๔๓๙
เด็กชายสิทธิกร ปญญาคม

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาบง ปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๘๔๔๐
เด็กชายดิศรณ์ กันธะชัย

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาบง ปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๘๔๔๑
เด็กชายดุรงค์ฤทธิ

์

คำตือ

้

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาบง ปาบง  

ชร ๓๔๕๙/๘๔๔๒
เด็กหญิงกรรณิการ์ วงค์คำ ๔/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา บ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๔๕๙/๘๔๔๓
เด็กหญิงณัฐนันท์ ไร่โปทา

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา บ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๔๕๙/๘๔๔๔
เด็กชายทิชา อภิวงค์งาม

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา บ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๔๕๙/๘๔๔๕
เด็กชายปภังกร ปญญา

๑๗/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา บ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๔๕๙/๘๔๔๖
เด็กหญิงผกาดาว ศรีสุภาจันทร์

๒๒/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา บ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๔๕๙/๘๔๔๗
เด็กหญิงพรณภา เมืองอินทร์

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา บ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๔๕๙/๘๔๔๘
เด็กหญิงพรยุพิน คนเพียร

๒๕/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา บ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๔๕๙/๘๔๔๙
เด็กชายภาณุพันธ์ อูปปอ ๕/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา บ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๔๕๙/๘๔๕๐
เด็กหญิงวรากาญน์ โพมิรักษ์

๒๓/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา บ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๔๕๙/๘๔๕๑
เด็กหญิงวิภาวรรณ ยางยุทธ

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา บ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๔๕๙/๘๔๕๒
เด็กชายสิธิราช โสดาปชชา

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา บ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๔๕๙/๘๔๕๓
เด็กหญิงสุชานันท์ ไชยวุฒิ

๒๘/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา บ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๔๕๙/๘๔๕๔
เด็กหญิงสุพรรษา บินตีอ๊าสฮารี

้

๒๕/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา บ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๔๕๙/๘๔๕๕
เด็กหญิงอารีรัตน์ คำเสาร์

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา บ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๔๕๙/๘๔๕๖
เด็กหญิงเกษมณี คงนุ่น

๓๑/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา บ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๔๕๙/๘๔๕๗
เด็กหญิงขวัญฤดี ปญญา

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา บ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๔๕๙/๘๔๕๘
เด็กหญิงดวงกมล ศรีวิจี

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา บ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๔๕๙/๘๔๕๙
เด็กหญิงปภัสร เมืองน้อย

๒๓/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา บ้านใหม่พัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๔๒ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๘๔๖๐
เด็กชายไกรศร กุณพรม

๑๖/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา บ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๔๕๙/๘๔๖๑
เด็กชายณัชพล ศรีพรม ๙/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา บ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๔๕๙/๘๔๖๒
เด็กชายทวี งอยยือ

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา บ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๔๕๙/๘๔๖๓
เด็กชายทองนพคุณ จันทร์อิฐ

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา บ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๔๕๙/๘๔๖๔
เด็กหญิงธัญญาเรศ สอนสุกอง

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา บ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๔๕๙/๘๔๖๕
เด็กหญิงนิมนวล

่

ทิพวงค์
๒๐/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา บ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๔๕๙/๘๔๖๖
เด็กชายปฎิพล ปนตา ๖/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา บ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๔๕๙/๘๔๖๗
เด็กหญิงปนัดดา อภิธรรม

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา บ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๔๕๙/๘๔๖๘
เด็กชายพีรภัทร ธรรมวุฒิ

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา บ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๔๕๙/๘๔๖๙
เด็กชายภาคภูมิ น้อยหมอ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา บ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๔๕๙/๘๔๗๐
เด็กชายวชิรวิชญ์ แสนแพทย์

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา บ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๔๕๙/๘๔๗๑
เด็กหญิงอภิญญา สิธิวงค์

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา บ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๔๕๙/๘๔๗๒
เด็กหญิงอังคณา พานิชย์

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา บ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๔๕๙/๘๔๗๓
เด็กชายอาเซิง แซ่ติน

๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา บ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๔๕๙/๘๔๗๔
เด็กหญิงเนตรนภา ถาวัง

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา บ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๔๕๙/๘๔๗๕
เด็กชายกิตติศักดิ

์

นาสวัสดิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา บ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๔๕๙/๘๔๗๖
เด็กชายครรชิตพล ธานีวรรณ์

