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สำนักเรียน  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ภาค ๗

ส่งสอบ ๒๘,๔๗๔ คน ขาดสอบ ๗,๓๗๔ คน คงสอบ ๒๑,๑๐๐ คน สอบได้ ๑๑,๕๘๗ คน สอบตก ๙,๕๑๓ คน (๕๔.๙๑%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๐๑

นางสาวศิริลักษณ์ ศรีสุข
๒๐/๐๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๐๒

นายภานุวัฒน์ นิรมิตความดี
๐๖/๐๓/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๐๓

นายสุรพงษ์ มรดกบรรพต
๐๔/๐๗/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๐๔

นางสาวเสาวนีย์ เด่นคีรีชัย
๐๙/๑๒/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๐๕

นางสาวสุรีพร ชาติกุลวาณิช
๐๓/๑๒/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๐๖

นายรณภพ เริมตระกูลใหม่

่

๒๖/๑๐/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๐๗

นายอาทิตย์ บงกชสีทองคำ
๒๔/๐๓/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๐๘

นายศิวกร ชมชิดพนา
๐๑/๐๑/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๐๙

นายธนาวุธ พัฒนชูสกุล
๓๑/๐๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๑๐

นายทองสุข คะจู
๑๒/๐๕/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๑๑

นางสาววิไลวรรณ์ จะซา
๐๑/๐๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๑๒

นางสาวอังคณา สะคะติ
๑๒/๐๕/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๑๓

นายสุวิทย์ จะเหมาะ
๑๖/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๑๔

นางสาวสรวงสุดา สุริยันพิศวาส
๐๖/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๑๕

นายธนวรรธน์ คีรีธรรมสุข
๒๗/๐๕/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๑๖

นายวีรพงษ์ นิธิพูนขจร
๑๒/๐๗/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๑๗

นายพิสุทธิ

์

รักษ์วนาสวรรค์
๑๖/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๑๘

นางสาวสร้อยใจ รุจิยานุมาศ
๒๐/๑๐/๒๕๓๕

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๑๙

นางสาวพรทิพย์ นันทวิเชียรฤทธิ

์

๐๓/๐๗/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๒๐

นางสาวกุลธิดา ประสงค์เลิศกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๒๑

นายปรีดา ยอดศักดิชาย

์

๐๖/๑๐/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๒๒

นางอัญชลี มณีวรรณ์
๑๙/๘/๒๕๑๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๒๓

นายพิพัฒน์ อินเหลา
๑๕/๒/๒๕๐๔

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๒๔

นางสาวสุวรรณา ขันแก้ว
๒๓/๕/๒๕๒๖

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วัดสวนดอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑ / ๓๓๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๒๕

นายสถิตย์ สัตย์สม
๑๗/๗/๒๕๑๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๒๖

นางสาวขนิษฐา ปงหาญ

๑๖/๑๒/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๒๗

นางวลัยภรณ์ อินทจักร์ ๗/๔/๒๔๙๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๒๘

นายศิวดล อมาตยกุล ๒/๘/๒๕๑๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๒๙

นายปรสงค์ เหลียมแสง

่

๓/๒/๒๕๐๔

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๓๐

นางสาวสุภัสสรา สุโท
๒๑/๑/๒๕๒๕

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๓๑

นายณัฐพงศ์ มูลถี ๗/๘/๒๕๓๒

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๓๒

นายชัยณรงค์ พรมฟา
๑๕/๒/๒๕๓๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๓๓ นางสาวNang Hseng On

ไม่ระบุ
๒๐/๑๐/๒๕๓๓

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๓๔

นางสาวจันทราวดี แสงเมือง ๔/๑/๒๕๓๓

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๓๕

นางสาวนิโลบล จันทร์ทิพย์ ๔/๔/๒๕๓๕

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๓๖

นายธเนศ ชัยชนะกิจการ
๓/๑๒/๒๕๐๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๓๗

นายชาติชาย พานิช
๓/๑๒/๒๕๐๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๓๘

นายยุทธภูมิ เพชราช

๒๓/๑๒/๒๕๓๕

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๓๙

นายพงศา ทิพเนตร
๒๔/๘/๒๕๓๓

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๔๐

นางสาวนรีรัตน์ ใจแก้ว
๑๑/๕/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๔๑

นางสาวสิริธารณ์ พูลพิพัฒน์
๗/๑๒/๒๕๒๖

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๔๒

นางสาวรุ่งนภา คุณา
๑/๑๑/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๔๓

นายทนงศักดิ

์

กุมะณา

๑๖/๑๒/๒๕๒๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๔๔

นางบัวลอย หลักดี
๒๐/๙/๒๔๙๖

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๔๕

นางสาวธนภร เพิมบุญเย็น

่

๑/๔/๒๕๑๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๔๖

เด็กชายกรรชัย คำแหลง
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนดอก วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๔๗

เด็กหญิงจอมใจ ปนทอง
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนดอก วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๔๘

เด็กหญิงณิชา สุขนิรันทร์
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนดอก วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๔๙

เด็กหญิงวิไลวรรณ จ๋าสี
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนดอก วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๕๐

เด็กหญิงสุนันทา ทองอินทร์
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนดอก วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๕๑

เด็กชายณัฐวุฒิ แก้ววิเศษ
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนดอก วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๕๒
เด็กหญิงพรรณพัสสา ลุงหลู่

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวนดอก วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๕๓

เด็กหญิงภัทรภร ศรีแจ่มดี
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนดอก วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๕๔

เด็กหญิงรวิวรรณ ชัยวงค์
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนดอก วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๕๕

เด็กหญิงวรัญญา เขือนไชยศรี

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนดอก วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๕๖

เด็กหญิงวิติกา เรือนสุข
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนดอก วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๕๗

เด็กหญิงศิรัญญา นาทะสัน
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนดอก วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๕๘

เด็กชายศิริวัตร แก้วสุวรรณ
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนดอก วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๕๙

เด็กชายอนุทิน มุทิตา

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนดอก วัดสวนดอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๖๐

เด็กชายอภิชาติ นายซิน
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนดอก วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๖๑

เด็กชายอ่องเมือง ลุงซอ
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวนดอก วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๖๒

เด็กหญิงเสาวลี ลุงคำ
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนดอก วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๖๓

เด็กชายกิตติกรณ์ ใจงาม
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวนดอก วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๖๔

เด็กหญิงฐิตินันท์ สมบัติ
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนดอก วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๖๕

เด็กชายธนพล ผัดหลู่
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวนดอก วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๖๖

เด็กชายปภังกร สายเขือนสี

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวนดอก วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๖๗

เด็กหญิงภัณฑิรา มูลกันทะ
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวนดอก วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๖๘

เด็กหญิงวริศรา สมบูรณ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวนดอก วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๖๙

เด็กชายวุฒิ ลุงต๊ะ
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสวนดอก วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๗๐

เด็กชายศิลวัต อาซอง
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนดอก วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๗๑

เด็กชายศุภกร รักขาว
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวนดอก วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๗๒

เด็กชายสิทธิชัย แจโพ
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวนดอก วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๗๓

เด็กชายสุวิทย์ อุราพร
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวนดอก วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๗๔

เด็กหญิงเบญญาภา หมืนจะคา

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวนดอก วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๗๕

เด็กชายประภากร กาวัด
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนดอก วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๗๖

เด็กชายพีระมงคล สุทธิ
๑๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนดอก วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๗๗

นายบุณย์ นิลเกษ ๖/๕/๒๔๘๑ โรงเรียนวัดสวนดอก วัดสวนดอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๗๘

เด็กหญิงกชพร สมบูรณ์สุขยิง

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๗๙

เด็กหญิงกนกพร กาไว
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๘๐

เด็กหญิงกนิษฐ์ หะซะนี
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๘๑

เด็กหญิงกมลชนก ปติพัฒน์
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๘๒

เด็กหญิงกมลชนก เพชรเย็น
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๘๓

เด็กหญิงกมลรัตน์ จะหละ
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๘๔

เด็กหญิงกฤตา ตรีวิทยากรานต์
๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๘๕

เด็กหญิงกฤติยา บุญภู
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๘๖

เด็กหญิงกวินธิดา ช่างเครือง

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๘๗

เด็กหญิงกวินรวี สอนภิรมย์
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๘๘

เด็กหญิงกวินสรา ปราณีตพลกรัง
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๘๙

เด็กหญิงกัญจนพร บุตรดา
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๙๐

เด็กหญิงกัญญพัชร ตรีวิทยา
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๙๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ยืนยง
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๙๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุวรรณพงค์
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๙๓

เด็กหญิงกาญจนา กัณธรรม
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๙๔

เด็กชายกิตติกวิน มูลมัง

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓ / ๓๓๒

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๙๕

เด็กชายกิตติพงศ์ ศรีบุญเรือง
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๙๖

เด็กหญิงกุลธิดา เสนะเปรม
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๙๗

เด็กหญิงขวัญข้าว สุวรรณพฤกษ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๙๘

เด็กชายคุณานนต์ มณีรัตน์
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๐๙๙

เด็กหญิงจณิสตา จองคำ
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๐๐

เด็กชายจักรพรรดิ พานิช
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๐๑

เด็กหญิงจันทกานต์ สุริย์อาจ
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๐๒

เด็กหญิงจารุวรรณ ขะจ๋อม
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๐๓

เด็กหญิงจิตรกัญญา ปญญาชูวงศ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๐๔

เด็กชายจิรกิตต์ บุญถึง
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๐๕

เด็กหญิงจิรนันย์ ธัญกรพงศ์พันธุ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๐๖

เด็กหญิงจิรัชยา อภิวงศ์เจริญ
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๐๗

เด็กหญิงจิราพร คำปวง
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๐๘

เด็กหญิงจิราพรรณ กาบคำ
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๐๙

เด็กหญิงจีรวรรณ เถาลอย
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๑๐

เด็กชายจีรายุทธ สมบูรณ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๑๑

เด็กหญิงจุฑาพร ชัยคำ
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๑๒

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ชัยคำ
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๑๓

เด็กหญิงฉัตรกมล เทศจำปา
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๑๔

เด็กหญิงชญาณี วงค์บุญตัน
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๑๕

เด็กหญิงชนัญธิดา เรือนดี
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๑๖

เด็กชายชนาธิป โสภิณ
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๑๗

เด็กหญิงชนิตรา นิยะรัตน์
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๑๘

เด็กชายชยุต อนันตเศรษฐ
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๑๙

เด็กหญิงชลธิชา อ่อนสุระทุม
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๒๐

เด็กชายชาคริต ปนทะกา
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๒๑

เด็กชายฐิติภูมิ ศรีบำเพ็ญ
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๒๒

เด็กชายฐิติวัสส์ แซ่ควง
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๒๓

เด็กหญิงณฐภัทร ผัดเจริญ
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๒๔

เด็กชายณฐภาพ นิธิกรธนกร
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๒๕

เด็กชายณภัทร นาคสุกดี
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๒๖

เด็กหญิงณภัทร บุญปญญาโรจน์
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๒๗

เด็กหญิงณัฐชานันท์ จินาเหมย
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๒๘

เด็กหญิงณัฐณิชา พรมมิน
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๒๙

เด็กหญิงณัฐธิณี คล้ายหอม
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๔ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๓๐

เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีจันทร์
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๓๑

เด็กหญิงณัฐนรี บุญนาม
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๓๒

เด็กชายณัฐพงษ์ นันตา
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๓๓

เด็กหญิงณัฐพร สระทองบ้อง
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๓๔

เด็กหญิงณัฐพร เมธาเวช

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๓๕

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทะวงศ์
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๓๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ชัยจำรูญพันธุ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๓๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ตุนมรรยาท
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๓๘

เด็กหญิงดาวใจ คำมงคล
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๓๙

เด็กชายถิรภัทร อนุบุตร
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๔๐

เด็กชายทวีศักดิ

์

เมืองใจ
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๔๑

เด็กชายทินภัทร สร้อยเพชร
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๔๒

เด็กหญิงทิพยรัตน์ น้อมสูงเนิน

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๔๓

เด็กชายธนกร แก้วประภา

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๔๔

เด็กชายธนพล เวชชูศักดิชัย

์

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๔๕

เด็กชายธนภัทร ธรรมดา
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๔๖

เด็กชายธนภัทร์ ใจบุญ
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๔๗

เด็กชายธนรัฐ สมน้อย
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๔๘

เด็กชายธนวัฒน์ ปอกกันทา
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๔๙

เด็กชายธนวัต จำวงค์
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๕๐

เด็กชายธรรมพล เสนหล้า
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๕๑

เด็กหญิงธรรมิตาว์ อาบสุวรรณ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๕๒

เด็กหญิงธวัลรัตน์ สุภาษี
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๕๓

เด็กหญิงธัชชา สุนทรเสถียร

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๕๔

เด็กหญิงธัชวรรณ ชัยวรรณ
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๕๕

เด็กหญิงธัญชนก บุญก๋า
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๕๖

เด็กหญิงธัญลักษณ์ แสนสุวรรณ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๕๗

เด็กหญิงธาราทิพย์ จูมเกตุ
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๕๘

เด็กชายธีรภัทร์ โพหิรัญ
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๕๙

เด็กชายธีรวัฒน์ วรรณวงค์
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๖๐

เด็กหญิงนภสร โนรี
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๖๑

เด็กหญิงนันทิชา ชัยศรี
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๖๒

เด็กชายนาราวินท์ ปนถลา

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๖๓

เด็กหญิงนารี ไชยศิลา
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๖๔

เด็กชายนิติกร จันทร์ตาธรรม
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๕ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๖๕

เด็กชายนิธิศ ปยะลังกา
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๖๖

เด็กหญิงนิษิตา จักราศรี
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๖๗

เด็กชายบุญยงค์ ไชยราช
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๖๘

เด็กหญิงบุณยานุช ญาณะเปยง
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๖๙

เด็กหญิงบุณยาพร ญาณะเปยง
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๗๐

เด็กชายปฏิพล ค้าแกว่น
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๗๑

เด็กหญิงปานชีวา อินคำ

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๗๒

เด็กหญิงปยะณัฐ ทิยันต์
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๗๓

เด็กหญิงปยะธิดา เชอหมืน

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๗๔

เด็กหญิงพรชนก ใจแก้ว

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๗๕

เด็กหญิงพรทิพย์ ขำสุภาพ
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๗๖

เด็กหญิงพรธิชา สมศักดิ

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๗๗

เด็กหญิงพรพรรณ ขำสุภาพ
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๗๘

เด็กหญิงพรพรรณ ใจยะธรรม
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๗๙

เด็กหญิงพรพิมล คนใจซือ

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๘๐

เด็กหญิงพรพิมล รอดเรือน
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๘๑

เด็กชายพรภวิทย์ โพธิสม
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๘๒

เด็กชายพรภวิษย์ ไชยจินดา
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๘๓

เด็กหญิงพัณณิตา ชำนาญค้า
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๘๔

เด็กหญิงพัทรศยา มุ้งยอด
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๘๕

เด็กชายพิชญะ แสงนูญ
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๘๖

เด็กหญิงพิมพ์สุชา พรไชยบุญเรือง
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๘๗

เด็กชายพิมพ์อัปสร จิตรพรหม
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๘๘

เด็กหญิงพิมภัทรลดา ไชยคำ
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๘๙

เด็กหญิงพีรญา วัชรฉัตรทอง
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๙๐

เด็กชายพีรณัฐ ปญญะ
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๙๑

เด็กหญิงภัทรลดา สังราช
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๙๒

เด็กหญิงภัทรวดี หน่อมอม
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๙๓

เด็กชายภาคิน ภวังคานนท์
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๙๔

เด็กหญิงภาณุมาศ ภีระคำ
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๙๕

เด็กชายภานุ เด่นจักร์
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๙๖

เด็กหญิงภิชญา ใจกล้า
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๙๗

เด็กชายภูมิภัทร แสนใจ
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๙๘

เด็กชายภูรินนท์ เฟยธิก๋า
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๑๙๙

เด็กหญิงมัณยภรณ์ กุลสุริยไพศาล
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๖ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๐๐

เด็กหญิงมัทธิณี ศิริวรรณา
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๐๑

เด็กหญิงรัญชิดา คำเปยง

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๐๒

เด็กชายราชบัณฑิต รัตนบำเพ็ญ
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๐๓

เด็กหญิงลักษิกา นิมสวัสดิ

่ ์

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๐๔

เด็กชายวรปรัชญ์ โรยพริกไทย
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๐๕

เด็กหญิงวรรณวลี ศรีโชค
๑๓/๑๐/๒๕๔๐

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๐๖

เด็กหญิงวรสา สิริโชคทวีกุล
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๐๗

เด็กหญิงวรัญญา วรรณติ
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๐๘

เด็กหญิงวริศรา ไชคำ
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๐๙

เด็กหญิงวศินี มีเพ็งจันทร์
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๑๐

เด็กชายวันวีรพร ลาสี
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๑๑

เด็กหญิงวิชิดา หลวงวิโรจน์
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๑๒

เด็กหญิงวิยะดา น้อยวงศ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๑๓

เด็กหญิงวิไลวรรณ แซ่เห่อ
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๑๔

เด็กชายวีรศักดิ

์

เสาโรธา
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๑๕

เด็กชายศรัณย์ เกิดหลำ
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๑๖

เด็กชายศรันย์วิทย์ ทะจันทร์
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๑๗

เด็กหญิงศศิกานต์ แก้วกันทร
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๑๘

เด็กหญิงศิริณัฏฐา ปญญา
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๑๙ เด็กชายศิวะบรรณกรณ์
เสาร์คำ

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๒๐

เด็กชายศุภกร นามปา

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๒๑

เด็กชายศุภฤกษ์ มอนตี
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๒๒

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ฟองมี

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๒๓

เด็กชายสาธิต รักจักร
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๒๔

เด็กหญิงสาลิกา หรรษวัต
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๒๕

เด็กหญิงสิริกร แสงเมาะ
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๒๖

เด็กหญิงสิริรัตน์ โพธาราช
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๒๗

เด็กหญิงสุธาสินี ทายะ
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๒๘

เด็กหญิงสุธิชา ชัยสุ
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๒๙

เด็กชายสุพพัต เนตรใหญ่
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๓๐

เด็กหญิงสุพิชชา วิมลไชยพร
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๓๑

เด็กหญิงสุพิชชา แสงทับทิม

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๓๒

เด็กหญิงสุพิชญา ธาวงค์
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๓๓

เด็กหญิงสุพิชญา ผิวศรี

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๓๔

เด็กชายสุภกิณห์ เปงมา
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๗ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๓๕

เด็กหญิงสุภาพร รุ่งแจ้ง
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๓๖

เด็กหญิงสุภิศรา สุดใจ
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๓๗

เด็กชายสุรัตน์ เรือนคำ
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๓๘

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ประพันธ์ศรี
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๓๙

เด็กหญิงหรรษา ศรีปอม
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๔๐

เด็กหญิงอณามิกา ชัยกุลธนกิจ
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๔๑

เด็กชายอภิญญาวุฒิ ทรายเขียว
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๔๒

เด็กหญิงอภิสรา แสนคำ
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๔๓

เด็กชายอรุณรัชช์ หน่อเมา
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๔๔

เด็กชายอรุโณทัย วงษ์ประเสริฐ
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๔๕

เด็กหญิงอังค์ริสา อินต๊ะชุ่ม
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๔๖

เด็กหญิงอัจฉรียา เรืองสมานวงศ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๔๗

เด็กหญิงอารีรักษ์ มะโนคำ
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๔๘

เด็กหญิงเกษร สมบุญบัติ
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๔๙

เด็กหญิงเขมิกา ปราบปรามภัย
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๕๐

เด็กหญิงเขมิสรา สุริวงค์
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๕๑

เด็กชายเจษฎา โจมขัน
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๕๒

เด็กหญิงเบญญทิพย์ ชัยดา
๐๕/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๕๓

เด็กหญิงเบญญภา พงษ์ก๋าสอ
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๕๔

เด็กหญิงเพชรา ผาสุข
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๕๕

เด็กหญิงเอลิน กาวี
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๕๖

เด็กชายโกศัลย์ ไชยอานันท์
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๕๗

เด็กชายโพธิกร สุทธะหลาน
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๕๘

เด็กหญิงกมลวรรณ ม่วงทอง
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๕๙

เด็กหญิงกรณิศ เจริญผล
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๖๐

เด็กหญิงกรรณิกา ใจกล้า
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๖๑

เด็กหญิงกรวรรณ มาดหมาย
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๖๒

เด็กหญิงกรวรรณ ใจคำ
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๖๓

เด็กชายกฤตภัค สมบัติดวงดี
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๖๔

นางสาวกฤติกา จิวน๊อต

๋

๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๖๕

เด็กหญิงกฤติกา แปงคำ
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๖๖

เด็กชายกฤษณะ คุณยศยิง

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๖๗

นางสาวกัณฑิรา เส่งหล้า
๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๖๘

เด็กหญิงกานต์ธิดา พอกิน
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๖๙

เด็กชายกิตติพศ ศิลปชำนาญ
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๘ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๗๐

เด็กชายกิตติพัฒน์ สุขโชติ
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๗๑

เด็กหญิงกีรติ เตียวพิทักษ์ศิลป
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๗๒
เด็กหญิงกีรติญากรณ์ เรือนมูล

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๗๓

เด็กหญิงกุลสตรี ไชยนุรักษ์
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๗๔

เด็กชายก้องภพ ยาวิราช
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๗๕

เด็กหญิงคันธารัตน์ ยะมะโน
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๗๖

เด็กชายคีตะ เพิมพูล

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๗๗

เด็กหญิงคุณัญญา สมชัย
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๗๘

เด็กชายจักรพรรดิ ดูยะไชย
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๗๙
เด็กหญิงจิรประภาพร

ณ ลำพูน
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๘๐

เด็กหญิงจุฑาภัทร ศรีโพธิ

์

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๘๑

เด็กหญิงฉัตรชนินทร์ นิโครธา
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๘๒

เด็กชายชญานิน อินทร์สัญจ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๘๓

เด็กหญิงชยุดา ตังศิริมงคลกุล

้

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๘๔

เด็กชายชยุต อาทิตย์ธรรม

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๘๕

เด็กหญิงชลฎา พงศกรธร
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๘๖

เด็กหญิงชลรฎา ไพรคำนาม
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๘๗

เด็กชายชาติชาย วาณิชประดิษฐ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๘๘

เด็กหญิงฐิติภรณ์ ธารณามัย
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๘๙

เด็กชายณรงค์ ยิงยศมงคลแสน

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๙๐

เด็กหญิงณศศิ นพเกตุ
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๙๑

เด็กหญิงณัฏฐธิดา ฤทธิพิณ
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๙๒

เด็กชายณัฐ สงวนราชทรัพย์
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๙๓

เด็กหญิงณัฐณิชา ปญญาตุ้ย
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๙๔

เด็กหญิงณัฐธิดา ไทยยันโต
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๙๕

เด็กหญิงณัฐพร ใจมัน

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๙๖

เด็กชายณัฐพัชร์ สิธรประเสริฐ
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๙๗

เด็กหญิงณัฐรัตน์ คำวัง
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๙๘

เด็กหญิงณัฐวิภา สิงห์บัว
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๒๙๙

เด็กหญิงณัฐสิริญา สิมณีย์
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๐๐

เด็กหญิงต๊อมคำ ไม่มีชือสกุล

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๐๑

เด็กหญิงธนกร ลำปา

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๐๒

เด็กชายธนกฤต อารีพิพัฒ

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๐๓

เด็กหญิงธารินี พลอยงาม
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๐๔

เด็กชายธีรภพ ถาทอง
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๙ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๐๕

เด็กหญิงนภนันท์ ภาคแก้ว
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๐๖

เด็กชายนฤเบศ ริพรม
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๐๗

เด็กชายนัฐพงษ์ วงค์ษาอินทร์
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๐๘

เด็กหญิงนันทิกาณ์ ไชยวงค์
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๐๙

เด็กหญิงนาตาเชีย แมค
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๑๐

เด็กชายนิติกร รังษี
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๑๑

เด็กหญิงนิรัชชา แสงหัวช้าง
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๑๒

เด็กชายบรรจบ ขาวสวย
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๑๓

เด็กหญิงปวีร์ธิดา มาระวิชัย
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๑๔

เด็กหญิงผุสดี ศรีสองเมือง
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๑๕

เด็กชายพงศธร สุวรรณมาโจ
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๑๖

เด็กหญิงพรชนก ฉิมเอือเฟอ

้

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๑๗

เด็กหญิงพรทิพย์ แซ่ลิม

้

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๑๘

เด็กหญิงพรหมพร อุปละ
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๑๙

เด็กหญิงพลอยชมภู ส่องเสนา
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๒๐

เด็กหญิงพิจิตรา พิมสาร
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๒๑

เด็กหญิงพิมพ์พิชญ์ บุญประดับ
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๒๒

เด็กหญิงพิมลพรรณ พรมนัส
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๒๓

เด็กชายพุฒิพงศ์ คำหมัน

้

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๒๔

เด็กชายภคพล วราสินธ์
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๒๕

เด็กหญิงภควดี โปธิปก
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๒๖

เด็กหญิงภาวัชญา แสงสุวาว

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๒๗

เด็กชายภูวดล สุรางค์
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๒๘

เด็กหญิงมนธกานต์ สมบูรณ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๒๙

เด็กหญิงมนชยา วงค์แสนสุข
๒๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๓๐

เด็กหญิงวจีรัตน์ ฉำฟา
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๓๑

เด็กชายวทัญู มังคะละ
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๓๒

เด็กหญิงวนิดา ศรีบุญเรือง
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๓๓

เด็กหญิงวันวิสาข์ ค้าหวาย
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๓๔

เด็กหญิงวิลาสิณี ไชญาเปง
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๓๕

เด็กหญิงวีนัส ขวัญเวียง
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๓๖

เด็กชายวุฒิชัย สวัสดิ

์

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๓๗

เด็กหญิงศิริเนตร จังหวะเลิศ
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๓๘

เด็กหญิงศุจีภรณ์ สุขฤดี
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๓๙

เด็กชายศุภกฤต ชินะใจ
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๐ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๔๐

เด็กชายศุภากร สิงห์ทองชัย
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๔๑

เด็กหญิงสาริน เอกชัยอาภรณ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๔๒

เด็กหญิงสิรีธร อูปแก้ว
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๔๓

เด็กหญิงสุกฤตา สมิตินทุ
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๔๔

เด็กหญิงสุชานาถ วงศ์ปญญา
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๔๕

เด็กหญิงสุณิสา ทศดร

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๔๖

เด็กหญิงสุพัตรชรี ขาวผ่อง
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๔๗

เด็กหญิงสุภาวิณี สายถา
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๔๘
เด็กหญิงหทัยกาญจน์ มณีจักร์

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๔๙

เด็กหญิงอภิญญา แซ่จาง
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๕๐

เด็กหญิงอภิสรา
แสนยาเกียรติคุณ

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๕๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

จันตา
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๕๒

เด็กหญิงอมริศา วงศ์ปญญา
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๕๓

นางสาวอรทัย คำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๕๔

เด็กชายอรรตนันท์ กันทะมาลา
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๕๕

เด็กหญิงอสมาถณ์ หวังวัฒกูล
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๕๖

เด็กหญิงอังคณา กาเหว่า
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๕๗

เด็กชายอัดคเดช สีนำเงิน
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๕๘

เด็กหญิงอันชิการ์ กุมาร อโรร่า
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๕๙

เด็กหญิงอาจรีย์ แดงปะระ
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๖๐
เด็กหญิงอาพัทธ์รัตน์ หล้าวงศ์คำ

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๖๑

เด็กหญิงอำพร ไทยใหม่
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๖๒

เด็กหญิงเมธาพร พรหมวรรณ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๖๓

เด็กชายเอกวิทย์ เลิศวัฒนวณิชย์
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๖๔

เด็กชายไตรภูมิ สาวิชชโก
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๖๕

เด็กหญิงกมลชนก คำทัศน์
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๖๖

เด็กชายกำพล ฟองรัตน์
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๖๗
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ แซ่ม้า

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๖๘

เด็กหญิงจารุวรรณ เพ็ชรหาญ
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๖๙

เด็กชายจิรายุทธ วิยะ

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๗๐

เด็กชายชยุตม์ พละศึก

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๗๑

เด็กชายชัชฤทธิ

์

หมอนจันทร์
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๗๒

เด็กหญิงชโลทร คุณรัตน์

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๗๓

เด็กหญิงญาณิศา เยาวเรศ
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๗๔

เด็กหญิงณัฎฐณิชา จันทราช

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๑ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๗๕

เด็กหญิงณัฐนันท์ โบอาชา
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๗๖

เด็กชายณัฐวุฒิ แซ่ตัง

้

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๗๗

เด็กหญิงดาราวีร์ ศรีวิชัย
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๗๘

เด็กหญิงทักษพร โปธิ
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๗๙

เด็กชายนภัส อินธิ

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๘๐

เด็กหญิงนัฏสุดา อัมพรพิสิฏฐ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๘๑

เด็กหญิงนิภาภัทร อัมพรพิสิฏฐ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๘๒

เด็กหญิงนิรศา ทิศเหนือ
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๘๓

เด็กหญิงนิศาชล แก้วเรือน
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๘๔

เด็กหญิงปภาดา จันทรมานนท์
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๘๕

เด็กหญิงปภิญญา ไวทองดี
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๘๖

เด็กหญิงประภาศิริ บุญถนอม
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๘๗

เด็กชายปวริศ ศิริอ้าย
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๘๘

เด็กหญิงปยธิดา สายคำอ้าย
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๘๙

เด็กชายปยวัฒน์ พึงม่วง

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๙๐

เด็กชายพรชัยชัญ สมศักดิ

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๙๑

เด็กหญิงพรชิตา คำเบ้า
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๙๒

เด็กชายพัสกร จันทร์เทียง

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๙๓

เด็กหญิงพิชามญชุ์ กาวีจันทร์
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๙๔

เด็กหญิงภคมน เขียววัน
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๙๕

เด็กชายภาณุวิชญ์ ขัตติยะ
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๙๖

เด็กหญิงมัลลิกา ชัยมงคล
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๙๗

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ สว่างคำ
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๙๘

เด็กชายวธัญู สุวรรณ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๓๙๙

นางสาววรรณภา ลิสา
๑๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๐๐
เด็กหญิงวรัชญ์ฐานิดา

คำรินทร์จตุภูมิ
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๐๑

เด็กชายวรายุส ผาแก้ว
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๐๒

เด็กหญิงวรินทร ผาแก้ว
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๐๓

เด็กชายวรเชษฐ์ คำปว
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๐๔

เด็กหญิงวศินี สุนทรพันธ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๐๕

เด็กชายวาริฑธิ

์

โสติผล
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๐๖

เด็กชายศกล ทวีผล
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๐๗

เด็กหญิงศศธร จันทร์แอน

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๐๘

เด็กหญิงศศิธร ขันทราษฎร์
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๐๙

เด็กหญิงศิรประภา ณีระพนธ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๒ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๑๐

เด็กหญิงศิริยาภรณ์ นิทะชัอย
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๑๑

เด็กหญิงศุภามาศ หอมสุวรรณ
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๑๒

เด็กชายสรัลกฤษฏิ

์

ผลประดิษฐ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๑๓

เด็กชายสันติภาพ กันทา
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๑๔

เด็กหญิงสิริยากร รัตนบรรพตศรี
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๑๕

เด็กหญิงสุชัญญา ชุ่มภิรมย์
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๑๖

เด็กชายสุทิน แง่มจันทร์
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๑๗

เด็กชายสุภวัฒน์ คำศิริ
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๑๘

เด็กหญิงสุวิจิตรา มังมีธนวิริยะ

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๑๙

เด็กหญิงอ้อ่ย กุน่า
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๒๐

นายฮัก หอมนวล
๑๒/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๒๑

เด็กชายเศรษฐวุฒิ ปารมีเมธาวัสตร์
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๒๒

เด็กชายเสฎฐวุฒิ คำจา
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๒๓

เด็กหญิงเสาวภา พะแป
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๒๔

เด็กหญิงแพรไหม ทรัพย์สมาน
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๒๕

นางสาวแสงหนุ่ม กาวี
๓๑/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๒๖

นางสาวกนกวรรณ โมกศักดิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๒๗

นายกรณ์ ปงธิยา

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๒๘

นายกรณ์ พงมาลา
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๒๙

นายกฤตภพ ศรีจา
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๓๐

เด็กหญิงกัญญารัตน์ จงเจริญ
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๓๑

เด็กชายกัมปนาท นาครักษ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๓๒

เด็กหญิงจริยา ไชยวงค์เดือน
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๓๓

นางสาวจิดาภา หวังวนพัฒน์
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๓๔

นางสาวจิตพิสุทธิ

์

บุญแก้ววุฒิ
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๓๕

นางสาวจิราพร แซ่โซ้ง
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๓๖

นางสาวจิง

่

ทองคำ
๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๓๗

นางสาวฉัตธณิดา คงปาน
๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๓๘

เด็กชายชนาธิป พลหาญ
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๓๙

เด็กชายชัชกฤต ภีระคำ
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๔๐

นายชาญชล กุลพิมาย
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๔๑

เด็กหญิงชิดชนก ลีฬหาชีวะ
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๔๒

นายณรงค์รัฐ พงค์จักรเพชร
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๔๓

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ใจแดง
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๔๔

นางสาวณัฐมน รักษาคุณ

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๓ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๔๕

นายณัฐวุฒิ การดี
๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๔๖

นางสาวณิชารีย์ ยานะคำ
๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๔๗

นางสาวดลพร เถินบุรินทร์
๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๔๘

นางสาวธนัญชนก ไชยยาสุข
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๔๙

นางสาวธนิดา กันธิมา
๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๕๐

นางสาวธวัลรัตน์ โยกาศ
๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๕๑

นางสาวธันย์ชนก ปนนา

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๕๒

เด็กชายธิติวุฒิ นวพันธุ์
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๕๓

เด็กชายธีรนัย จันทร์พุฒิ
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๕๔

เด็กหญิงธีวรา ิเงินสัจจา
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๕๕

นายนพณัช เจิดสิริพันธ์พงศ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๕๖

นางสาวนารีรัตน์ คำภักดี
๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๕๗

นางสาวบุษยมาศ เสมอเชือ

้

๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๕๘

นางสาวปณิตตรา อินทรชัย
๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๕๙

เด็กหญิงปารมี ปนอ้าย
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๖๐

นางสาวปยวรรณ อินตา
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๖๑

นายผดุงพงศ์ ทาคำส่าง
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๖๒

เด็กหญิงพรทิพย์ แสงขลัง
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๖๓

นางสาวพรนภา พรรณา
๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๖๔

เด็กหญิงพรรณธิดา หลวงชัย
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๖๕

เด็กหญิงพรรณภษา ใจมา
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๖๖

เด็กหญิงพรรณี เบียเมียะ

้

๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๖๗

นางสาวพรีม พรหมพิชยะกุล

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๖๘

นางสาวพิชชา ลิขิต
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๖๙

นางสาวพิชชา แซ่หยาง
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๗๐

นางสาวพิชญ์พาณี บุญประดับ
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๗๑

นางสาวพิมพ์ชนก นิรุตติปวร
๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๗๒

นางสาวพิมพ์ชนก โสภณจิตต์

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๗๓

นางสาวภาณุมาศ คำแหลง
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๗๔

นางสาวมัลลิกา ทาหมี
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๗๕

นางสาวรติชล สมโน
๑๔/๐๔/๒๕๕๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๗๖

เด็กหญิงรสริน คำปวน
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๗๗

เด็กหญิงวดีพัส เลิศวัฒนวณิชย์
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๗๘

เด็กหญิงวรรัตน์ วารีรัตน์
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๗๙

นางสาววิภาวรรณ คำเมืองสา
๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๔ / ๓๓๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๘๐

นางสาววิภาวรรณ สุยะกัน
๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๘๑

นายวีรพงษ์ สีสุก

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๘๒

นางสาวศิริพร กรรณิกา
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๘๓

นางสาวศิริลักษณ์ วัฒนากิจ
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๘๔