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา บ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๔๕๙/๘๔๗๗
เด็กหญิงชัชรินทร์ อูปปอ

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา บ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๔๕๙/๘๔๗๘
เด็กหญิงทิพยาดา อุบลจินดา

๑๘/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา บ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๔๕๙/๘๔๗๙
เด็กหญิงพรรณทิวา คำลือกาจ

๒๓/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา บ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๔๕๙/๘๔๘๐
เด็กชายพุฒิพงศ์ สาเขตร์

๑๓/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา บ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๔๕๙/๘๔๘๑
เด็กหญิงรัตนา อินเทพ ๕/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา บ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๔๕๙/๘๔๘๒
เด็กหญิงวรรณิสา โตะยีหล๊ะ

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา บ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๔๕๙/๘๔๘๓
เด็กชายคำ อินต๊ะ ๑/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา บ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๔๕๙/๘๔๘๔
เด็กหญิงจีราพรรณ น้อยหมอ ๙/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา บ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๔๕๙/๘๔๘๕
เด็กชายนครินทร์ รัศมีวงค์

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา บ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๔๕๙/๘๔๘๖
เด็กหญิงนิรชา สิงห์แก้ว

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา บ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๔๕๙/๘๔๘๗
เด็กหญิงพีรนันท์ ชุมภูวัน

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา บ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๔๕๙/๘๔๘๘
เด็กชายวรัญู ถานาเรือ

๕/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา บ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๔๕๙/๘๔๘๙
เด็กหญิงสุกัญญา ดีวี ๘/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา บ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๔๕๙/๘๔๙๐
เด็กหญิงสุภาภรณ์ ชือจริง

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา บ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๔๕๙/๘๔๙๑
เด็กหญิงเงิน อินต๊ะ

๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา บ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๔๕๙/๘๔๙๒
เด็กหญิงชนาธิป นามวงค์

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา บ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๔๕๙/๘๔๙๓
เด็กชายบุญมา ตาเงิน

๘/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา บ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๔๕๙/๘๔๙๔
เด็กชายผดุงเกียรติ ปญญาแวว ๔/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา บ้านใหม่พัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๔๓ / ๒๕๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๘๔๙๕
เด็กชายพัชรพล แก้วคำ

๒๐/๖/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา บ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๔๕๙/๘๔๙๖
เด็กชายพัทธพล แก้วคำ

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา บ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๔๕๙/๘๔๙๗
เด็กชายภาคภูมิ ยศขำ

๑๔/๓/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา บ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๔๕๙/๘๔๙๘
นางสาววรรณิภา ศรีวิจี

๋

๑๕/๖/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา บ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๔๕๙/๘๔๙๙
เด็กชายสมชาย ขัดทาน

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา บ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๐๐
เด็กหญิงสุธิดา อุบลจินดา

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา บ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๐๑
เด็กชายอนันธวัฒ ราชจันต๊ะ

๑๔/๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา บ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๐๒
เด็กชายเจตริน วิจิตรานนท์

๒๐/๖/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา บ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๐๓
เด็กหญิงเทวี แสนมหายศ

๒๖/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา บ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๐๔
เด็กหญิงเนตรนภา สุหา

๒๒/๓/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา บ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๐๕
เด็กชายไนยชน ปนแก้ว

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา บ้านใหม่พัฒนา  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๐๖
เด็กชายณัฐวุฒิ ก้างยาง ๘/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอย แม่บง  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๐๗
เด็กชายปฏิภัทร นาถี

๑๑/๒๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอย แม่บง  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๐๘
เด็กชายพิสิษฐ์ คณาวุฒิวิโมกข์ ๕/๒๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอย แม่บง  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๐๙
เด็กชายปุริมธนา ไชยมงคล

๑๑/๒๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอย แม่บง  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๑๐
เด็กชายศิริพัช ท้วมทอง

๑๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดอย แม่บง  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๑๑
เด็กหญิงสายฝน ปงลังกา

๘/๒๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดอย แม่บง  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๑๒
เด็กหญิงประภัสสร พรมเมือง

๑๑/๒๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอย แม่บง  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๑๓
เด็กหญิงพรปวีณ์ ก้างยาง ๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอย แม่บง  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๑๔
เด็กหญิงนิชาภา กาบแก้ว ๑๐/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอย แม่บง  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๑๕
เด็กหญิงจิรกาล นาถี

๑๒/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอย แม่บง  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๑๖
เด็กหญิงจิราภรณ์ อยู่สวัสดิ