นางสาวศิริลักษณ์ เกตุมงคล
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๘๕

นายสมบูรณ์ มาเยอะ
๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๘๖
เด็กหญิงสมปรารถนา

กัมพลกูล
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๘๗

นายสราวุธ ทองแผ่น
๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๘๘

นางสาวสาวิตรี แซ่หลี

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๘๙

นางสาวสิริยากร เพ็งไธสง
๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๙๐

นางสาวสุพรรณี เยหลุง

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๙๑

นางสาวสุภาพร วนิชกุล
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๙๒

นางสาวสุวิมล ครองมี
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๙๓

นางสาวอชิรญา อมรรัตน์ไพศาล
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๙๔

นางสาวอภิชญา สุทธิ
๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๙๕

นายอัครวัฒน์ ศรีสุวรรณ
๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๙๖

นางสาวอังสุมาลิน บุญลี
๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๙๗

นางสาวอัญชลี เหมือนหมาย
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๙๘

เด็กหญิงอัญชิษฐา สายชู
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๔๙๙

นางสาวอิษฎา บุญธรรม
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๐๐

นางสาวอุษา ควรนิมิต
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๐๑

นายเจษฎา ยศรุ่งเรือง
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๐๒

เด็กหญิงเจเลสตินา แฟร์รินโญ
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๐๓

นางสาวแสงแก้ว คงวิไลวรรณ
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๐๔

นายกตัณณ์ ไชยพรมมา
๐๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๐๕

นายกมลภพ ปติพัฒน์
๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๐๖

นางสาวกมลรัตน์ ทารีราช
๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๐๗

นายกรภัทร์ อินทร์วงค์
๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๐๘

นายกัญจน์ เรืองฤทธิ

์

๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๐๙

นางสาวกัญญาภัค พงศ์ศุภางค์

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๑๐

นายกิตตินันท์ เกียรติศิริโรจน์
๒๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๑๑

นายกิตติพศ โรจนสาโรจน์
๒๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๑๒

นางสาวกุณฑลี สมณะ

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๑๓

นางสาวกุลนารัตน์ หวังวนวัฒน์
๒๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๑๔

นางสาวขวัญชนก อาจหาญ
๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๕ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๑๕

นางสาวจิราพร แซ่ย่าง
๐๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๑๖

นางสาวจิราพัชร ปญญาลิขิตอุดม
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๑๗

นางสาวฉัตรฑริกา เมืองจันทรา
๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๑๘

นางสาวฉัตรวิไล มูลใจ
๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๑๙

นางสาวชมพู่ -
๐๑/๐๑/๒๕๔๐

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๒๐

นางสาวชลธิชา ค๊ะณาระต๊ะ
๐๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๒๑

นายชัยวัฒน์ ฉัตรชัยวิวัฒนา
๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๒๒

นางสาวชุติกานต์ จันทรา
๓๐/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๒๓

นางสาวชุติมณฑน์ ศรีชนะ
๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๒๔

นายชูศิลป บุญญาสัย
๐๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๒๕

นางสาวญาณิศา ลุงคำ
๑๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๒๖

นายฐิติพันธ์ สิทธิคงเกียรติ

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๒๗

นางสาวณัฎฐณิชา กันทะวงค์
๑๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๒๘

นางสาวณัฐกมล นิลพลอนันท์
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๒๙

นายณัฐดนัย โกมล
๑๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๓๐

นางสาวณัฐธยาน์ ดวงไทย
๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๓๑

นางสาวณัฐธิดา เสาร์แดน
๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๓๒

นางสาวณัฐนรี ใจดี
๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๓๓

นางสาวณัฐนรี ใจแดง

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๓๔

นางสาวณัฐวรา เรือนพันธ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๓๕

นายณัฐวุฒิ หมืนชัย

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๓๖

นางสาวดาริกา ทองสุข

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๓๗

นายต่อสกุล ผ่องใส
๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๓๘

นายธนนท์ชัย สุวิชัย
๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๓๙

นายธนวัฒน์ สามเคียม

้

๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๔๐

นายธนัชชัย ศิริรัตน์
๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๔๑

นางสาวธนิษฐา เจริญธนากุล

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๔๒

นางสาวธัญชนก พันธุศาสตร์
๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๔๓

นางสาวธัญญาพร พุฒเทพ
๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๔๔

นางสาวธัญญารัตน์ วรรณรัตน์
๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๔๕

นางสาวธัญรัตน์ ศิริชาดา
๐๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๔๖

นางสาวธันย์ชนก กันธวงษา
๓๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๔๗

นางสาวธิดารัตน์ ขะจำป
๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๔๘

นายนนทนันท์ พลภัทรพิจารณ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๔๙

นางสาวนภสร แสนวงค์มา
๒๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๖ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๕๐

นายนภสินธุ์ ใจจาน
๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๕๑

นางสาวนภัสวรรณ ชัยวงค์
๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๕๒

นางสาวนัจภัค ปรีดาสกุล
๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๕๓

นางสาวนัฏฐินันท์ อินทร์สอน
๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๕๔

นางสาวนัทธ์ชนัน วังโส
๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๕๕

นางสาวนิธิวรินทน์ ศิริวิสัย
๒๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๕๖

นางสาวนิศามณี บุตรมี
๒๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๕๗

นางสาวบัวหอม อู๋ปน
๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๕๘

นายปกรน์ มโนดมผล
๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๕๙

นางสาวปกิตตา ธนาวรวัชร
๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๖๐

นางสาวปรียา ขยันกิจ
๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๖๑

นางสาวปรียาภรณ์ โพธิ
๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๖๒

นายปรเมศวร์ ชำชอง
๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๖๓

นางสาวปทมาวรรณ เดชาสุรักษ์ชน
๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๖๔

นางสาวปาริฉัตร ศิริ

๑๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๖๕

นางสาวปุณณกา หนูหมืน

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๖๖

นายพรพิพัฒน์ แก้ววิจิตต์
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๖๗

นางสาวพรรณทิวา เชือบัณฑิต

้

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๖๘

นางสาวพรรณปพร พุทธวงศ์
๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๖๙

นางสาวพรวิสา ศรีแก้วใส
๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๗๐

นางสาวพระพร น้อยอาจหาญ
๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๗๑

นางสาวพลอย อนุสนธิ

์

๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๗๒

นางสาวพิชชาภรณ์ ขันแก้ว
๒๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๗๓

นางสาวพิชญ์สินี แก้วนำมา
๐๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๗๔

นายพิชัย นามวรรณ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๗๕

นางสาวพิมพ์ลภัส นาคะเกศ
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๗๖

นางสาวพิมลนาฏ พวงแสง
๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๗๗

นางสาวพิมลภัทร์ ปสสา

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๗๘

นายพิสิษฐ์ จตุพรพิทักษ์กุล
๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๗๙

นายพีช พรหมพิชยะกุล
๐๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๘๐

นางสาวพีรดา อาเคอ
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๘๑

นายภคพล
ปญญาบำรุงธรรม ๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๘๒

นางสาวภัณฑิรา พรหมแก้ว
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๘๓

นางสาวภัทรวดี โลกุตรวงศ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๘๔

นายภาณุเดช วีรนุกุล
๒๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๗ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๘๕

นายภานุพงศ์ วงค์สุวรรณ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๘๖

นางสาวมาลินี สืบจากติบ

๊

๐๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๘๗

นางสาวยลรดา สุทธิปญญา
๒๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๘๘

นางสาวรวิกานต์ พรมสอน
๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๘๙

นางสาวรวิวรรณ อินต๊ะ
๑๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๙๐

นางสาวรัตนภรณ์ อัศวไพศาลกุล
๒๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๙๑

นางสาวรุ่งรัตน์ เยียงศรีเมือง

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๙๒

นางสาวลักษณารีย์ ไชยพิทักษ์สมุทร
๑๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๙๓

นางสาววรดา วงค์หลวง
๒๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๙๔

นางสาววรัญญา ประเสริฐชัย
๑๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๙๕

นางสาววรางคณา ทองงาม
๒๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๙๖

นายวศพล รัตนพิพัฒกิจ
๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๙๗

นางสาววาริพินธุ์ อุ่นอุ้ย
๑๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๙๘

นางสาววิชุดา ชูดอกพุฒ
๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๕๙๙

นายศรัณยพงศ์ มาเรืองธนภัทร
๒๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๐๐

นางสาวศรัณยา เบิกบาน
๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๐๑

นายศวัชญา คฤหานนท์
๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๐๒

นางสาวศศิพิมพ์ ขันทราษฏร์
๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๐๓

นายศักดิดา

์

โพธิดา

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๐๔

นายศาสตร์ศิลป มหาไม้
๒๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๐๕

นางสาวศิรินภา เฉลียวไว
๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๐๖

นายศุภรักษ์ ธงเทียน
๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๐๗

นายศุภฤกษ์ สุวรรณศรี
๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๐๘

นางสาวสรัลรัตน์ นันต๊ะเสน
๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๐๙

นายสหรัฐ วาวงศ์มูล
๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๑๐

นายสหัสวรรษ สวันสุ
๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๑๑

นางสาวสาลิตา สายสมร
๑๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๑๒

นางสาวสุดารัตน์ สุวรรณ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๑๓

นางสาวสุธาสินี สุสามปน
๑๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๑๔

นางสาวสุนีย์ คำมูน
๑๔/๐๙/๒๕๔๐

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๑๕

นางสาวสุปรียา ไชยกันทา
๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๑๖

นางสาวสุพัตรา กิติวงศ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๑๗

นางสาวสุพิชชา หอมนาน
๐๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๑๘

นางสาวอภิสรา ลิมบุพศิริพร

้

๑๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๑๙

นายอภิสิทธิ

์

แซ่เฒ้า
๑๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๘ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๒๐

นางสาวอมลรดา ยิมฉวี

้

๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๒๑

นางสาวอาทิตยา บุญยัง
๐๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๒๒

นางสาวอาทิตยา พงษ์ทิตย์
๐๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๒๓

นางสาวอิสริยา ธิลาใจ
๐๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๒๔

นางสาวอุษณี วังคีรี

๑๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๒๕

นางสาวเหม่ยลี

่

ฮอง
๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๒๖

นางสาวจุฑาสินี นามกร
๒๗/๖/๒๕๓๔

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๒๗

เด็กชายสายวรรณ ลุงต๊ะ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
วัดปาแดงมหาวิหาร

 

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๒๘

เด็กหญิงซีซี แซ่หลี ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ วัดปาแดงมหาวิหาร  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๒๙

เด็กหญิงแสงหล้า ลุงต๊ะ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ วัดปาแดงมหาวิหาร  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๓๐

เด็กหญิงหลู่ ติหม่า

๊

๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ วัดปาแดงมหาวิหาร  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๓๑

เด็กหญิงปณิดา ลุงต๊ะ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโปงน้อย
วัดปาแดงมหาวิหาร

 

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๓๒

เด็กชายชัชชัย แซ่ลิ

้

๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดปาแดงมหาวิหาร  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๓๓

เด็กหญิงสุพรรษา ละปาน ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดปาแดงมหาวิหาร  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๓๔

เด็กหญิงพิมพ์รัตน์ ทำหาญพล ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดปาแดงมหาวิหาร  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๓๕

เด็กชายศรเทพ พึงกลัน

่ ่

๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโปงน้อย
วัดปาแดงมหาวิหาร

 

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๓๖

เด็กหญิงลัดดา ฉีฮะ ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดปาแดงมหาวิหาร  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๓๗

เด็กหญิงพลอย สุหฤทดำรง ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดปาแดงมหาวิหาร  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๓๘

นางสาวเกวลี ลุงต๋า ๐/๐/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดปาแดงมหาวิหาร  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๓๙

เด็กหญิงใหม่ แซ่จาง ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโปงน้อย
วัดปาแดงมหาวิหาร

 

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๔๐

เด็กหญิงกิงกาญน์

่

คำยวง ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดปาแดงมหาวิหาร  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๔๑

เด็กชายกฤษณ์ ไกรฤกษ์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดปาแดงมหาวิหาร  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๔๒

เด็กหญิงวีนัส สาระจันทร์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดปาแดงมหาวิหาร  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๔๓

เด็กชายชัยพงษ์ คำเผ่า ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโปงน้อย
วัดปาแดงมหาวิหาร

 

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๔๔

เด็กหญิงณัฐธิดา กันทา ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดปาแดงมหาวิหาร  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๔๕

นางสาวนวลธินี คำหยอด ๐/๐/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดปาแดงมหาวิหาร  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๔๖

เด็กหญิงณัฐนิชา ถาแก้ว ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดปาแดงมหาวิหาร  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๔๗

เด็กชายณัฐพล ปนดี ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโปงน้อย
วัดปาแดงมหาวิหาร

 

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๔๘

เด็กชายคฑาทิพย์ จิตต์นุ่ม ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดปาแดงมหาวิหาร  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๔๙

เด็กหญิงทิพย์รัตน์ คำมา ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดปาแดงมหาวิหาร  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๕๐

เด็กหญิงนิโรบล - ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดปาแดงมหาวิหาร  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๕๑

นางสาวเปา อินต๊ะ ๐/๐/๒๕๔๐ โรงเรียนบ้านโปงน้อย
วัดปาแดงมหาวิหาร

 

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๕๒

เด็กชายการันย์ โม๋คำ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดปาแดงมหาวิหาร  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๕๓

เด็กหญิงแสงทอง ลุงคำ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดปาแดงมหาวิหาร  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๕๔

เด็กหญิงแสงอิง ทองคำ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดปาแดงมหาวิหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๙ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๕๕

เด็กชายฐิติ ลุงหลู่ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดปาแดงมหาวิหาร  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๕๖

เด็กชายหนึง

่

ซอจิง

่

๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดปาแดงมหาวิหาร  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๕๗

เด็กหญิงสรัลพร ลายเฮ็ง ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดปาแดงมหาวิหาร  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๕๘

เด็กหญิงแสงจิง

่

ลุงตี

้

๐/๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
วัดปาแดงมหาวิหาร

 

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๕๙

เด็กหญิงแสงหอม ลุงตี

้

๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดปาแดงมหาวิหาร  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๖๐

เด็กชายวชิระ กิตติยา
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจ็ดยอด วัดเจ็ดยอด  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๖๑

เด็กหญิงอรญา ใหญ่แก้ว
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเจ็ดยอด วัดเจ็ดยอด  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๖๒

เด็กชายคำแดง ลุงซะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเจ็ดยอด วัดเจ็ดยอด  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๖๓

เด็กหญิงวิภาภรณ์ ไม่ทราบชือสกุล

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเจ็ดยอด วัดเจ็ดยอด  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๖๔

เด็กหญิงสร้อย จุมเมือง
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเจ็ดยอด วัดเจ็ดยอด  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๖๕

เด็กชายสายวัน ลุงยุง
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเจ็ดยอด วัดเจ็ดยอด  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๖๖

เด็กชายอนุวัฒน์ สาระวิน
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจ็ดยอด วัดเจ็ดยอด  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๖๗

เด็กหญิงอ้อย ลุงต๊ะ
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจ็ดยอด วัดเจ็ดยอด  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๖๘

เด็กหญิงกำไล ลุงละ
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเจ็ดยอด วัดเจ็ดยอด  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๖๙

เด็กหญิงบัวหอม ลุงยอด
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเจ็ดยอด วัดเจ็ดยอด  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๗๐

เด็กหญิงอู้ ลุงตี

้

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเจ็ดยอด วัดเจ็ดยอด  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๗๑

นายพลสรรค์ สิริเดชนนท์
๖/๐๖/๒๕๑๑

โรงเรียนวัดเจ็ดยอด วัดเจ็ดยอด  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๗๒

นางสาวภาวิณี ภาพันธ์

๒๓/๑๒/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดเจ็ดยอด วัดเจ็ดยอด  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๗๓

นายกตัญญ เรือนตุ่น
๒๖/๐๖/๒๕๒๐

โรงเรียนวัดเจ็ดยอด วัดเจ็ดยอด  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๗๔ นางสาว น.ส.กรณัฐสุมิน

เตซะเบญจรัตน์
๒๓/๘/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดเจ็ดยอด วัดเจ็ดยอด  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๗๕

นางสาวสิริรักษ์
เพชรรัตน์กุลธนา

๙/๕/๒๕๒๐ โรงเรียนวัดเจ็ดยอด วัดเจ็ดยอด  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๗๖

นางสาวอัจฉราวรรณ กันจินะ
๑๑/๑๐/๒๕๐๑

โรงเรียนวัดเจ็ดยอด วัดเจ็ดยอด  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๗๗

นางสาวพรพรรณ เพิมทรัพย์

่

๒๗/๐๖/๒๕๓๔

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๗๘

นางณัฐธนภัทร โยธาพล
๐๖/๑๑/๒๕๑๕

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๗๙

นางสาวจิราพรรณ ปนทะนา
๐๕/๐๙/๒๕๓๒

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๘๐

นางอำพรรณ โนราช
๑๕/๐๘/๒๔๙๕

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๘๑

นางจันทร์ศรี ปวงปน
๐๔/๐๗/๒๕๐๙

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๘๒

นางวัชรี แก้ววิวัฒน์
๑๔/๐๓/๒๔๙๙

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๘๓

นางสาวรัตนา บุญสม
๑๒/๑๐/๒๕๒๔

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๘๔

นางสาวชลิดา สิงห์โห
๓๑/๐๑/๒๕๒๑

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๘๕

นางดาวเรือง มีเพียร
๑๑/๐๕/๒๕๑๗

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๘๖

นางธิดารัตน์ ปญโญ
๐๒/๐๒/๒๕๑๗

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๘๗

นางเรณู สมบูรณ์ดี
๒๔/๐๗/๒๕๒๑

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๘๘

นางสาววิไล แซ่ลี
๐๕/๐๘/๒๕๒๙

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๘๙

นางมอ แซ่เห้อ
๐๑/๐๑/๒๕๒๒

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๐ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๙๐