์

๘/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอย แม่บง  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๑๗
เด็กหญิงพรพรรณ เวียงแก้ว

๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอย แม่บง  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๑๘
เด็กชายฐิติโชติ กันทะวงค์

๑๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอย แม่บง  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๑๙
เด็กชายธนชัย อินเทพ

๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอย แม่บง  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๒๐
เด็กชายภูธน ปงลังกา ๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยไร่ แม่บง  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๒๑
เด็กหญิงณัฐณิชา ไร่ลือคำ

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ แม่บง  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๒๒
เด็กชายชัยสิทธิ

์

สุยะยง
๑๙/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ แม่บง  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๒๓
เด็กชายนครินทร์ แก้วจันทรา ๓/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยไร่ แม่บง  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๒๔
เด็กชายวรเชษณ์ นัยติบ

๊

๗/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยไร่ แม่บง  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๒๕
เด็กหญิงณัฏฐนิชา นัยติบ

๊

๑๙/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห้วยไร่ แม่บง  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๒๖
เด็กหญิงภัณฑิรา กันแก้ว

๒๕/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห้วยไร่ แม่บง  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๒๗
เด็กหญิงมัลฐิกา โตใย

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ แม่บง  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๒๘
เด็กชายณรงค์เดช สุขใส

๑๕/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองหม้อ หนองหม้อ  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๒๙
เด็กหญิงชมพูนุท สมจิต

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหม้อ หนองหม้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๔๔ / ๒๕๑

้
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ชร ๓๔๕๙/๘๕๓๐
เด็กหญิงเสาร์คำ แสงจันทร์ ๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองหม้อ หนองหม้อ  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๓๑
เด็กชายนัฐวัฒน์ โพธิปญญา

๑๖/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองหม้อ หนองหม้อ  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๓๒
เด็กชายอติพัทธ์ มังมี

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหม้อ หนองหม้อ  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๓๓
เด็กชายภานุพงค์ พาสว่าง ๒/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองหม้อ หนองหม้อ  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๓๔
เด็กหญิงนราทิพย์ บัวเย็น

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหม้อ หนองหม้อ  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๓๕
เด็กชายสมชาย เรืองสังข์

๒๙/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองหม้อ หนองหม้อ  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๓๖
เด็กหญิงดารุณี เสียงดี

๒๓/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองหม้อ หนองหม้อ  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๓๗
เด็กหญิงเหมยคำ ไทยใหญ่ ๑/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองหม้อ หนองหม้อ  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๓๘
เด็กชายณัฐพล พรสมประสงค์

๑๕/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองหม้อ หนองหม้อ  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๓๙
เด็กชายยศกร ไชยชมภู

๑๕/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองหม้อ หนองหม้อ  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๔๐
เด็กชายณัฐพล พรมวงค์

๒๔/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองหม้อ หนองหม้อ  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๔๑
เด็กหญิงรัชนีกร ต๊ะถา

๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองหม้อ หนองหม้อ  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๔๒
เด็กหญิงหอมจันทร์ พม่า

๑๑/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองหม้อ หนองหม้อ  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๔๓
เด็กชายศิริชัย บุญปน

๑๑/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองหม้อ หนองหม้อ  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๔๔
เด็กหญิงต้นตาล คำใส

๑๙/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองหม้อ หนองหม้อ  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๔๕
เด็กหญิงเนตรนภา กันใจมา

๒๕/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองหม้อ หนองหม้อ  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๔๖
เด็กหญิงมะลิวัลย์ สามยอด ๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองหม้อ หนองหม้อ  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๔๗
เด็กชายคณิศร ตามูล

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางคึก วัดปางสนุก  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๔๘
เด็กหญิงจันทร์จิรา กำแพงคำ

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางคึก วัดปางสนุก  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๔๙
เด็กหญิงจารุวรรณ จ๋าขา

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางคึก วัดปางสนุก  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๕๐
เด็กหญิงทิพพร แบแจ่กุ

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางคึก วัดปางสนุก  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๕๑
เด็กหญิงปนฤทัย กวยยือ

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางคึก วัดปางสนุก  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๕๒
เด็กหญิงอรสา แชหมือ

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางคึก วัดปางสนุก  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๕๓
นางสาวคำนาง ศรีวรรณ

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปางคึก วัดปางสนุก  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๕๔
เด็กหญิงพรพิมล สมอุทัย