นางสุดา แซ่เล้า
๐๔/๐๘/๒๕๒๘

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๙๑

นางสาวรสริน ฉันทะกูล
๐๖/๑๒/๒๕๑๙

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๙๒

นางอำนวย จงเจริญ
๐๑/๐๑/๒๕๑๘

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๙๓

นางสาวว้า แซ่เล้า
๑๗/๐๑/๒๕๓๑

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๙๔

นางสาวโสภีย์ ซือจ่อย

่

๑๒/๐๑/๒๕๒๕

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๙๕

นางสาววันวิสาข์ จันทรส
๐๓/๐๒/๒๕๓๑

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๙๖

นางพรทิพย์ หาดแก้ว
๒๑/๐๒/๒๕๐๘

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๙๗

นางบรรเทา ธีโรภาส
๑๘/๐๖/๒๕๑๖

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๙๘

นางสาวปภานิจ ทาเจือ
๐๓/๐๗/๒๕๐๘

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๖๙๙

นางชไมพร สมรูป
๑๓/๗/๒๕๒๑

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๐๐

นางสาวอมรรัตน์ สถิตยัง

๑๙/๑๒/๒๕๑๔

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๐๑

นางชฎาพร อุไรรุ่งโรจน์
๑๖/๘/๒๕๓๒

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๐๒

นางสาวรักชนก จันทะวัง
๒๗/๔/๒๕๓๔

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๐๓

นางสาววรรณพร วิทยารัตน์
๑๔/๑๐/๒๕๓๒

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๐๔

นางสาวอีนอ แสติ
๐๒/๐๒/๒๕๒๒

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๐๕

นางสาวปญฑิกา โนมัน

่

๑๓/๑๒/๒๕๒๘

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๐๖

นางสาวบุษกร มูลภี
๓๑/๗/๒๕๓๓

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๐๗

นางสาวขันทอง นาตัน
๑๓/๗/๒๕๒๘

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๐๘

นางสาวนิษา สุขยิง

่

๒๕/๑๒/๒๕๓๔

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๐๙

นางสาวสุนิสา สุขเจริญ
๑๗/๐๒/๒๕๓๘

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๑๐

นางสาวนงค์นุช คิดสุข
๐๑/๐๒/๒๕๒๒

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๑๑

นางสาวยุพา เปงคณะ

๒๕/๑๑/๒๕๒๙

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๑๒

นางสาวสุภัสสร บำรุงพิทักษ์
๒๒/๕/๒๕๓๐

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๑๓

นางศิริลักษณ์ สมพงษ์
๒๙/๖/๒๕๑๙

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๑๔

นางสาวเมธิณี เขียวไพรรี
๑๔/๐๔/๒๕๓๓

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๑๕

นางสาวภาวนา ไทยใหม่
๑๖/๐๑/๒๕๒๖

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๑๖

นางสาวหนึงนภา

่

เสือน่วม
๐๑/๐๒/๒๕๓๕

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๑๗

นางอุบล กองจำป
๑๐/๐๙/๒๕๑๙

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๑๘

นางสาวศุทธนุช ยาดี
๒๙/๐๖/๒๕๓๔

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๑๙

นางสาวนาสอ แสใหม่
๐๑/๐๓/๒๕๒๐

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๒๐

นางสาวมะลิวัลย์ คำใบสี
๐๑/๐๘/๒๕๒๖

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๒๑

นางสาวเดือน ส่มพลับ
๓๐/๐๗/๒๕๑๙

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๒๒

นางสาวศรัณพร บุญสูง
๐๑/๐๕/๒๕๑๙

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๒๓

นางสาวศรีไพร เต้ยหลี
๑๕/๐๗/๒๕๑๕

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๒๔

นางสาวสุวดี หาญพญาไพร
๒๐/๐๔/๒๕๓๑

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๑ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๒๕

นางหล้า สามช่าง
๐๔/๑๐/๒๕๑๘

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๒๖

นางสาวโสภา สมวันดี
๓๐/๔/๒๕๒๕

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๒๗

นางสาวอนงค์ จองแสง
๐๓/๐๒/๒๕๓๐

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๒๘

นางอัมพร หมันคงคำ

่

๐๑/๐๑/๒๕๒๐
ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๒๙

นางกัลยา ดวงคำ
๐๓/๐๓/๒๕๒๐

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๓๐

นางสาวนงลักษณ์ จะโบ
๑๕/๐๙/๒๕๑๘

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๓๑

นางอารีรัตน์ วรรณคำ
๒๙/๐๘/๒๕๐๘

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๓๒

นางสาวรรรลนา นุริตมนต์
๒๐/๐๗/๒๕๓๘

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๓๓

นางสาวสุกัญญา แสงมณี
๒๙/๐๙/๒๕๓๑

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๓๔

นางสาวอริสรา โชคลภัสปรีดา
๑๕/๐๖/๒๕๓๒

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๓๕

นางกัญญาวีร์ แซ่ย่าง
๐๑/๐๕/๒๕๑๐

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๓๖

นางสาวฌัชชา ล้อมจันทึก
๐๒/๐๙/๒๕๒๐

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๓๗

นางสาวพรรณณี ยมใจ
๑๒/๑๐/๒๕๒๖

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๓๘

นางสาวอรพรรณ ปวงแก้ว
๑๓/๐๒/๒๕๓๖

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๓๙

นางสาววาสนา อัครกิจไพบูลย์
๒๗/๐๗/๒๕๒๘

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๔๐

นางสาวกัญญิกา อินต๊ะมา
๒๙/๑๐/๒๕๓๐

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๔๑

นางสาวงามวิไล ขันภักดี
๒๔/๙/๒๕๒๓

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๔๒

นางสาวอนงค์ แก้ววงค์
๑๑/๐๙/๒๕๒๑

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๔๓

นางสาวสุพรรษา ผิวฉำ
๐๙/๐๗/๒๕๒๒

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๔๔

นางสาวแพรวพรรณ ศรีคำมูล
๒๙/๐๘/๒๕๓๕

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๔๕

นางสาวสุพรรณี ไส่
๐๙/๐๗/๒๕๒๖

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๔๖

นางสาวนะฟู จะโจ
๐๑/๐๑/๒๕๒๖

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๔๗

นางสาวคนึงนิจ ผาสุก (สุก ข )
๒๗/๐๘/๒๕๓๙

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๔๘

นางสาวอิบา ปาแน
๐๑/๐๔/๒๕๓๕

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๔๙

นางสาวรุ่งทิวา เมืองใจคำ
๒๗/๐๖/๒๕๓๐

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๕๐

นางสาวนริศรา สายนุ้ย
๐๓/๐๖/๒๕๑๐

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๕๑

นางหริญยา ใจตา

๒๙/๑๒/๒๕๑๔

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๕๒

นางสาวสร้อยโสฬส อุตตโม
๐๑/๑๐/๒๕๓๙

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๕๓

นางสาวนกแก้ว แสนสมปาน
๒๑/๐๔/๒๕๒๖

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๕๔

นางณัชจิรัฏฐ์ เปยมวิทย์
๐๓/๐๑/๒๕๒๕

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๕๕

นางเสาวลักษณ์ อินทรวิเชียร
๐๖/๐๑/๒๕๑๔

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๕๖

นางสุภาวดี เขือนเพชร

่

๒๘/๑๒/๒๕๑๙

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๕๗

นางสาวทัศนี ตุ่มคำ
๐๒/๐๘/๒๕๓๔

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๕๘

นางสาวประภาพร คำแก้ว
๒๗/๐๘/๒๕๒๙

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๕๙

นางหนึงฤทัย

่

งามสมทรง
๒๕/๐๑/๒๕๓๔

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๒ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๖๐

นางวิมพ์วิภา เต็มวิรุฬพงศ์
๓๑/๑๒/๒๕๐๑

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๖๑

นางสาวชุติมา ดวงเดือน
๒๕/๐๑/๒๕๓๔

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๖๒

นางสาวพัชริดา จันทรา

๒๙/๑๒/๒๕๒๘

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๖๓

นางธีราพร ฟุงขจร
๒๕/๐๑/๒๕๐๐

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๖๔

นางสาวเขมจิรา โพธิยิม

์ ้

๑๗/๑๑/๒๕๒๒

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๖๕

นางสาวชไมพร จิวจันทร์
๒๓/๑๒/๒๕๓๐

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๖๖

นางพัชรีย์ อันทะโย
๒๑/๑๐/๒๕๑๔

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๖๗

นางภาสิณี บุญสม
๐๕/๐๔/๒๕๑๐

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๖๘

นางภูธิชา ภูวัฒนากุล
๑๘/๐๙/๒๕๐๙

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๖๙

นางสาวปา แซ่มัว

่

๐๑/๐๓/๒๕๑๙

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๗๐

นางสาวจัวะ

๊

แซ่ท้าว
๐๑/๐๕/๒๕๑๙

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๗๑

นางสาวนงเยาว์ ไกรบาป
๒๒/๐๔/๒๕๒๖

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๗๒

นางสาวอัจฉรา ฝนเมฆ
๑๐/๐๑/๒๕๓๑

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๗๓

นางสาวมัตติกา สนิทา
๒๘/๐๔/๒๕๓๐

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๗๔

นางสาวมีโหล จะแส
๐๑/๐๑/๒๕๒๗

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๗๕

นางสาวนานะ จะปา
๐๑/๐๑/๒๕๔๐

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๗๖

นางสาวสุกัญญา อาจเยือง
๐๖/๑๒/๒๕๑๗

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๗๗

นางลดาภัชฐ สังข์ทอง
๒๐/๐๙/๒๕๑๓

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๗๘

นางสาวชโลม นิรัตน์
๒๐/๑๑/๒๕๑๑

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๗๙

นางสาวนวินดา อีเด่อ
๐๑/๐๒/๒๕๒๕

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๘๐

นางสาวฐิติพันธ์
ปญญาธรรมรักษ์

๐๑/๐๖/๒๕๑๗

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๘๑

นางสาวราตรี อะวิสุด
๐๑/๐๙/๒๕๒๕

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๘๒

นางสาวพรรณทิวา ทองขันธ์
๐๒/๐๕/๒๕๑๔

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๘๓

นางสาวณธษา อัศวบัณฑร

๒๗/๑๒/๒๕๑๗

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๘๔

นางสาวเดือน ถ้อยคำม่วน
๒๐/๐๕/๒๕๑๒

ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๘๕

เด็กหญิงกฤติกานต์ วารีนิพนธ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๘๖

เด็กชายกอฟล เครือคำ
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๘๗

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ปรัชญานนท์
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๘๘

นายฆ้อง นายต๊ะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๘๙

เด็กหญิงจิราพร ยิงยศมงคลแสน

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๙๐

เด็กหญิงฐิติกานต์ ศิวะวรพันธ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๙๑

เด็กหญิงฐิติรัตน์ กันชนะสุวรรณ
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๙๒

เด็กหญิงณภัทรา ฉัตรอุทุมพร
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๙๓

เด็กหญิงณหทัย ฉัตรอุทุมพร
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๙๔

เด็กชายทักษะ จันทะบุบผา
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๓ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๙๕

เด็กหญิงนงนภัส เวชประสิทธิ

์

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๙๖

เด็กชายประวิทย์ ดิษฐ์บรรจง
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๙๗

เด็กชายปรัตฐกร สีตาบุตร
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๙๘

เด็กชายปองพล พิพัฒน์เจริญวงศ์
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๗๙๙

เด็กหญิงมนต์ธิณา สุทธิบุตร
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๐๐

เด็กหญิงมัลลิกา เรือนปน
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๐๑

เด็กหญิงรพีภรณ์ อาจาร์จา

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๐๒

เด็กหญิงระพีพรรณ สุตันแก้ว

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๐๓

เด็กหญิงวราภรณ์ ลาภเวที
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๐๔

เด็กหญิงวริณา วันนะ
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๐๕

เด็กชายวัชระพล บัวอ้าย
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๐๖

เด็กชายวีระชัย -
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๐๗

เด็กชายสิริมงคล มิตรเอือสกุล

้

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๐๘

เด็กหญิงสุธิดา กุยมา
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๐๙

เด็กชายหาญศักดิ

์

รังสรรค์
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๑๐

เด็กชายอชิรวิทย์ สังข์วรรณะ
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๑๑

เด็กหญิงอภิวรรณ ยีภิญโญ

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๑๒

เด็กหญิงอารียา โชตินอก

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๑๓

เด็กชายอิทธิเชษฐ์ พรหมทอง
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๑๔

เด็กหญิงอู ลุงยะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๑๕

เด็กหญิงเก็จมณี พานทอง
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๑๖

เด็กชายเรืองศักดิ

์

เปยงแล
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๑๗

เด็กหญิงแพรวพรรณ เกตุทอง
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๑๘

เด็กหญิงกนกพร ขุ่ยนาค
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๑๙

เด็กหญิงคณิตา บานชืน

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๒๐

เด็กหญิงคำดี ลุงซอ
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๒๑

เด็กชายจารุกิตติ

์

ใจเจริญกุลยิง

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๒๒

เด็กหญิงชฎาภรณ์ สมอ่อน
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๒๓

เด็กชายชาครพัฒน์ ตันศรีวงษ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๒๔

เด็กชายชาตรี ปนตา
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๒๕

เด็กหญิงชาลิสา เครือมาส
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๒๖

เด็กชายทักษิณ อินแสง
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๒๗

เด็กหญิงธัญวลัย หมืนสิทธิแพร่

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๒๘

เด็กหญิงนภาพร พาพันธุ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๒๙

เด็กหญิงนฤมล สุขสำราญ

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๔ / ๓๓๒

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๓๐

เด็กหญิงบัวขาว เขียวเด็จ
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๓๑

เด็กหญิงปยรัตน์ วุฒิวระวงษ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๓๒

เด็กชายพงศกร เพชรสุวรรณ
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๓๓

เด็กชายพงศ์ภัค โกชุม
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๓๔

เด็กชายพลกฤต จันทะแสน
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๓๕

เด็กชายพสิษฐ์ พิตรพิบูลทรัพย์
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๓๖

เด็กหญิงพัชรินทร์ ใจปวน
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๓๗

เด็กหญิงภาณุพร คำตัน
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๓๘

เด็กชายรัชชานนท์ เผ่าถนอม
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๓๙

เด็กหญิงลัคนทิน สียะบุตร
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๔๐

เด็กหญิงวิชญาพร คำสิงห์
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๔๑

เด็กชายวิทวัส ดวงอาโน
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๔๒

เด็กชายศรัญ อินต๊ะ
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๔๓

เด็กหญิงศศินา ไกลถิน

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๔๔

เด็กชายสมบูรณ์ ปญญา
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๔๕

เด็กชายสุเมธ แก้วมาคูณ
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๔๖

เด็กหญิงหนุ่มคำ ลุงมู
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๔๗

เด็กหญิงอังคณา พิจอมบุตร
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๔๘

นางสาวอารียา จะแล
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๔๙

เด็กชายเจริญ ไชยสุวรรณ
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๕๐

เด็กชายเบญจ ไชยวรรณ
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๕๑

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ รักษ์คีรีเขต
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๕๒

เด็กหญิงเวธกา อยู่เย็น
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๕๓

เด็กหญิงโสรยา สังฆธรรม
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๕๔

เด็กหญิงไพลิน กวงแหวน

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๕๕

เด็กชายกมลภพ พลภักดี

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๕๖

เด็กชายกล้าณรงค์ แปนไทย
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๕๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ อายูร
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๕๘

เด็กหญิงกัณฐิกา แปงตำ
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๕๙

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ จะลอ
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๖๐

นายจารุวิทย์ -
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๖๑

เด็กชายจิตปากร โนนทิง
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๖๒

เด็กหญิงณัฏฐณิชา มานุ
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๖๓

เด็กชายณัฐวี คำโมนะ
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๖๔

เด็กหญิงธนภรณ์ ลายงาม

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๕ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๖๕

นายนาวิน แซ่ลี

้

๑๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๖๖

เด็กชายนิรุช ตาวินตาน
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๖๗

เด็กหญิงนิฤมล เรือนคำ
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๖๘

เด็กหญิงบุษกร ทองประดับ
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๖๙

เด็กหญิงปพิชญา ทีปกากร

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๗๐

เด็กหญิงปยวรรณ ทวีกูล
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๗๑

เด็กหญิงปุญญาวี เจริญชีพ
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๗๒

เด็กหญิงพรรณวิไล วังศิริโชติ
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๗๓

เด็กหญิงพรศรัณย์ กองซอน
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๗๔

เด็กหญิงพัชรพร คำยศ
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๗๕

เด็กชายพิสิษฐ์ สิริปญญา
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๗๖

เด็กหญิงภัสสร เทพเทพินทร์
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๗๗

เด็กชายภาณุพงศ์ ร่มโพธิ

์

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๗๘

เด็กชายภาณุพงศ์ สุทัศน์
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๗๙

เด็กชายภูวาดิศ งามเจริญ

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๘๐

เด็กชายวัฒนพงศ์ ปนกาวิน
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๘๑

นางสาววิชุดา หมือแล

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๘๒

เด็กหญิงวิไลพร ประดาอินทร์
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๘๓

เด็กหญิงศิริบุตร มุสิกะโปดก
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๘๔

เด็กชายสุภชัย ชัยชนะ
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๘๕

เด็กชายอนุชา บุญคำ
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๘๖

เด็กหญิงอริสรา โรจนประดิษฐ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๘๗

เด็กชายเมธา ลุงละ
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๘๘

นางสาวเมรี

่

แซ่หว่าง
๑๔/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๘๙

เด็กชายเสาร์ ลุงเออะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๙๐

นางสาวกัญญาพัชร อ้อยงาม
๐๒/๑๐/๒๕๔๐

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๙๑

นางสาวกัลยา ธานะ
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๙๒

นางสาวจันทณี ชัยมู
๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๙๓

เด็กหญิงจันทร์จิรา พรหมเทศ
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๙๔

นางสาวชรัญธร กว้างขวาง
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๙๕

นางสาวญารินดา สารแปง
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๙๖

นางสาวณฐิกา แก้วยศ
๑๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๙๗

นายณัฐพงษ์ แซ่ลี
๒๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๙๘

นางสาวณัฐริกา พรมเสน

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๘๙๙

นางสาวณิชากร เมธานิพัทธ์
๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๖ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๐๐

นางสาวดวงพร ดำแดง

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๐๑

เด็กหญิงทัตพิชา จันทร์เณร
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๐๒

นายธนดล สุริยะโต้
๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๐๓

นายธีรภัทร งามจิต
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๐๔

นางสาวนฤมล นาเมืองรักษ์
๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๐๕

นางสาวนฤมล โตเอียม

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๐๖

เด็กชายพงศกร รอดอยู่ยืน

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๐๗

นางสาวพสิกา เกษมควรคีรี
๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๐๘

นางสาวพิชชพร แซ่ตัง

้

๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๐๙

นางสาวพิณลดา ปูไหม
๑๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๑๐

นายภราดร การะหงษ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๑๑

นางสาวรสสุคนธ์ เลาจาง
๐๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๑๒

นายศิริชัย ผ่านดาวเทียม
๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๑๓

นางสาวสร้อยสุดา เลาว้าง
๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๑๔

นางสาวสายสุนีย์ เงาคำ
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๑๕

นางสาวสุดารัตน์ จุติไพรร่มใจจริง
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๑๖

นางสาวสุธิดา คำกิติ
๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๑๗

นางสาวสุธิดา วรกานต์ชนดี
๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๑๘

นางสาวสุภานัน ชูนราทิพย์

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๑๙

นางสาวอร -
๑๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๒๐

นางสาวอรรวี นาแก้ว
๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๒๑

นางสาวอัมภา จะตา
๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๒๒

นางสาวอาทิตยา ณ ลำพูน
๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๒๓

นางสาวอารียา สุนทรา
๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๒๔

นางสาวอุ๋ย จะฟู
๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๒๕

นายเกริกฤทธิ

์

พรสถิตย์วรกุล
๑๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๒๖

นายเทพพิทักษ์ วัฒนแสนสุข
๒๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๒๗

นางสาวเบณจวรรณ อาจู
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๒๘

นางสาวไพลิน อนุศรี

๑๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๒๙

นางสาวกรกนก กลินจันทร์

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๓๐

นางสาวกัญญาณี หล้าจู
๓๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๓๑

นางสาวกิตติยา ศรีนนท์
๒๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๓๒

นางสาวจามจุรีย์ วงค์หมึก
๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๓๓

นายจีรศักดิ

์

วงศ์ชยางกูร
๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๓๔

นางสาวชฎาพร กาทู
๒๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๗ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๓๕

นายชนะศิลป จอกดี
๒๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๓๖

นางสาวชลทิชา นาราบวรรัช
๑๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๓๗

นางสาวชัญญา วังศิริโชติ

๑๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๓๘

นางสาวณัฏฐาพร ประเสริฐโยธิน
๒๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๓๙

นางสาวณัฐกานต์ สุนันตา
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๔๐

นายณัฐกิตติ

์

ทำบุญ
๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๔๑

นายณัฐพร ปาลี
๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๔๒

นางสาวปราง แก้วชูพงษ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๔๓

นางสาวปาย ไม่มีนามสกุล
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๔๔

นางสาวพลอย จะมู
๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๔๕

นางสาวพลอยตะวัน อินต๊ะคำ
๑๕/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๔๖

นายพิทยาพล มีฉลาด

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๔๗

นางสาวพิมพร หนองแก้ว
๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๔๘

นางสาวภัทรสิริ รุ่งเรืองภาสกุล
๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๔๙

นายมงคล เขียวสา
๒๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๕๐

นางสาววชิรญาณ์ นางงาม
๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๕๑

นางสาววิภาวรรณ์ ทาสิงห์คำ
๐๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๕๒

นางสาวศิรินดา เข็มทองนำชัย
๑๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๕๓

นายศุภกรณ์ ศรีโอน
๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๕๔

นางสาวศุภธิดา สุขเกษม
๐๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๕๕

นางสาวสกาวรัตน์ ทองวาฤทธิ

์

๐๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๕๖

นายสนธยา พาณิชสุขุมาลย์
๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๕๗

นายสมพงษ์ ศักดิชินธาดากุล

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๕๘

นายสหัสวรรษ มีแก้ว
๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๕๙

นางสาวสิริลดา บุญแก้ว
๐๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๖๐

นางสาวสุวรรณี
แจ่มเจริญพรดำรง ๓๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๖๑

นางสาวหฤทัย ทองดอกแดง
๐๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๖๒

นายอมรเทพ ไชยเดช

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๖๓

นางสาวอรณิชา ปุดคำ
๑๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๖๔

นางสาวอรอนงค์ แซ่เตียว
๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๖๕

นายอัครณัฐ์ อินทรัตน์
๐๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๖๖
นางสาวอัจฉราพรรณ

อินทานทุม
๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๖๗

นางสาวอัญชลิกา ทิมเถือน

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๖๘

นายอัศดา ทองสวรรค์

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๖๙

นางสาวเกตน์นิภา บิดาหก

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๘ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๗๐

นางสาวเบญจมาศ ชนะตังเจริญ

้

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๗๑

นายเสริมศักดิ

์

พิทักษ์แสงเทียน
๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๗๒

นางสาวเหมยฟา จินดา
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๗๓

นายเอกรินทร์ สร้อยฟา
๐๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๗๔

นางสาวกชพรรณ แคว้นไธสง
๒๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๗๕

นางสาวชไมพร เมืองอนันต์กิจ
๒๓/๑๐/๒๕๔๐

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๗๖

นางสาวทัศวรรณ เพละชืน

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๗๗

นายนิพนธ์ สร้อยฟา
๑๓/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๗๘

นางสาวบุญยอร จูเปาะ
๑๓/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๗๙

นางสาวบุษราคัม
จาตุรปญญาสกุล

๒๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๘๐

นางสาวพรศิริ คำรือ

๋

๐๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๘๑

นายพิสุทธิ

์

ศรีคำ
๒๔/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๘๒

นางสาววรดา หาญศักดิอารี

์

๑๔/๑๒/๒๕๓๙

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๘๓

นายศกลวรรณ เนตรผสม
๐๕/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๘๔

นางสาวสมฤดี ลุงซอ
๐๗/๐๙/๒๕๔๐

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๘๕

นายสัก ไชยแก้ว
๑๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๘๖

นายอัครเดช จันทร์หอม
๐๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๘๗

นางสาวอารีรัตน์ พินธุวัฒน์

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๘๘

นางสาวเบญจมาศ อินเทพมงคล
๒๘/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๘๙

นางสาวเมทนี เจรินบรรดอน
๐๑/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๙๐

นางสาวโสภาวดี ต่อติด
๒๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนหอพระ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๙๑

เด็กหญิงกชามาส สายสุริยะ
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๙๒

เด็กหญิงกรกมล แก้วจันทร์
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๙๓

เด็กชายกวินท์ กุมาร
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๙๔

เด็กหญิงกัญญาภัค พากระโทก
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๙๕

เด็กชายกันตภณ กาวิละนันท์
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๙๖

เด็กหญิงกัลยกร เกษรทอง
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๙๗

เด็กหญิงกัลยาพรรณ เรือนโย
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๙๘

เด็กหญิงกานต์พิชชา สุภาโพน
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๐๙๙๙

เด็กชายกิตติธัช หวังรักกลาง

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๐๐

เด็กชายกิตติพงศ์ สุพรรณ์
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๐๑

เด็กหญิงกีรติพัชร สุทธหลวง
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๐๒

เด็กชายขวัญใจ สุริยา

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๐๓

เด็กชายคิมหันต์ สมเวที
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๐๔

เด็กหญิงคำบุญ สุระ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๙ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๐๕

เด็กหญิงจิฏา สมุห์มานิต

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๐๖

เด็กชายจิตติพัฒน์ พันธุศาสตร์
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๐๗

เด็กหญิงจิรัชญา ปาละสิทธิ

์

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๐๘

เด็กชายจิรัฏฐ์ มอยติละ
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๐๙

เด็กหญิงจีรภิญญา ทรัพย์ประชา
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๑๐

เด็กหญิงจุฑาทิพ พรมคำตัน
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๑๑

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ปุริสุม
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๑๒

เด็กชายจ๋ามเมือง นายโทะ
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๑๓

เด็กหญิงชญาน์นันท์ เครือทนุ
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๑๔

เด็กหญิงชนกนันท์ คำแสน
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๑๕

เด็กหญิงชนกนันท์ ประสมทอง
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๑๖

เด็กหญิงชนัญชิดา วงษ์ราช
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๑๗

เด็กหญิงชนารัญช์ แก้วคำมา
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๑๘

เด็กชายชยากร ไวปญญา
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๑๙

เด็กชายชินดนัย ไชยวงค์
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๒๐

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ตำแก้ว
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๒๑

เด็กหญิงญาณภัทร อินชนบท
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๒๒

เด็กชายญาณวรุฒม์ สุวรรณแพร่
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๒๓

เด็กหญิงญาษิดา จันสีมุ่ย
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๒๔

เด็กหญิงฐานิสร์ ทีปต์จิร
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๒๕

เด็กหญิงฐิติชญา ไชยเวช
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๒๖

เด็กชายฑศธรรม ท้าวยศ
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๒๗

เด็กชายณภัทร ตัตวธร
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๒๘

เด็กชายณภัทร อยู่บ้านคลอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๒๙

เด็กหญิงณภิชชา คำวินิจ
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๓๐

เด็กหญิงณหทัย ทาสา
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๓๑

เด็กหญิงณัชชา จองมูลสุข
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๓๒

เด็กหญิงณัฎฐา เยาวะบุตร
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๓๓

เด็กหญิงณัฐชยา ณ
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๓๔

เด็กหญิงณัฐชยา รักแก้ว
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๓๕

เด็กหญิงณัฐฐาพร เพชรลำ
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๓๖

เด็กหญิงณัฐธิดา สมภักดี
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๓๗

เด็กหญิงณัฐนันท์ ทองสุข
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๓๘

เด็กชายณัฐนันท์ อุปนันท์
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๓๙

เด็กชายณัฐพล ถิระปญญาธร
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๐ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๔๐

เด็กชายณัฐวุฒิ บัวศรี
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๔๑

เด็กหญิงณิชานันท์ ลายบุดสี
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๔๒

เด็กหญิงณิชารีย์ พรมดำ

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๔๓

นายดนุพล คำดวงดาว
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๔๔

เด็กหญิงดลยา ดุมเพชร์
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๔๕

เด็กหญิงดวงหทัย ทรายคำ
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๔๖

เด็กชายทรงยศ ฟูจันทร์ใหม่
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๔๗

เด็กหญิงทักษิณา ตานาพิณ
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๔๘

เด็กชายทำนุรัฐ หงษ์ทอง
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๔๙

เด็กชายทิชานนท์ หงษ์ประเสริฐ
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๕๐

เด็กหญิงธนฉัตร พิมมะทา
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๕๑

เด็กชายธนบดี ไกรทอง
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๕๒

เด็กชายธนบัตร วังพุททรง
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๕๓

เด็กชายธนพูน ดารารัตน์
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๕๔

เด็กชายธนภัทร คิดชัย
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๕๕

เด็กหญิงธนวรรณ ชืนกันยารัตน์

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๕๖

เด็กชายธรรมรักษ์ ดารารัตน์
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๕๗

เด็กชายธรรมรัตน์ ลักขธรรม
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๕๘

เด็กหญิงธวัลรัตน์ ถาธัญ
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๕๙

เด็กหญิงธวัลรัตน์ อทุมชาย
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๖๐

เด็กหญิงธัญวรัตม์ เรืองบุญ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๖๑

เด็กชายธัญเทพ สิงห์แดง
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๖๒

เด็กหญิงธันยชนก ลายคำ
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๖๓

เด็กชายธีธัช มานิตย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๖๔

เด็กชายธีรัช ศรีใจ
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๖๕

เด็กหญิงธีราภรณ์ วงค์สถาน
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๖๖

เด็กหญิงนครินทร์ สิริคำ
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๖๗

เด็กหญิงนงนภัส ศรีสงคราม
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๖๘

เด็กชายนพฉัตร คำมงคล
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๖๙

เด็กชายนภัส อินทจักร
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๗๐

เด็กหญิงนภัสสร ก้อนจันทร์เทศ

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๗๑

เด็กหญิงนภัสสร ณ เชียงใหม่
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๗๒

เด็กชายนฤบดินทร์ ปากหวาน
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๗๓

เด็กชายนันทพงศ์ ชมมาลา
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๗๔

เด็กหญิงนันทพา อดิเรกธรรมากร
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๑ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๗๕

เด็กหญิงนันท์นภัส กันทะลา
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๗๖

เด็กหญิงนันท์นภัส อภัยศรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๗๗

เด็กหญิงนามา มานารัตน์
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๗๘

เด็กหญิงนิรัมภา ชมนิสัย
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๗๙

เด็กหญิงนิรินธนา ยากรณ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๘๐

เด็กหญิงนุชจรี ชูดวง
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๘๑

เด็กชายบดินทร์ วงค์กา
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๘๒

เด็กชายบริบูรณ์ จิรมงคลการ
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๘๓

เด็กหญิงปทิตตา ไชยศรี
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๘๔

เด็กหญิงปพิชญา หอมจันทร์
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๘๕

เด็กชายปภังกร กลินดาว

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๘๖

เด็กชายปรัตถกร นักกรองดี
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๘๗

เด็กชายปราณ ธรรมวิวรณ์กุล
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๘๘

เด็กหญิงปริยฉัตร ทานะขันธ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๘๙

เด็กหญิงปรีชญา นวมงาม
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๙๐

เด็กหญิงปวริศร เม็งมอญ
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๙๑

เด็กหญิงปวันรัตน์ สุทธเนตร
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๙๒

เด็กหญิงปณฑิตา พรรณสาร
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๙๓

เด็กหญิงปาลิตา บุญศิริ
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๙๔

เด็กชายปุญญพัฒน์ จารุวรรณ
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๙๕

เด็กชายพงศกร กึกแก้ว
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๙๖

เด็กชายพงศกร อ้วนเฝอ
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๙๗

เด็กหญิงพรกนก ยืนยงมัน

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๙๘

เด็กหญิงพรทิพย์ ชุดทองม้วน
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๐๙๙

เด็กหญิงพรปวีณ สุวรรณรังษี
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๐๐

เด็กหญิงพลอยรดา ฉวี
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๐๑

เด็กหญิงพลอยไพลิน วงเวียน
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๐๒

เด็กหญิงพันธิตรา ชมภูศรี
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๐๓

เด็กหญิงพิชญาภัค กระจ่างเนตร
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๐๔

เด็กหญิงพิชญาภา เย็นสมพงศ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๐๕

เด็กหญิงพิชามญชุ์ แต้มทอง
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๐๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ปนตาวัน
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๐๗

เด็กหญิงพิมพ์วิไล ไชยวุฒิ
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๐๘

เด็กหญิงพิมลพรรณ ปยธรรมรงค์
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๐๙

เด็กชายภวัต วุฒิเทิดสกุล
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๒ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๑๐

เด็กหญิงภัทรนันท์ เนียมพรมลี
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๑๑

เด็กหญิงภัทรพร เมืองธรรม
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๑๒

เด็กหญิงภัทรภา นะติกา
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๑๓

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ยิงพัฒนวิทย์

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๑๔

เด็กชายภาคิน ลำเลิศธรรม
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๑๕

เด็กชายภาณุวิชญ์ ประทุมรัตน์
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๑๖

เด็กชายภาณุวิชญ์ พนาสันติพงษ์
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๑๗

เด็กชายภูมิฐาน เลาสยาม
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๑๘

เด็กชายภูริพล ศรีกา
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๑๙

เด็กชายภูไท เหมะธุลินทร์
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๒๐

เด็กหญิงมนสิการ อิชยาธรรมกวี

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๒๑

เด็กหญิงรวิสรา สมูลดี
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๒๒

เด็กหญิงรัญชิดา แก้วนำ
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๒๓

เด็กหญิงรัตนประภา ไชยสุข
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๒๔

เด็กหญิงลฎาภา เสมอชีพ
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๒๕

เด็กชายวทัญู เสาระวะ
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๒๖

เด็กหญิงวรัชยา นฤภาคยินดี
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๒๗

เด็กหญิงวรัญญา ไทยหิรัญยุค
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๒๘

เด็กหญิงวรารี สิริเสรีภาพ
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๒๙

เด็กชายวริษฐ์ ยอดสุภา
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๓๐

เด็กหญิงวริษา ทรายแก้ว
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๓๑

เด็กชายวีรศักดิ

์

อุตตโม
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๓๒

เด็กชายวีระวิชญ์ ชัยชนะ
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๓๓

เด็กชายศกุนิชญ์ ศุภวงศ์ศิริ
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๓๔

เด็กหญิงศศิธร ยีตันศรี

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๓๕

เด็กชายศิรวิทย์ สายเขียว
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๓๖

เด็กชายศิวกรณ์ พิมสาร

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๓๗

เด็กหญิงศุภลักษณ์ ใจเหิม
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๓๘

เด็กชายศุภวิชญ์ เสริมกลิน

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๓๙

เด็กชายสริลพร แสงพิชัย
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๔๐

เด็กหญิงสวรรยา เสมานารถ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๔๑

เด็กชายสาริน เขียวสา
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๔๒

เด็กชายสิณะมล ตระกูลอภิรักษ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๔๓

เด็กชายสิปปกร หลานคำ
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๔๔

เด็กหญิงสิริกร กิจเสาวภาคย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๓ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๔๕

เด็กหญิงสิริกร แก้วมูลคำ
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๔๖

เด็กหญิงสิริธร พิพัฒน์หฤทัยกุล
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๔๗

เด็กหญิงสุกัญญา ราชิวงษ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๔๘

เด็กหญิงสุกันยา แผนคง
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๔๙

เด็กหญิงสุชานันท์ เวียงนนท์
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๕๐

เด็กหญิงสุชานาฏ เวียงนนท์
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๕๑

เด็กชายสุนันทชาติ กองมณี
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๕๒

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ตาจุมปา

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๕๓

เด็กชายสุภชัย อุดคำ
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๕๔

เด็กชายสุรวัช นรินทร์
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๕๕

เด็กชายสุรวิชญ์ จินใจ
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๕๖

เด็กชายสุรสีห์ อินเปง
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๕๗

เด็กหญิงสโรชา วิสุทธิเสรีวัง

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๕๘

เด็กหญิงอณัญญา ศรีทอง
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๕๙

เด็กหญิงอภิชญา ศรีอุดมสุวรรณ
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๖๐