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางคึก วัดปางสนุก  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๕๕
เด็กชายภาณุวัฒน์ ยานะประเสริฐ

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางคึก วัดปางสนุก  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๕๖
เด็กชายศราวุธ ไชยชมภู

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางคึก วัดปางสนุก  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๕๗
เด็กหญิงกุศุมา แลเชอกู่

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางคึก วัดปางสนุก  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๕๘
เด็กชายพสม จะกอ

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปางคึก วัดปางสนุก  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๕๙
เด็กชายจารุวิทย์ แซ่ลี

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปางคึก วัดปางสนุก  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๖๐
เด็กหญิงปทุมทิพย์ จันทร์ฟอง

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปางคึก วัดปางสนุก  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๖๑
เด็กหญิงสุกัญญา เกษมกิติกุล

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปางคึก วัดปางสนุก  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๖๒
เด็กหญิงสุพัตรา จาก่อ

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปางคึก วัดปางสนุก  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๖๓
นางสาวอาแผ่ แลเชอ

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปางคึก วัดปางสนุก  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๖๔
เด็กชายดาวิด เกสรพิทยาพงษ์

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปางคึก วัดปางสนุก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๔๕ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๘๕๖๕
เด็กชายธีรศักดิ

์

แซดูกู่
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปางคึก วัดปางสนุก  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๖๖
นายภักดี จ๋าขา

๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านปางคึก วัดปางสนุก  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๖๗
เด็กชายมะโน พลดี

๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปางคึก วัดปางสนุก  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๖๘
นางสาวยุรี ลอสือ

๐๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านปางคึก วัดปางสนุก  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๖๙
เด็กหญิงสุภา จะมู

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปางคึก วัดปางสนุก  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๗๐
เด็กชายสุริยา ดำรงจารุพร

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปางคึก วัดปางสนุก  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๗๑
นายสุรเชษฐ์ อาชาวัฒนกุล

๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านปางคึก วัดปางสนุก  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๗๒
เด็กหญิงอังคณา ยาแปงกู่

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปางคึก วัดปางสนุก  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๗๓
เด็กชายเทวัญ จักรคำปน

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปางคึก วัดปางสนุก  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๗๔
เด็กชายกิฏตพงค์ เขือนเพ็ชร์

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางแล นางแล  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๗๕
เด็กชายฉายวิชญ์ แซ่วือ

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางแล นางแล  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๗๖
เด็กชายพงค์พัฒน์ คำทอน

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางแล นางแล  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๗๗
เด็กชายภัทรพล ท่อนคำ

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางแล นางแล  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๗๘
เด็กหญิงพัชรมัย แสนชัย

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางแล นางแล  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๗๙
เด็กหญิงแพรวรรณ แสงแก้ว

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางแล นางแล  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๘๐
เด็กหญิงมีนา ใจสาม

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางแล นางแล  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๘๑
เด็กหญิงมุกจิรา กาบคำ

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางแล นางแล  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๘๒
เด็กหญิงเม๋ยฟอง บุญมี

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางแล นางแล  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๘๓
เด็กชายปติกรณ์ อุดทา

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางแล นางแล  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๘๔
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ปะดอแว
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางแล นางแล  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๘๕
เด็กหญิงธิดาภรณ์ นางแล

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางแล นางแล  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๘๖
นางคนอง เขือนเพชร

่

๒๐/๐๑/๒๕๐๓
โรงเรียนบ้านนางแล นางแล  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๘๗
นางเกษร จินโน

๒๕/๐๗/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านนางแล นางแล  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๘๘
นางชลดา เชือเมืองพาน

้

๒๘/๐๗/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านนางแล นางแล  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๘๙
นางอารีย์ แก้ววงศ์

๐๙/๑๒/๒๕๐๐
โรงเรียนบ้านนางแล นางแล  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๙๐
นางจำเรียง พันสุภะ

๐๕/๐๔/๒๕๐๔
โรงเรียนบ้านนางแล นางแล  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๙๑
นางนิรมล ทิพย์พละ

๒๐/๐๘/๒๕๐๑
โรงเรียนบ้านนางแล นางแล  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๙๒
เด็กชายอภิรักษ์ เขียวน้อย

๒๓/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) นางแล  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๙๓
เด็กชายบวรนันท์ ไทยน้อย

๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) นางแล  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๙๔
เด็กชายกิติพงษ์ สารใจ