เด็กหญิงอรพนิต ตระกูลทิม

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๖๑

เด็กหญิงอสมาภรณ์ สายอาภรณ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๖๒

เด็กหญิงณิชารัศม์ พุ่มภัทรชาติ
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๖๓

เด็กหญิงอัญมณี สุวรรณลัย
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๖๔

เด็กหญิงอัฐภิญญา ไชยสกุล
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๖๕

เด็กชายอิทธิฤทธิ

์

ชัยสุวรรณ
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๖๖

เด็กหญิงอิสราภรณ์ วงค์ศิริวรากุล
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๖๗

เด็กหญิงเขมจิรา กุวังคดิลก

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๖๘

เด็กชายเขมรินทร์ อิศรางกูร
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๖๙

เด็กหญิงเขมิสรา ปเจริญ
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๗๐

เด็กชายเจนวิทย์ ท้วมวงษ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๗๑

เด็กชายเจษฎา การะเกตุ
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๗๒

เด็กชายเฉลิมชัย คำแก้ว

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๗๓

เด็กชายเตชวัน มากชุมนุม
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๗๔

เด็กหญิงเนตรนภา สรีระศรีฤทธิ

์

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๗๕

เด็กหญิงเบญญาภา ละอ่อง
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๗๖

เด็กชายเปนเอก สิทธิมงคล
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๗๗

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ทานันท์
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๗๘

เด็กหญิงเมศิณี สุภาวงค์
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๗๙

เด็กหญิงแพรวา พงศ์ธนบรรณ
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๔ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๘๐

เด็กหญิงโชติกา โลหะรังสี
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๘๑

เด็กหญิงโยษิตา บุญฟู
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๘๒

เด็กหญิงโรจนรัตน์ วงศ์กระจ่าง
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๘๓

เด็กหญิงไรวินท์ อิสระกำธร

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๘๔

เด็กหญิงกนกพร บวรธีรภาพ
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๘๕

เด็กชายกรันต์ ชัยเลิศ
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๘๖

เด็กหญิงกุลนรี ผักกาด
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๘๗

เด็กชายคัมภีรภาพ เพ็ญอัมพร
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๘๘
เด็กหญิงจรินทร์ลักษณ์

เรือนคำ
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๘๙

เด็กชายจักรภพ จงอ่อนกลาง
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๙๐

เด็กชายจารุวิชญ์ บุพผาเทพ
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๙๑

เด็กชายชนะชัย จิตวิไลโสภา
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๙๒

เด็กหญิงชนัญธิดา ทิพย์สถาพร
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๙๓

เด็กหญิงชมพูนุช สุภาธง
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๙๔

เด็กชายชยพล มหัทธนชัย
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๙๕

เด็กหญิงชวิศา แสงโรจน์
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๙๖

เด็กหญิงญาศิณี มีมะแม
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๙๗

เด็กชายณัฐชัย สิงห์แก้ววงค์
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๙๘

เด็กชายณัฐนันท์ ริจ่าม
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๑๙๙

เด็กหญิงดนุนุช รัตนเรืองเดชกุล
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๐๐

เด็กชายธนกร โพธิดวงกุณ

์

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๐๑

เด็กหญิงธนัชญา ประสพโชคชัย
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๐๒

เด็กชายธนาดุล แก้วสา
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๐๓

เด็กหญิงธัญชนก ซองชะลัย
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๐๔

เด็กชายธัมภูมิ กันทอินทร์
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๐๕

เด็กชายธารณ์ อิงคนันทวารี
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๐๖

เด็กชายธิชานน คูหะมณี
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๐๗

เด็กหญิงนภสร ร่วมชาติ
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๐๘

เด็กหญิงนัฎฐ์นิชา ฟองคำ
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๐๙

เด็กชายนันทพงศ์ กาพย์ไชย
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๑๐

เด็กหญิงนันท์นลิน พันธุราษฎร์
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๑๑

เด็กหญิงนิรุชา บุญเรือง
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๑๒

เด็กหญิงนิลาวัณย์ ตันไชย
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๑๓

เด็กชายปฎิพล ทาญานะ
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๑๔

เด็กชายปริตต์ ไชยสมทิพย์
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๕ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๑๕

เด็กหญิงปวิชญา จินามา

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๑๖

เด็กชายปวีณ เขียวชอุ่ม
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๑๗

เด็กชายปญญาวุฒิ วายุโรจน์

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๑๘

เด็กหญิงปานทิพย์ แซ่โง้ว
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๑๙ เด็กหญิงพลอยพัณณารินทร์

น้อยนางจม
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๒๐

เด็กชายพสิษฐ์พล ริพล
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๒๑

เด็กชายพัชรกร ขอดแก้ว
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๒๒

เด็กชายพัชรพงศ์ เพิมดี

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๒๓

เด็กชายพัชรพล ฟองเกตุ
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๒๔

เด็กหญิงพิชญาภัค เกือกแก้ว
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๒๕

เด็กหญิงพิมลนาฎ ศรีนวลใหญ่
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๒๖

เด็กชายพีระพัฒน์ มะไห
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๒๗

เด็กชายภควัต ศักดิกุล
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๒๘

เด็กชายภานุพงศ์ ใจโต
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๒๙

เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ นุ่มหนู
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๓๐

เด็กชายภูตะวัน ใจวีระวัฒนา
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๓๑

เด็กชายภูภัฎ บุญเรือง

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๓๒

เด็กชายมหชน โฆษิตสกุลชัย
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๓๓

เด็กหญิงมาริสา จรูญโกมล
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๓๔

เด็กหญิงรัญชนา ใบชา
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๓๕

เด็กชายวชิรญาณ์ สมณา
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๓๖

เด็กหญิงวรีสา เขือนแก้ว

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๓๗

เด็กชายวัฒน์วิศิษฐ์ แก้วเรือง
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๓๘

เด็กหญิงวิชญาพร หล้าเหลือม

้

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๓๙

เด็กชายวีรภัทร์ วังชิณกุลโรจน์
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๔๐

เด็กหญิงศิรประภา เวยือ

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๔๑

เด็กหญิงสิริโสภาวดี วณะเจริญ
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๔๒

เด็กชายสุภโร เปยสาย

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๔๓

นายอภิชาติ ใจสดใส
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๔๔

เด็กหญิงอังศุมาลิน แก้วดี
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๔๕

เด็กหญิงอัจฉราพร วงค์คำแดง
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๔๖

เด็กหญิงอัญชลินทร์ วัฒน์สุทิธนากูล
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๔๗

เด็กหญิงอาทิตยา ไชยศรี
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๔๘

เด็กหญิงอิศริยา พจนสุนทร
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๔๙

เด็กหญิงเกวลิน มาพิชัย

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๖ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๕๐

เด็กหญิงเพกา เลิศปริสัญู

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๕๑
เด็กหญิงเลย์ลาณี เอวา

บล๊อค
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๕๒

เด็กชายแทนไท โยธาราษฏร
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๕๓

เด็กหญิงกมลชนก แซ่เจียม
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๕๔

เด็กชายกรกฤต สร้อยจักร
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๕๕

เด็กชายกรวิชญ์ วรรณผง

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๕๖

เด็กชายกรวิทย์ กังวานไกร
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๕๗

เด็กชายกรวิทย์ ขันตี
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๕๘

เด็กหญิงกฤษยภรณ์ อินตะสาร

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๕๙

เด็กหญิงกุลนันท์ กูลนะ
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๖๐

นายคณัสนันท์ เงินคำ
๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๖๑

เด็กหญิงจุฑามาศ ฤทธิเดช
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๖๒

เด็กหญิงฉัตรระวี รุ่งเรือง
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๖๓

เด็กชายชนน วาสิการ
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๖๔

เด็กชายชิษณุพงศ์ วงษ์วิริยะ

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๖๕

เด็กชายณัฐชนน ธนะเพทย์
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๖๖

เด็กชายณัฐนภนต์ เขียวดวง
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๖๗

เด็กชายณัฐภัทร กาติบ

๊

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๖๘

เด็กชายณัฐวัตร เมืองโคตร
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๖๙

เด็กชายตนุภัทร ธงนำราษฎร์
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๗๐

เด็กหญิงตะวัน ศรัทธานนท์
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๗๑

เด็กชายถิรนัทธ์ ปริยาพร

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๗๒

เด็กชายทักษ์ดนัย เกษี

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๗๓

เด็กชายธนกร อ่อนนาง
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๗๔

เด็กชายธนอนันต์ อานันทนะ
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๗๕

เด็กหญิงธมลวรรณ
สมัครเขตรการณ์

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๗๖

เด็กหญิงธัญญนันทน์ เข็มทอง
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๗๗

เด็กชายธีรภัทร กันธรรม
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๗๘

เด็กชายนรภัทร มงคลพงษ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๗๙

เด็กหญิงนันทิชา ธัญญวิจิตรกุล
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๘๐

เด็กหญิงปาริชาต ยะวงษ์ศรี
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๘๑

เด็กชายพงศ์ตระกุล วุฒิศักดิสกุล

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๘๒

นายพงศ์เทพ พรหมศิริ
๑๕/๐๑/๒๕๔๐

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๘๓

เด็กชายพลเชษฐ์ พุฒพนาทรัพย์
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๘๔

เด็กหญิงพิชญ์สินี สุริยะลังกา
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๗ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๘๕

นางสาวพิมพ์ชนก ชัยวงค์
๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๘๖
เด็กหญิงพิมพ์ณัฏฐชา

ใจน้อย
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๘๗

เด็กหญิงภัสสราภา ขัดทา
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๘๘

เด็กชายภาณุพงศ์ คำเหลือง
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๘๙

เด็กชายภูมิสิริณ ศรีพิชยานันท์
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๙๐

เด็กชายมงคลกานต์ แสนสุรินทร์
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๙๑

เด็กชายรวิพล รักชุม
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๙๒

เด็กหญิงวรัทยา กาฬรัตน์
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๙๓

เด็กชายวิญญ์วศิณ ชัยชนะ
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๙๔

เด็กหญิงวีนัสญา ธรรมสโรช
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๙๕

เด็กชายศิริมงคล แวนแก้ว
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๙๖

เด็กหญิงอภิลดา กล้าแข็ง
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๙๗

เด็กหญิงอารยา จันทร์ต๊ะ
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๙๘

เด็กหญิงเสาวนีย์ หลักเขต
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๒๙๙

เด็กชายไดกิ ทานากะ
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๐๐

เด็กชายกรัณย์พล ทวีรัชต์เดชาธร
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๐๑

เด็กชายกฤตเมธ ทองสว่าง
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๐๒

เด็กหญิงกฤษณรัตน์ สุขศรี

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๐๓

เด็กชายกฤษดา พึงจาบ

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๐๔

เด็กหญิงคริษม์ฐา ภูมี
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๐๕

เด็กหญิงจงกล คัชเคียน
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๐๖

เด็กชายจักรพรรดิ

์

ทาบ้านแปน

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๐๗

เด็กหญิงจันจิรา ยะมะโน
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๐๘

เด็กหญิงจันทกานต์ ทองประเสริฐ
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๐๙

เด็กหญิงจิดาภา ประกิจ
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๑๐

เด็กหญิงจิระนันท์ หนูสา
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๑๑

เด็กหญิงจีระนันท์ หนูสา
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๑๒

เด็กชายชนนธร ชาติมนตรี
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๑๓

เด็กชายชนมภูมิ ธาระมณี
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๑๔

เด็กชายชนะรัตน์ จอมขันเงิน
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๑๕

เด็กชายชนาธิป แก้วคำ
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๑๖

เด็กชายชยากร แก้วเมืองมา
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๑๗

เด็กหญิงชลธิชา แปลงวงค์

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๑๘

เด็กชายชัญธรัฏฐ์ โปกปน
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๑๙

เด็กหญิงซีนาย่า อังกรามัน
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๘ / ๓๓๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๒๐

เด็กชายฐิติวุฒน์ เชียงหว่อง
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๒๑

เด็กหญิงณฐิตา พรมรัตน์
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๒๒

เด็กชายณพล สุขโชติ
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๒๓

เด็กหญิงณัฐกฤตา จันปุก
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๒๔

เด็กหญิงณัฐณิชา เชียงแข็ง
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๒๕

เด็กหญิงณัฐธิดา สุริโยดร
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๒๖

เด็กชายณัฐนนท์ ธรรมดา
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๒๗

เด็กชายณัฐพล เรือนแก้ว
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๒๘

เด็กหญิงณัฐวรา ชัยนุรักษ์
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๒๙

เด็กหญิงณีรนุช สัมโน
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๓๐

เด็กชายทชภณ เพชรรัตน์
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๓๑

เด็กชายธนชานน ลุงคนชม
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๓๒

เด็กชายธนวัฒน์ ศรีปราชญ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๓๓

เด็กชายธนากร ขันแก้ว
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๓๔

เด็กชายธนากรณ์ ศศิธร
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๓๕

เด็กชายธวัชชัย คำยอย
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๓๖

เด็กหญิงธัญญ์นรี อภิชัยวิโรจน์
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๓๗

เด็กหญิงธิดาวรรณ ลุงซุ
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๓๘

เด็กชายนพฤทธิ

์

สุวรรณรัตน์
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๓๙

เด็กหญิงนัฐลดา ธรรมขันธ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๔๐

เด็กหญิงนาถอนงค์ จันทะกี
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๔๑

เด็กหญิงบัณฑิตา สายกระสุน
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๔๒

เด็กชายปฏิพัทธ์ จำรัสธิติสาร
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๔๓

เด็กชายปฏิพัทธ์ หอมเดช
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๔๔

เด็กชายปฏิรพ นาคนาคา

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๔๕

เด็กหญิงปภาวรินทร์ ปญญาสม
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๔๖

เด็กหญิงปทมพร หลู่โหล่ง

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๔๗

เด็กชายพงษ์พัทธ์ ปนทะเปา
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๔๘

เด็กชายพงษ์พิสิทธิ

์

จิวหานัง
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๔๙

เด็กชายพงษ์ศิริ อิมสมบัติ

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๕๐

เด็กชายพรวิสิฐ กิจประภานนท์
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๕๑

เด็กหญิงพฤกษา เสียงดัง
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๕๒

เด็กหญิงพลอยชมพู พรหมดีเทพ
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๕๓
เด็กหญิงพลอยบุรินทร์

ปนคำ
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๕๔

เด็กหญิงพัชนี บุญดี

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๙ / ๓๓๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๕๕

เด็กหญิงพัณณิตา ฉัตรแก้ว

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๕๖

เด็กชายพัสกร บุญสูง

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๕๗

เด็กชายพิชุตม์ ฟาสาร
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๕๘

เด็กชายพิชัยยุทธ บุญจันทร์
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๕๙

เด็กชายพีรพัฒน์ จอมคีรี
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๖๐

เด็กชายพีระศิลป แก้วพิทักษ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๖๑

เด็กชายพุฒินันท์ พงษ์ศรี
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๖๒

เด็กชายพุฒิเมธ พุฒิกานต์
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๖๓

เด็กหญิงภรณ์ธิฌา ส่วยหย่ง
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๖๔

เด็กชายภัทรพันธ์ คุณะสารพันธ์
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๖๕

เด็กชายภาณุวัต บุญพิน

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๖๖

เด็กหญิงภาวินี สารวาท

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๖๗

เด็กชายภูริ ศรีโพธิ
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๖๘

เด็กชายภูริช เทศคลัง
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๖๙

เด็กหญิงภูริชญา ณ เชียงใหม่
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๗๐

เด็กชายภูริณัฐ คำมูล
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๗๑

เด็กหญิงมนัสชนก ขันทะ
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๗๒

เด็กชายยศพัฒน์ ชัยวงษ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๗๓

เด็กหญิงรมิตา หอมนวล

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๗๔

เด็กชายรัชชานนท์ เกิดฉาย
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๗๕

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ต๊ะตุ้ย
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๗๖

เด็กหญิงรู้รักสามัคคี นำสา
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๗๗

เด็กหญิงลักษิกา คำลือ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๗๘

เด็กหญิงลัดดารัตน์ ปดชัยภูมิ
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๗๙

เด็กชายวงศธร ม่วงกลิน

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๘๐

เด็กหญิงวราลักษณ์ เชียงชุม
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๘๑

เด็กชายวริศ กันธะมาลัย
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๘๒

เด็กชายวัฒนชัย หนูสา
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๘๓

เด็กชายศรัณย์ สุริโยดร
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๘๔

เด็กหญิงศิริรัตน์ คำมา
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๘๕

เด็กหญิงศุภณิชา โปธา
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๘๖

เด็กชายศุภากร จริน
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๘๗

เด็กชายศุภเชฏฐ์ ศรีพนา
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๘๘

เด็กชายสมิทธิ

์

ใยบัว
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๘๙

เด็กชายสราวุฒิ เรือนจินเจ็ก
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๔๐ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๙๐

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

กรุณา

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๙๑

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ เสาร์แก้ว
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๙๒

เด็กหญิงหฤทัย ดวงแก้ว
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๙๓

เด็กชายอภิรัตน์ อินทอง
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๙๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พิบูลย์
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๙๕

เด็กหญิงอรพิชญ์ ผ่องพันธ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๙๖

เด็กหญิงอัจฉรีย์ ภูไทธนาธรณ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๙๗

เด็กชายเด่นภูมิ เลาย่าง
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๙๘

เด็กหญิงเบญญาภา พยาชม
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๓๙๙

เด็กหญิงเมรยา เลาย้าง
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๐๐

เด็กชายเลิศฤทธิ

์

ไช่

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๐๑

เด็กชายโชติพงษ์ ราชทัง
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๐๒

เด็กชายโรจนศักดิ

์

เอมเอียม

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๐๓

เด็กชายไตรฉัตร อินทุภูติ
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๐๔

เด็กชายกษิดิศร์ อภิรมย์
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๐๕

เด็กชายกุลพงศ์ เตชะภมรกุล
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๐๖

เด็กชายคิมหันต์ แพงไธสงค์
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๐๗