๒๖/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) นางแล  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๙๕
เด็กชายธงชัย ชัยวงค์

๓๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) นางแล  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๙๖
เด็กชายกิตติศักดิ

์

เขือนเพชร

่

๒๘/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) นางแล  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๙๗
เด็กชายถิรวุฒิ วงษ์ศิริ ๒/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) นางแล  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๙๘
เด็กชายตังตระกูล

้

ผัดแก้ว
๓๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) นางแล  

ชร ๓๔๕๙/๘๕๙๙
เด็กชายคำสุข ล้อนทอง

๑๔/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) นางแล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๔๖ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๘๖๐๐
เด็กชายธนาธิป เตจ๊ะสุวรรณ

๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) นางแล  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๐๑
เด็กหญิงสุพิชญา คำผง

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) นางแล  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๐๒
เด็กหญิงฤทัยรัตน์ ปนตาสาร

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) นางแล  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๐๓
เด็กหญิงสณัฐชา อินต๊ะนางแล

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) นางแล  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๐๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ไชคำ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) นางแล  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๐๕
เด็กหญิงนำเพชร อารีย์

๒๓/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) นางแล  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๐๖
เด็กหญิงศริณดา พงโนรี ๓/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) นางแล  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๐๗
เด็กหญิงแพรวรีญา รุ้งตวงรัตน์ ๓/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) นางแล  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๐๘
เด็กหญิงแสงอิน

่

อ้ายตุ้ย ๑/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) นางแล  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๐๙
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

นางแล ๒/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) นางแล  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๑๐
เด็กหญิงธันย์ชนก ยำหาน ๕/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) นางแล  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๑๑
เด็กหญิงเกวลิน ถินอ่วน

่

๒๘/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) นางแล  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๑๒
เด็กหญิงอภิรตา อินต๊ะมา

่

๒๒/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) นางแล  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๑๓
เด็กหญิงพันธกานต์ ใจการ ๗/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) นางแล  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๑๔
เด็กหญิงจันทร์หอม บุญติบ

๊

๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) นางแล  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๑๕
เด็กหญิงนวพร ชัยชนะ ๖/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) นางแล  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๑๖
เด็กหญิงคำ แก้ว ๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) นางแล  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๑๗
เด็กหญิงอมิตา บ่อแก้ว ๙/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) นางแล  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๑๘
เด็กหญิงนราพร ธรรมวงศ์ ๗/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) นางแล  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๑๙
เด็กหญิงชลธิชา แก้วเลิศ

๒๐/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) นางแล  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๒๐
เด็กหญิงกัญญ์วรา เกียงเกษม

๋

๗/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) นางแล  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๒๑
นางภิรมย์ ภัทรเชาว์

๙/๑๒/๒๔๙๙
โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) นางแล  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๒๒
นางปนแก้ว อภิธะนัง

๒๙/๖/๒๕๐๒
โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) นางแล  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๒๓
นางสาวณิชานันทน์ กองมา

๗/๑๒/๒๕๒๙
โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) นางแล  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๒๔
นางอัจฉริยา จันทร์แสง

๒๖/๐๔/๒๕๐๗

โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) นางแล  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๒๕
นางเบญญภา กุลชาธนะวัง

๒๘/๑๒/๒๕๑๒

โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) นางแล  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๒๖
นางสาววราพร อารีย์

๑๖/๐๘/๒๕๒๐

โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) นางแล  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๒๗
นางสาวสายทอง ปงกันมูล

๓๐/๑๐/๒๕๑๓

โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) นางแล  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๒๘
นางณัฐรี ตุ่นแก้ว

๑๑/๐๑/๒๕๑๖

โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) นางแล  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๒๙
นางสาวพนารัตน์ วังวล

๒๘/๐๒/๒๕๑๔

โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) นางแล  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๓๐
นางฐิติรัตน์ ตังอิสระนุกูล

้

๑๐/๐๗/๒๕๐๓
โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) นางแล  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๓๑
นางสาวกนกนุช บุญเชือ

้

๒๘/๐๙/๒๕๒๙

โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) นางแล  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๓๒
นางสาวนันทวัน ปนเปง

๑๑/๑๑/๒๕๓๑

โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) นางแล  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๓๓
นางสาวอุษา บัวหลวง

๑๐/๐๔/๒๕๓๑

โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) นางแล  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๓๔
นางสาวนิภาพร ชัยชนะ

๒๙/๒๕/๒๕๒๘

โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) นางแล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๔๗ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๘๖๓๕
เด็กชายพิทักษ์พงศ์ กิงเกษม

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)

ปารวก  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๓๖
เด็กชายจีระศักดิ

์

สิทธิแก้ว
๐๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)

ปารวก  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๓๗
เด็กหญิงคุณิตา เดชะอูป

๐๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)

ปารวก  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๓๘
เด็กหญิงจิราภรณ์ อารีย์

๑๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)

ปารวก  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๓๙
เด็กชายนรภัทร แก้วซ้อย

๐๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)

ปารวก  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๔๐
เด็กชายกิตตินันท์ ปญญาใจ

๐๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)

ปารวก  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๔๑
เด็กชายศร แสนดี

๒๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)

ปารวก  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๔๒
เด็กชายปภัสร์พงษ์ บุญชีพ

๓๑/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)

ปารวก  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๔๓
เด็กชายธนารักษ์ สำโรง

๒๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)

ปารวก  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๔๔
เด็กหญิงณัฐทริกา เขือนเพ็ชร

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)

ปารวก  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๔๕
เด็กหญิงเมธาวดี ถาวรสิริไชย

๐๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)

ปารวก  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๔๖
เด็กหญิงภัคจิรา ธรรมขันธ์

๐๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)

ปารวก  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๔๗
เด็กหญิงนิภาธร แสนศรี

๑๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)

ปารวก  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๔๘
เด็กชายปรีดีวัฒน์ คำบุญเรือง

๒๘/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)

ปารวก  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๔๙
เด็กชายธนโชติ อิมสาระ

่

๓๐/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)

ปารวก  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๕๐
เด็กหญิงแพรวา ทาระบุตร

๑๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)

ปารวก  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๕๑
นางรุ่งนภา ทองขวัญ

๑๘/๑/๒๕๒๘
โรงเรียนบ้านปารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)

ปารวก  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๕๒
นางดวงเดือน ไชยงำเมือง ๕/๑๑/๒๕๐๐ โรงเรียนบ้านสันต้นขาม ปาห้า  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๕๓
นางเรณู ยอดระบำ ๓/๕/๒๕๑๒ โรงเรียนบ้านสันต้นขาม ปาห้า  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๕๔
นางสุทิน ธนัญชัย

๒๔/๑/๒๕๐๓
โรงเรียนบ้านสันต้นขาม ปาห้า  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๕๕
นางพาฝน เขือนเพชร

่

๒๔/๖/๒๕๒๔
โรงเรียนบ้านสันต้นขาม ปาห้า  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๕๖
นางธีรพันธุ์ แก้วจินดา ๒/๘/๒๕๒๓ โรงเรียนบ้านสันต้นขาม ปาห้า  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๕๗
เด็กชายชลชาติ อาจยิงยง

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนางแลใน อุทกวนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๕๘
เด็กชายวิชัย กลินไพทูรย์

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนางแลใน อุทกวนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๕๙
เด็กชายสมชาย แก้วมูล

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนางแลใน อุทกวนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๖๐
เด็กชายพัชรพล นันตา

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางแลใน อุทกวนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๖๑
เด็กชายภาสกร สุขเกษมวงศ์

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางแลใน อุทกวนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๖๒
เด็กชายธนากร ขวัญนา

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางแลใน อุทกวนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๖๓
เด็กหญิงทิพย์แพรวา นันตา

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางแลใน อุทกวนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๖๔
เด็กหญิงณัฐกานต์ ดอนชัย

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางแลใน อุทกวนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๖๕
เด็กหญิงภารวี นันตา

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางแลใน อุทกวนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๖๖
เด็กหญิงแววดาว ชัยคำมี

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางแลใน อุทกวนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๖๗
เด็กชายวิน วิชัย

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนางแลใน อุทกวนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๖๘
นางรงค์มณีย์ ศรีคำม้วน

๐๑/๐๒/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านนางแลใน อุทกวนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๖๙
นางสาวบุษดี บุดดี

๒๘/๐๕/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านนางแลใน อุทกวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๔๘ / ๒๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๘๖๗๐
นางฐิติรัตน์ พลเยียม

่

๑๔/๑๐/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านนางแลใน อุทกวนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๗๑
นางสาวเพ็ญศรี วัฒนะกนกเรขา