เด็กหญิงชนม์นิภา ขาวละออ
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๐๘

เด็กหญิงฐานิกา พนาชุติมา
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๐๙

เด็กหญิงณัฐชยา บัวเลียม

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๑๐

เด็กหญิงณัฐนารี จาดฤทธิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๑๑

เด็กชายธนกฤต ณรงค์จันชัย

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๑๒

เด็กชายธนพัฒน์ ธนาไชยสกุล
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๑๓

เด็กชายปยะวัฒน์ ทาสม
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๑๔

เด็กชายพันกร ยอดไส่
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๑๕

เด็กชายสุภกิณห์ เฟรเซอร์

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๑๖

เด็กหญิงเกตุปญญา ยังกุลมิง

่ ่

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๑๗

เด็กชายปฏิภาณ อินทรา
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๑๘

เด็กหญิงอดิภา รามสูต
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๑๙

เด็กหญิงมณทินันท์ ขาวหล้า
๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๒๐

นางสาวสกุลรัตน์ ดวงใจ
๑๔/๐๗/๒๕๓๕

บริษัท ซีพีแรม จำกัด สาขาเชียงใหม่
พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๒๑

นายนพดล ลือชัย
๒๕/๐๖/๒๕๒๒

บริษัท ซีพีแรม จำกัด สาขาเชียงใหม่
พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๒๒

นางสาวกฤษณวรรณ บุรีแก้ว
๒๕/๐๑/๒๕๓๖

บริษัท ซีพีแรม จำกัด สาขาเชียงใหม่
พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๒๓

นางสาวอัมพิกา นันต๊ะสุ
๒๘/๐๗/๒๕๓๐

บริษัท ซีพีแรม จำกัด สาขาเชียงใหม่
พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๒๔

นางสาวอริยา วงค์แคะหล้า
๑๗/๐๕/๒๕๓๒

บริษัท ซีพีแรม จำกัด สาขาเชียงใหม่
พระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๔๑ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๒๕

นางสาวณิชกานต์ ปนชะนะ
๒๑/๐๒/๒๕๓๔

บริษัท ซีพีแรม จำกัด สาขาเชียงใหม่
พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๒๖

นางสาวธิดารักษ์ สายธารทิพย์
๐๑/๐๖/๒๕๓๖

บริษัท ซีพีแรม จำกัด สาขาเชียงใหม่
พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๒๗

นางสาววิชชุดา คนดี
๓๐/๐๓/๒๕๓๗

บริษัท ซีพีแรม จำกัด สาขาเชียงใหม่
พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๒๘

เด็กหญิงกนกรัตน์ สามคำ
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย วัดปาเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๒๙

เด็กชายกรวิชญ์ ลุงทุน
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย วัดปาเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๓๐

เด็กหญิงจ๋ามหญิง ลาวหม่อง
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย วัดปาเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๓๑

เด็กหญิงปวีณา ดวงดี
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย วัดปาเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๓๒

เด็กหญิงพรฟา ลุงยา
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย วัดปาเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๓๓

เด็กชายพล ลุงก้า
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย วัดปาเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๓๔

เด็กหญิงวันดี ชายศิริ
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย วัดปาเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๓๕

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

ยอดแซง
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย วัดปาเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๓๖

เด็กชายอนุสรณ์
ไม่ปรากฏนามสกุล ๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย วัดปาเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๓๗

เด็กหญิงเครือ คำวัง
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย วัดปาเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๓๘

เด็กชายจอมเครือ ทองพูน
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย วัดปาเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๓๙

เด็กหญิงพนิดา ปาหมาด
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย วัดปาเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๔๐

เด็กหญิงวันวิสา แสนแก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย วัดปาเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๔๑

เด็กชายสายดาว ลุงมู
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย วัดปาเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๔๒

เด็กชายส่วย สร้อยแสง
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย วัดปาเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๔๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

จอมเมือง
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย วัดปาเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๔๔

เด็กชายอ่อง ลุงติ

๊

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย วัดปาเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๔๕

เด็กชายเจนวิทย์ วีทัก
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย วัดปาเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๔๖

นายกลม ลุงขุน
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๔๗

เด็กชายถิรวัฒน์ อ่องมิด
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๔๘

เด็กชายธีรนันท์ ผัดเขียว
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๔๙

เด็กชายธีรพงศ์ ยวงปารมี
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๕๐

เด็กชายนธัทชัย อภัยกาวี
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๕๑

เด็กชายนพดล คำนะ
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๕๒

เด็กชายนับทอง มณีวงค์
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๕๓

นายน้อย ลุงหนุ่ม
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๕๔

เด็กชายปวัน ประทีปเมือง
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๕๕

เด็กชายปง ปนติต๊ะ
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๕๖

เด็กชายปติกร จันทร์ดี
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๕๗

เด็กชายพงศ์ภัค เกียรติยิงสง่า

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๕๘

เด็กชายพากร บุญศรี

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๕๙

เด็กชายภูรินทร์ อินยอด
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๔๒ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๖๐

เด็กชายวทัญู คำลือ
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๖๑

เด็กชายวิชิต ปนติ
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๖๒

เด็กชายวิทวัส ฟองมูล
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๖๓

นายศรายุธ ไม่มีชือสกุล

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๖๔

เด็กชายสมชาย นายซิง

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๖๕

เด็กชายสุภนัย จารุเฉลิม
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๖๖

เด็กชายหล่อโด อาซอง
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๖๗

เด็กชายอรรถพล ลุงเสือ
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๖๘

เด็กชายอำพล จองปุก
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๖๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

กิจบำรุง
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๗๐

เด็กชายเครือหลาว ลุงต๊ะ
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๗๑

เด็กชายเคอะ ลุงคำ
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๗๒

เด็กชายสุชัด อาซอง
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๗๓

เด็กชายเนวิน นาคคงคำ
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๗๔

เด็กชายโต เงิน
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๗๕

เด็กชายจิตวัต นูพลกรัง
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๗๖

เด็กชายรพีภัทร ลังกาใจ
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๗๗

นายทักษิณ สัณฑ์วนาคีรี
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๗๘

เด็กชายธนยศ รุจิรเวทย์
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๗๙

เด็กชายนคร ลุงเฮือน
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๘๐

เด็กชายวันชัย เลาปา

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๘๑

เด็กชายวิษณุ ยะมัง
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๘๒

เด็กชายศุภฤกษ์ อินสัน
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๘๓

เด็กชายไกรสิทธิ

์

ทาวี
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๘๔

เด็กชายณัฐวุฒิ แนะพอ
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๘๕

เด็กชายปทวี มงคลธง
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๘๖

นายสนัน

่

เพชรกระจ่างสุข
๑๔/๑๐/๒๕๓๙

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๘๗

เด็กชายสุรเดช ศรีดาวเรือง
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๘๘

นายหน่อแสง กุ่งหล้า
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๘๙

เด็กชายอธิฐาน ทองอร่าม
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๙๐

นายกฤตนัย เสือยิม

้

๒๕/๐๘/๒๕๔๐

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๙๑

นายจิตกร
นิยมไพรเผ่าพันธุ์

๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๙๒

นายจิตติพงษ์ จารุเฉลิม
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๙๓

นายจิรายุ มาเยอะ
๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๙๔

นายชัชชัย ธนกาญจนา
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๔๓ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๙๕

นายธนทัต ยาดี
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๙๖

นายธันยบูรณ์ วงศ์สาน
๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๙๗

นายนิคม สุภามูล
๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๙๘

นายปณิธาน ทองอร่าม
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๔๙๙

นายพีรพันธุ์ จันทร์พิทักษ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๐๐

นายสิทธิพงษ์ แซ่เติน

๋

๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๐๑

นายสุพัฒน์ ใจมัน
๑๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๐๒

นายอภิวัตร์ เชยเอียม

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๐๓

นายอรรถกร เจริญวงษ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๐๔

นายอัฐษฎาวุฒิ สุนันต๊ะ
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๐๕

นายเริงชัย เข่อวอ
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๐๖

นายเศรษฐพงษ์ พิศาลวนาลัย
๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๐๗

นายพรเครือ ลุงเงิน
๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๐๘

นายวสันต์ รักษาราษฎร์
๒๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๐๙

นายเลิศรักษ์ ศักดี
๐๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๑๐

นายพสิษฐ์ เฉลิมวันชัย
๒๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๑๑

นายประภาน จูแวน

๒๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๑๒

นายพงษ์พิสุทธิ

์

อันโยธา

๑๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๑๓

นายศราวุฒิ พลากรชัยชนะ

๒๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๑๔

นายศักดิสิทธิ

์ ์

ยิงสินสาริกา

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๑๕

นายอนุชา เด่นดำรงฤทธิ

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๐

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๑๖

นายเจษฎา ขันทอง
๑๑/๐๗/๒๕๔๐

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๑๗

นายเพชรรัตน์ แซ่โค้ว

๓๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๑๘

นางสาวอัญจรา สัปจาตุระ ๙/๙/๒๕๑๔ โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๑๙

เด็กชายภานุพงษ์ จิตกระโทก
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๒๐

นายปุด อุ่นคำ
๒๙/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๒๑

เด็กชายซือ

่

-
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปาครัง

่

วัดหนองปาครัง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๒๒

นายนนทภัทร์ ลุงคำ
๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดหนองปาครัง

่

วัดหนองปาครัง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๒๓

เด็กหญิงกมลรัตน์ เจริญนาน
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๒๔

เด็กชายกฤษณ์ จุ้ยประชา
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๒๕

เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ ปนศิริ
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๒๖

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ปองไฝ
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๒๗

เด็กหญิงการต์พิชชา ปุณยพัฒน์อังกูร
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๒๘

เด็กชายคชภัค จะบ่อ
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๒๙

เด็กหญิงชลธิชา เขิงมล

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๔๔ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๓๐

เด็กชายชัชพิสิฐ คำสิงห์
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๓๑

เด็กหญิงชูติมณฑน์ อภัยภักดี
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๓๒

เด็กหญิงฐิตาภา เตียงชัยภูมิ
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๓๓

เด็กชายณวัฒน์ สิขัณฑกบุตร
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๓๔

เด็กหญิงณัฏฐนิชา เจียมพิศุทธิ

์

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๓๕

เด็กหญิงณัฐฐิณี กิติกุศล
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๓๖

เด็กชายณัฐวุฒิ สิงห์โตเผือก
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๓๗

เด็กชายตุลธร เลาว้าง
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๓๘

เด็กชายทวีศักดิ

์

นำมา
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๓๙

เด็กชายทิชานนท์ บุญฟู
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๔๐

เด็กชายธนกฤต ปวงคำลือ

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๔๑

เด็กชายธนพนธ์ ศิริพันธ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๔๒

เด็กชายธนวัชร ปงวัง
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๔๓

เด็กชายธรรมรัตน์ ประเสริฐศรี
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๔๔

เด็กหญิงธัญวรัตน์ แสนสมบัติ
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๔๕

เด็กหญิงธารทิพย์ กิตติกุลโยธิน
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๔๖

เด็กชายธเนศ โรจน์ฤดากร
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๔๗

เด็กชายนพณัฐ พรหมเสน
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๔๘

เด็กหญิงนันท์นภัส ลุงทุน
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๔๙

เด็กหญิงบัณฑิตา ประชุม

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๕๐

เด็กหญิงปภาดา พึงประดิษฐ์

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๕๑

เด็กชายปุณญพัฒน์ ไชยวงค์
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๕๒

เด็กหญิงพรชนันท์ แตะต้อย
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๕๓

เด็กหญิงพรนภัส ตระกูลทิม
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๕๔

เด็กหญิงพรพรรษา กิตติกุลเจริญ
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๕๕

เด็กหญิงพลอยพรรณ ทองสุข
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๕๖

เด็กหญิงพัชราพร อยู่ลือ
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๕๗

เด็กหญิงพิชญ์สินี แก้วมงคล
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๕๘

เด็กหญิงพิมพิกา ศูนเจิม
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๕๙

เด็กหญิงพิมพ์นภัทร บัวยิม

้

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๖๐

เด็กหญิงภัควลัญชณ์ กองดวง
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๖๑

เด็กหญิงมณีนพรัตน์ มีเดช
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๖๒

เด็กชายราชพฤกษ์ ขิปนัน
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๖๓

เด็กหญิงศศิวิมล บัวบาน
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๖๔

เด็กหญิงศิรินารถ แก้วจิโน
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๔๕ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๖๕

เด็กหญิงศิริวรรณ ชัยสาร
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๖๖

เด็กชายสุวิจักขณ์ คำช่างคิด
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๖๗

เด็กหญิงหทัยกานต์ ยาแดง
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๖๘

เด็กหญิงหทัยภัทร สุยะคำ
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๖๙

เด็กชายอนันตชัย บัวละออ
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๗๐

เด็กหญิงอนิจจญา เมืองแก้ว
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๗๑

เด็กหญิงอาร์นัสชา มุกดาสวัสดิ

์

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๗๒

เด็กหญิงอาวีวา เกียท
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๗๓

เด็กหญิงอิสรีย์ ศรีวิลัย
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๗๔

เด็กหญิงเกตน์สิรี กุณามณี
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๗๕

เด็กชายเสฏฐวุฒิ ปานนาค
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๗๖

เด็กหญิงกรกฤตพร ถาสกุล
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๗๗

เด็กหญิงจิดาภา เขือนคุ้ม

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๗๘

เด็กหญิงชนกสุดา ชัยชาญ
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๗๙

เด็กชายชินบัญชร พัฒนกุลเกียรติ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๘๐

เด็กหญิงญานิศา ใจแก้ว
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๘๑

เด็กหญิงณัฏฐณิชา วงค์คำบาล
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๘๒

เด็กชายณัฐชนน ตุวินันท์
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๘๓

เด็กหญิงณัฐธยาน์ สายทอง
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๘๔

เด็กชายณัฐนันท์ ธรรมวงศ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๘๕

เด็กชายณัฐพล ผงคำ
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๘๖

เด็กหญิงทิพธัญญา วรรณชัย

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๘๗

เด็กหญิงธนาภรณ์ กันทะเสนา
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๘๘

เด็กหญิงธิติยา น้อยคูณ
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๘๙

เด็กชายธีรกานต์ มูลฟู
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๙๐

เด็กหญิงนรีรัตน์ ชัยมณี
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๙๑

เด็กชายนวพล ผลนิมิตร
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๙๒

เด็กชายนิพพิชฌน์ ปนยศ
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๙๓

เด็กหญิงนำทิพย์ บุญศรี
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๙๔

เด็กหญิงปพิชญา รังศรีสืบ
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๙๕

เด็กหญิงปาณิสรา คุณหลัก
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๙๖

เด็กชายพงศกร มะลิซ้อน
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๙๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เพ็ชรมณี
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๙๘

เด็กหญิงพิรานันท์ กันทะวงค์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๕๙๙

เด็กชายภัทรพล จอมคำ
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๔๖ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๐๐

เด็กชายภูตะวัน ปาคำ
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๐๑

เด็กหญิงรชยา วงค์กรณ์
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๐๒

เด็กชายวรปรัชญ์ คำปน
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๐๓

เด็กชายวรานนท์ พรหมศิริสมบัติ
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๐๔

เด็กหญิงวันวิสา นรสิงห์
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๐๕

เด็กชายวิโรจน์ งัวผะ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๐๖

เด็กชายศิลา เสนาพงษ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๐๗

เด็กชายศุภกฤต แสนวงค์คำ
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๐๘

เด็กหญิงสุภาพร บุญเฉลียว
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๐๙

เด็กชายอธิคุณ อุ่นศรีเพ็ง
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๑๐

เด็กหญิงอมลวรรณ คำยา
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๑๑

เด็กหญิงอรณัชชา สวนสุคนธมาศ
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๑๒

เด็กหญิงอังศุนิตย์ อะโน
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๑๓

เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ เขือนธะนะ

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๑๔

เด็กชายเกริกฤทธิ

์

ยาวิราช

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๑๕ เด็กหญิงแมร์รี มากาเร็ต

่

ไฮด์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๑๖

เด็กหญิงกัลยารัตน์ เงินยวง
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๑๗

เด็กชายกิตติภัฎ เจือจันทึก
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๑๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

แก้วจารนัย

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๑๙

เด็กหญิงจินต์จุฑา จุลอักษร
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๒๐

เด็กชายชญานนท์ ประทุมวรรณ
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๒๑

เด็กหญิงชนม์นิภา ทองด้วง
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๒๒

เด็กชายณชยันต์ ชมเมือง
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๒๓

เด็กชายณภัทร สุวรรณภารต
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๒๔

เด็กชายณภัทร อารี
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๒๕

เด็กหญิงณัฐชนก สายทอง
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๒๖

เด็กหญิงณัฐธิดา ดวงมณี
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๒๗

เด็กชายณัฐภัทร ลำยู

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๒๘

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์แก้ว
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๒๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ฟูศรี
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๓๐

เด็กหญิงดนยา เลาหมี

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๓๑

เด็กชายดนุสรณ์ บุญเรือง
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๓๒

เด็กหญิงดุจฤทัย ถาแก้ว
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๓๓

เด็กชายตันติภัทร บรรเทิง
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๓๔

เด็กชายติณณภพ แซ่ก้าว
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๔๗ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๓๕

เด็กชายธนดล ปญเจริญ
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๓๖

เด็กชายธนพงษ์ เกษมพันธ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๓๗

เด็กชายธวัชชัย ไชยสีธิ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๓๘

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ศิรประภารัตน์
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๓๙

เด็กชายธีรภพ เยาว์ธานี
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๔๐

เด็กหญิงนภสร แสนสองแคว
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๔๑

เด็กชายนภัสกร เงินพะช่อ
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๔๒

เด็กชายนันทสิทธิ

์

อรินแก้ว
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๔๓

เด็กชายนิติรัฐ ทองอินทร์แก้ว
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๔๔

เด็กชายปริยพงศ์ สมปาน
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๔๕

เด็กหญิงปวีณา ประนันติบ

๊

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๔๖

เด็กหญิงปุริดา สุระวงศ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๔๗

เด็กหญิงพจนีย์ มณีรัตน์
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๔๘

เด็กหญิงพรทิวา มณธินา
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๔๙

เด็กชายพรเทพ ปญญามี
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๕๐

เด็กชายพัสนันท์ แดงมาลี
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๕๑

เด็กหญิงภัทรธิดา เงินแจ้ง
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๕๒