๒๐/๐๑/๒๕๐๓
โรงเรียนบ้านนางแลใน อุทกวนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๗๒
นางสาวเพลินจิต กิจรักษ์

๒๐/๐๕/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านนางแลใน อุทกวนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๗๓
นางสาวทิพย์นภา แออู่

๐๐/๐๐/๒๕๒๖
โรงเรียนบ้านนางแลใน อุทกวนาราม  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๗๔
เด็กหญิงเดือนหอม อินหงษ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันโค้ง วัดสันโค้ง  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๗๕
เด็กหญิงกชกร ทองเงิน

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๗๖
เด็กชายกฤษณะ เผือกไพบูลย์

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๗๗
เด็กชายกอบชัย แสงหนุ่ม

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๗๘
เด็กหญิงกัลยากร คำเงิน

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๗๙
เด็กหญิงขวัญหลิน ติวรรณะ

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๘๐
เด็กชายจักริน พรมสวัสดิ

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๘๑
เด็กหญิงจารุณี อินแสง

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๘๒
เด็กชายณัฐพล คำหล้าทราย

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๘๓
เด็กชายธนพัฒน์ คำเงิน

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๘๔
เด็กชายธนวัฒน์ วิชา

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๘๕
เด็กหญิงธวัลพร เตจ๊ะมงคล

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๘๖
เด็กหญิงนฤมล ขันทอง

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๘๗
เด็กหญิงนิดา ปญญา

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๘๘
เด็กหญิงนุดี ปญญา

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๘๙
เด็กหญิงบัณฑิตา หมืนยอง

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๙๐
เด็กหญิงปาริชาด เรือนคำ

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๙๑
เด็กหญิงพิมพ์มาดา โกดี

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๙๒
เด็กหญิงศรัณรัตน์ จักร์แก้ว

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๙๓
เด็กชายศรายุทธ เนตรยอง

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๙๔
เด็กชายสิทธิชัย ภูมิประภาส

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๙๕
เด็กหญิงอรทัย นามคำ

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๙๖
เด็กหญิงเกษรินทร์ อุ่นฮิน

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๙๗
เด็กหญิงเบญจา พรหมสูตร์

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๙๘
เด็กชายเสาร์ แสนยอด

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๔๕๙/๘๖๙๙
เด็กหญิงเสาร์คำ คำแสง

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๔๕๙/๘๗๐๐
เด็กหญิงเสาร์นวล สีวัน

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๔๕๙/๘๗๐๑
เด็กหญิงเสาวณี ทองดี

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๔๕๙/๘๗๐๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ใจมุข

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๔๕๙/๘๗๐๓
เด็กหญิงกัญญามาศ ศรีร้อยคำ

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๔๕๙/๘๗๐๔
เด็กหญิงจันจิรา สองเมือง

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๘๗๐๕
เด็กหญิงชุลีพร ชืนเมือง

้

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๔๕๙/๘๗๐๖
เด็กชายณัฐพล มูลบุ่ง

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๔๕๙/๘๗๐๗
เด็กชายนพรัตน์ แก้วรากมุข

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๔๕๙/๘๗๐๘
เด็กหญิงนวล พรมดี

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๔๕๙/๘๗๐๙
เด็กหญิงบัวทอง พรมมา

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๔๕๙/๘๗๑๐
เด็กหญิงปานตะวัน ปแสง

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๔๕๙/๘๗๑๑
เด็กชายพงศกร เทือกเถาสาน

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๔๕๙/๘๗๑๒
เด็กชายยีเอ๋อ

่

สกุลดี
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๔๕๙/๘๗๑๓
เด็กหญิงระเบียบ มูลทอง

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๔๕๙/๘๗๑๔
เด็กชายรัฐพล ไทยใหญ่

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๔๕๙/๘๗๑๕
เด็กชายศุภกร มาน้อย

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๔๕๙/๘๗๑๖
เด็กชายสรรชัย ใจยกาล

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๔๕๙/๘๗๑๗
เด็กหญิงสุรีรัตน์ วงค์ปญญา

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๔๕๙/๘๗๑๘
เด็กชายอนุชิต ทำดี

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๔๕๙/๘๗๑๙
เด็กหญิงอพินณ์ญา ทานันติ

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๔๕๙/๘๗๒๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

พุทธสาร
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๔๕๙/๘๗๒๑
เด็กชายเพชร ปญโญใหญ่

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๔๕๙/๘๗๒๒
นายกำพล ปาสักเจริญ

๐๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๔๕๙/๘๗๒๓
เด็กชายกิตติพงษ์ มะณีใส

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๔๕๙/๘๗๒๔
เด็กชายกิตติพศ ยาวิชัย

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๔๕๙/๘๗๒๕
เด็กชายสมบูรณ์ สองเมือง

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๔๕๙/๘๗๒๖
เด็กหญิงอุดมพร พลศักดิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๔๕๙/๘๗๒๗
เด็กชายเอกรินทร์ อินต๊ะคำ

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๔๕๙/๘๗๒๘
เด็กชายทองคำ โปราหา

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๔๕๙/๘๗๒๙
เด็กชายสันติสุข ปนทรายมูล

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๔๕๙/๘๗๓๐
นายสมศักดิ

์

ทองดี
๑๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๔๕๙/๘๗๓๑
นายธนกร ดวงจันทร์

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๔๕๙/๘๗๓๒
เด็กชายฐิติโชติ มิกา

๒๕/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาตึง วัดคีรีมงคล  

ชร ๓๔๕๙/๘๗๓๓
เด็กชายปยพัทธ์ บัวอินทร์ ๘/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปาตึง วัดคีรีมงคล  

ชร ๓๔๕๙/๘๗๓๔
เด็กหญิงพีรดา ชัยอาภรณ์

๒๖/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาตึง วัดคีรีมงคล  

ชร ๓๔๕๙/๘๗๓๕
เด็กชายภูมินเรศ ปานาผล

๑๘/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาตึง วัดคีรีมงคล  

ชร ๓๔๕๙/๘๗๓๖
เด็กหญิงวิมลณัฐ สุขันต์

๒๒/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาตึง วัดคีรีมงคล  

ชร ๓๔๕๙/๘๗๓๗
เด็กชายสุรศักดิ

์

บัวอินทร์ ๓/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาตึง วัดคีรีมงคล  

ชร ๓๔๕๙/๘๗๓๘
เด็กชายอิทธิกร มะหาวงค์ ๓/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาตึง วัดคีรีมงคล  

ชร ๓๔๕๙/๘๗๓๙
เด็กหญิงเมธาวี แสนยศ

๒๗/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาตึง วัดคีรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๕๐ / ๒๕๑
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๔๕๙/๘๗๔๐
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ยอมใจอยู่

๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาตึง วัดคีรีมงคล  

ชร ๓๔๕๙/๘๗๔๑
เด็กหญิงศุภารักษ์ แสงกาศ

๒๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาตึง วัดคีรีมงคล  

ชร ๓๔๕๙/๘๗๔๒
เด็กหญิงหทัยชนก อรรควุฒิ ๕/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปาตึง วัดคีรีมงคล  

ชร ๓๔๕๙/๘๗๔๓
เด็กชายทิณภัทร อินต๊ะปากุล

๑๐/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านร่องหวาย ร่องหวาย  

ชร ๓๔๕๙/๘๗๔๔
เด็กหญิงณิชาภัทร มณีจันทร์สุข ๑/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านร่องหวาย ร่องหวาย  

ชร ๓๔๕๙/๘๗๔๕
เด็กหญิงชญาดา พูนพัน

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องหวาย ร่องหวาย  

ชร ๓๔๕๙/๘๗๔๖
เด็กหญิงปลายฝน พลเยียม

่

๒๒/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านร่องหวาย ร่องหวาย  

ชร ๓๔๕๙/๘๗๔๗
เด็กหญิงศุภจิตรา โพธิคำทึง

์

๒๓/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านร่องหวาย ร่องหวาย  

ชร ๓๔๕๙/๘๗๔๘
เด็กชายเสฎฐวุฒิ สัจธรรม

๒๒/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านร่องหวาย ร่องหวาย  

ชร ๓๔๕๙/๘๗๔๙
เด็กชายพงษ์ศิริ ธิโสดา

๒๒/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านร่องหวาย ร่องหวาย  

ชร ๓๔๕๙/๘๗๕๐
เด็กชายภาคิน เนืองแก้ว

่

๓/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านร่องหวาย ร่องหวาย  

ชร ๓๔๕๙/๘๗๕๑
เด็กหญิงเบญจมาศ คำมูล

๓๑/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านร่องหวาย ร่องหวาย  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมราชานุวัตร)

เจ้าคณะภาค ๖

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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