เด็กชายภาคิน อินแถลง
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๕๓

เด็กชายภูดิศ กันทะพิกุล
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๕๔

เด็กชายภูมินทร์ นาคบุตร
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๕๕

เด็กชายวชิรวิทย์ กันทะยา
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๕๖

เด็กหญิงวรนุช กลัดแปน
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๕๗

เด็กชายวายุภักดิ

์

ดำริ
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๕๘

เด็กหญิงศลิษา ชมภูมิง

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๕๙

เด็กชายสิริวัฒน์ สีสังข์
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๖๐

เด็กหญิงสุธาวัลย์ สุขม่วง

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๖๑

เด็กหญิงอารียา สมประเสริฐ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๖๒

เด็กชายอินทนนท์ ใจวงค์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิโศภน วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๖๓

เด็กชายกนกพล วันลา
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๖๔

เด็กหญิงกมลกร ชาวบ้านกร่าง
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๖๕

เด็กชายกรวิชญ์ สุจริตธรรม
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๖๖

เด็กชายกฤติน เสนีวงค์
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๖๗

เด็กหญิงกัญญาวีร์ โนจา
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๖๘

เด็กชายกันตพงศ์ อินทำ
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๖๙

เด็กชายกิตติคุณ อ่อนนิม

่

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๔๘ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๗๐

เด็กชายกิตติภัท เธียรวัฒนกุล
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๗๑

เด็กชายคะเณศ ธนัยนพรัตน์
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๗๒

เด็กชายจตุรพักตร์ สุวรรณดีเลิศ
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๗๓

เด็กหญิงจรีภรณ์ รัตนสุวรรณ
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๗๔

เด็กหญิงจันทกานต์ คุณคง
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๗๕

เด็กชายจารุพัฒน์ ไชยหล้า
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๗๖

เด็กชายจิรวัฒน์ ตันอุด
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๗๗

เด็กหญิงจิราพัชร ศรีเมืองมูล
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๗๘

เด็กหญิงชญานิศ มูตยะ
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๗๙

เด็กหญิงชฎาพร ดวงแค
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๘๐

เด็กหญิงชนัญชิดา ขันพล
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๘๑

เด็กหญิงชนัดดา ทวีผล
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๘๒

เด็กชายชวกร ชัยแก้ว
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๘๓

เด็กหญิงณฐกร ช้อยอนุรักษ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๘๔

เด็กชายณรงค์วัฒน์ อึงจิตรไพศาล

้

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๘๕

เด็กหญิงณัชชา ชัมพูนทะ
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๘๖

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ชัยลอม
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๘๗

เด็กชายณัฏฐิชัย ชุติภาดา
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๘๘

เด็กหญิงณัฐณาจน์ นามบุตร
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๘๙

เด็กหญิงณัฐณิชา กันทะวงค์
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๙๐

เด็กหญิงณัฐณิชา ณะวรรทัย
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๙๑

เด็กหญิงณัฐณิชา มะโนรมย์
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๙๒

เด็กหญิงณัฐพร บุญมี
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๙๓

เด็กหญิงณิชารีย์ มณีวงศ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๙๔

เด็กหญิงดีรชา ตุ้นคำ
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๙๕

เด็กหญิงทัตพิชา ยอดดี
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๙๖

เด็กหญิงทิพย์รดา ทิศานุรักษ์
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๙๗

เด็กชายธนกร พงษ์ตุ้ย
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๙๘

เด็กชายโชติวิทย์ นำเพชร
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๖๙๙

เด็กหญิงธนพร ยิงวัฒนโชติ

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๐๐

เด็กชายธนยศ มณีวงศ์
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๐๑

เด็กหญิงปฤษญพร ปญญาราษฎร์
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๐๒

เด็กชายธาวิน อุทธิยัง
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๐๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ ใจปน
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๐๔

เด็กชายธีรฉัตร สืบสวน
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๔๙ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๐๕

เด็กหญิงนรมน ไชยมูล
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๐๖

เด็กชายนราวิชญ์ คำไฝ
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๐๗

เด็กชายนราวิทย์ วงค์คำ
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๐๘

เด็กหญิงนันท์ณภัทร วงค์มหาวัน
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๐๙

เด็กหญิงนันท์นภัส แพทย์ไชโย
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๑๐

เด็กหญิงบงกชกร แดงมาลี
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๑๑

เด็กหญิงบรรพตี ไชยวงค์
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๑๒

เด็กหญิงบุญฑริกา คำอยู่
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๑๓

เด็กชายกฤตพัส มอญแสง
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๑๔

เด็กชายปภังกร ปญญาราช
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๑๕

เด็กหญิงปองภพ ดีลี
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๑๖

เด็กชายปณณวัฒน์ วงษ์แก้วจันทร์
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๑๗

เด็กหญิงปาณิสรา ฟองไหล
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๑๘

เด็กหญิงปาณิสรา แสงเพ็ชร
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๑๙

เด็กหญิงปยนภัสร์ ติยะสันต์
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๒๐

เด็กหญิงปยะธิดา อินติ
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๒๑

เด็กหญิงปุญชรัศมิ

์

อินแก้ว

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๒๒

เด็กหญิงปุญชรัสมิ

์

สิญจวัตร์
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๒๓

เด็กหญิงพลอยไพลิน แย้มยินดี
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๒๔

เด็กหญิงพัชรียา ศรีคำแปง
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๒๕

เด็กชายพิชยะ ราษบัญดิฐ
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๒๖

เด็กหญิงพิมพ์มาดา สิทธิ
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๒๗

เด็กหญิงฟาใหม่ คงกฤตยานุกุล
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๒๘

เด็กหญิงภคพร เหลือมแสง

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๒๙

เด็กชายภวัต จารุสัมพันธ์กนก
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๓๐

เด็กหญิงภัทรธิดา
วิทยาประภารัตน์

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๓๑

เด็กหญิงภัทรธิดา สุริยา

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๓๒

เด็กหญิงภัทรมล เรืองภูมิ
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๓๓

เด็กหญิงภัทราวดี ก้อนแก้ว
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๓๔

เด็กหญิงภัสสร หมันตลุง

่

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๓๕

เด็กชายภูมินทร์ แสนแปง
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๓๖

เด็กชายภูมิพัฒน์ พูลสวัสดิ

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๓๗

เด็กชายภูวิศ แซ่อัง
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๓๘

เด็กหญิงมนต์ทิรา ภูสิริพัฒนานนท์
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๓๙

เด็กชายมัชฌิมา ขำเนตร
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๕๐ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๔๐

เด็กชายรฐนนท์ คำร้อง
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๔๑

เด็กชายรัชกฤช โมจมสิน

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๔๒

เด็กชายรัชพล เถาสุวรรณ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๔๓

เด็กชายรัตนพงษ์ เกษมศรี
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๔๔

เด็กชายนพรัตน์ ริสนา

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๔๕

เด็กหญิงศตพร ตาอินทร์
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๔๖

เด็กหญิงศรุดา ปนตาสี
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๔๗

เด็กชายศิรวิทย์ อินทจักร์
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๔๘

เด็กชายศุภณัฐ แซ่เล้า
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๔๙

เด็กหญิงสวิชญา เรืองฤทธิ

์

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๕๐

เด็กชายสิงหราช สุรินทร์
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๕๑

เด็กหญิงสิรินาถ มารังค์
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๕๒

เด็กหญิงไอริ โยชิโอกะ
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๕๓

เด็กหญิงสุพรรณิการ์ ต๊ะนวล

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๕๔

เด็กหญิงสุพรรษา กิตติรัตน์
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๕๕

เด็กหญิงสุภัค อินต๊ะวงศ์
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๕๖

เด็กหญิงสุรภา ขัตตะละ
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๕๗

เด็กชายสุรัชธิเบศร์ ทะลอมคำ
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๕๘

เด็กชายอธิพัชร์ อัศวพงษ์โสภณ
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๕๙

เด็กชายอนุพงศ์ ใจคำ
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๖๐

เด็กชายอนุภาพ พูลทาจักร์
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๖๑

เด็กหญิงอภิชญา ท่างาม
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๖๒

เด็กหญิงอรชพร มะลิมาศ
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๖๓

เด็กหญิงอรณิชา สงวนพงษ์
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๖๔

เด็กชายอรรถ เกิดนาค
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๖๕

เด็กชายอัคคัญญ์ กันทะวงค์
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๖๖

เด็กหญิงอังค์วรา จึงตระกูล
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๖๗

เด็กหญิงอาภาภัทร บัวล่าย

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๖๘

เด็กหญิงอารดา ทิพยาวงศ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๖๙

เด็กหญิงเบญญาภา ชำนาญยา
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๗๐

เด็กหญิงเภกา เสลานนท์
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๗๑

เด็กหญิงเมธาวี วัฒนเชษฐ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๗๒

เด็กชายเรืองปรานต์ ขีรี
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๗๓

เด็กหญิงเวธกา แย้มโพธิใช้

์

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๗๔

เด็กชายเอืออังกูร

้

ลิมสุวรรณ

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๕๑ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๗๕

เด็กหญิงโยษิตา กุลณาวงค์
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๗๖

เด็กชายไกรวิชญ์ เกตุอินทร์
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๗๗

เด็กชายไชยพศ ชัยมงคล
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๗๘

เด็กหญิงกชกร เหล็งไทย
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๗๙

เด็กหญิงกฤตยา พันธุ์แพง
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๘๐

เด็กหญิงกันติชา ตาสีเรือน
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๘๑

เด็กชายกันต์ธีร์ ดวงมณี
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๘๒

เด็กชายคณพศ วังคำ
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๘๓

เด็กหญิงคันธมล ทองดีเลิศ
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๘๔

เด็กชายชลาธิป จอมแปง
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๘๕

เด็กหญิงญาณิศา อุ้ยฟูใจ
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๘๖

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ บุตรศรี
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๘๗

เด็กชายณฐนน ชัยชนะบุตร
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๘๘

เด็กชายณวณน จริงไธสง
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๘๙

เด็กชายณัฐนันท์ เทพวรรณ
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๙๐

เด็กชายณันธกร ยอดยา

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๙๑

เด็กหญิงณิชาภัทร ชัยคำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๙๒

เด็กชายณิธิศ ใบยา
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๙๓

เด็กหญิงธนัญอร ชวณิชย์
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๙๔

เด็กหญิงนริศราภรณ์ ปาลี
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๙๕

เด็กหญิงนลพรรณ สายเล็ก
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๙๖

เด็กหญิงนัฎ อนุสารสุนทร
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๙๗

เด็กหญิงบงกชรัศมิ

์

วิสุทธิแพทย์
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๙๘

เด็กหญิงปภาวรินท์ เซียงหลิว

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๗๙๙

เด็กหญิงปริยาภรณ์ กินจ๊ะนา
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๐๐

เด็กหญิงพัฒน์นรี สินพูลทรัพย์
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๐๑

เด็กหญิงพิชญธิดา บุญเปง

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๐๒

เด็กหญิงพิชญ์นรี ตาคำมา
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๐๓

เด็กหญิงพิมพ์นารา จิตอารีศิวัช
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๐๔

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ใจโต
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๐๕

เด็กชายพีระณัฐ อุปราสิทธิ

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๐๖

เด็กชายพุฒิชัย จอมธัญ
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๐๗

เด็กหญิงฟาใส วงศ์ศิริอำนวย
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๐๘

เด็กหญิงภทรพรรณ บุญเกตุ
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๐๙

เด็กหญิงภัตรวดี จิรสินภาริน
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๕๒ / ๓๓๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๑๐

เด็กหญิงภัทรสรณ์ คำแปง
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๑๑

เด็กชายภานรินทร์ ไทยใจอุ่น
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๑๒

เด็กชายภูมิรพี วีระพันธ์
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๑๓

เด็กหญิงรินรดา ยอดศรีเมือง
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๑๔

เด็กชายวชิรภัทร ศิริพลตังมัน

้ ่

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๑๕

เด็กหญิงวรินทร สมณะช้างเผือก
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๑๖

เด็กชายวีราวัชร์ สุประดิษฐ์พงศ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๑๗

เด็กชายวุฒิกร นวลสนิท
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๑๘

เด็กหญิงศธิญญา
นันทวัน ณ อยุธยา ๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๑๙

เด็กหญิงศศิวิมล ชินทะวัน
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๒๐

เด็กชายศุภกฤต มูลละ
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๒๑

เด็กหญิงสวรินทร์ จิตรบุญ
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๒๒

เด็กชายสหัสวรรษ ชาญเวช
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๒๓

เด็กหญิงสุรีพรรณ คำติบ

๊

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๒๔

เด็กหญิงอัมรินทิรา วังมา
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๒๕

เด็กชายเมธัส อุทธิยัง
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๒๖

เด็กชายแสงฟา เมืองพาง
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๒๗

เด็กชายกันตภณ งามเขียว
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๒๘

เด็กชายกานต์ กาวงศ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๒๙

เด็กชายกิตตินันท์ ปยทัศน์
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๓๐

เด็กหญิงจินต์รุจี ธรรมเดช
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๓๑

เด็กหญิงชฎาพร วรรณะ
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๓๒

เด็กหญิงณัฐชยา ณ เชียงใหม่
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๓๓

เด็กชายณัฐปคัลภ์ โสมิยะ
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๓๔

เด็กชายณัฐเดช บุญมี
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๓๕

เด็กชายต้นฝน เทวิน
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๓๖

เด็กชายธนกฤต บุญเกิด
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๓๗

เด็กชายธนภัทร ฟองมี
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๓๘

เด็กชายธนภูมิ เตจ๊ะนัง

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๓๙

เด็กชายธีทัต ธำรงกุลรวี
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๔๐

เด็กหญิงธีราภรณ์ ศรีอินทร์
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๔๑

เด็กหญิงนลพรรณ แก้วกัลยา

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๔๒

เด็กหญิงบัณฑิตา ปริมิตร
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๔๓

เด็กหญิงปพิชญา สาธร

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๔๔

เด็กชายพลอธิป อินต๊ะขัติ
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๕๓ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๔๕

เด็กชายพลู เจริญชัย

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๔๖

เด็กหญิงพิชญาพรณ์ ยิงดี

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๔๗

เด็กชายภัทร์อักกพล แก้วตาอัครพนธ์
๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๔๘

เด็กชายภาวัต เปรมเสมานนท์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๔๙

เด็กหญิงยศวดี ลิขิตอำไพ
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๕๐

เด็กชายฤทธิฤกษ์ ศรีคำมูล
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๕๑

เด็กชายวายุภัทร์ ตรีสุข
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๕๒

เด็กหญิงสุวนันท์ กันธวงค์
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๕๓

เด็กชายอนันท์ทวีป สินธุบัว
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๕๔

เด็กชายอภิชา ศรพันป
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๕๕

เด็กชายอัครภูมิ บัดติยา
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๕๖

นางผานิต ล่ามกิจจา
๒๑/๗/๒๕๐๑

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๕๗

นางสุวรรณกร หน่อแก้ว
๒๗/๑๑/๒๕๐๗

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๕๘

นางสาวณัฐพร ชัยกิจวัฒนากุล ๕/๕/๒๕๒๘ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๕๙

นางณัฐพิมล
ธนัตถ์สอาดอาวุธ

๕/๒/๒๕๐๔ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๖๐

นางสาวสุมารินทร์ สุวรรณคร
๒๖/๑๐/๒๕๐๕

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๖๑

นางสาวนริศรา มิงขวัญ

่

๗/๙/๒๕๓๔ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๖๒

นางสาวนิสารัตน์ สุดใจ
๓๐/๑/๒๕๓๑

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๖๓

นางสาวปณณ์ธิชา ถนนนอก
๑๘/๐๘/๒๕๓๐

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๖๔

เด็กชายนพเก้า หน่อแก้ว
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคำเทียงอนุสสรณ์

่

บุพพาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๖๕

เด็กชายณรงฤทธิ

์

มาตุอำพันวงศ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคำเทียงอนุสสรณ์

่

บุพพาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๖๖

เด็กหญิงมาลินี สุราภา
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคำเทียงอนุสสรณ์

่

บุพพาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๖๗

เด็กชายณพพงค์ อนรรฆพฤฒ
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคำเทียงอนุสสรณ์

่

บุพพาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๖๘

เด็กชายจักริน แปนขำ
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคำเทียงอนุสสรณ์

่

บุพพาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๖๙

เด็กหญิงณิชชา จองรันตี
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเทียงอนุสสรณ์

่

บุพพาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๗๐

เด็กหญิงชลิญญา กุลพงษ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคำเทียงอนุสสรณ์

่

บุพพาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๗๑

เด็กหญิงโสภิดา ใจมิภักดิ

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเทียงอนุสสรณ์

่

บุพพาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๗๒

เด็กหญิงอภิญญา กิจสถิตย์สกล
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเทียงอนุสสรณ์

่

บุพพาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๗๓

เด็กหญิงชิราภรณ์ อินสามตา
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเทียงอนุสสรณ์

่

บุพพาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๗๔

เด็กหญิงกานต์พิชชา ใสยาตร์
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคำเทียงอนุสสรณ์

่

บุพพาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๗๕

เด็กหญิงภคพร ทนันชัย
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคำเทียงอนุสสรณ์

่

บุพพาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๗๖

เด็กหญิงกัณฐิกา พรหมรัตน์
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคำเทียงอนุสสรณ์

่

บุพพาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๗๗

เด็กชายธันยธรณ์ ตนะทิพย์
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคำเทียงอนุสสรณ์

่

บุพพาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๗๘

เด็กหญิงญาณิศา แสงคำ
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคำเทียงอนุสสรณ์

่

บุพพาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๗๙

เด็กชายนนทิวากร กวงแหวน
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคำเทียงอนุสสรณ์

่

บุพพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๕๔ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๘๐

เด็กชายศุภมิตร ชุ่มใจศรี
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคำเทียงอนุสสรณ์

่

บุพพาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๘๑

เด็กชายรพีภัทร จองวัฒนากิจ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคำเทียงอนุสสรณ์

่

บุพพาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๘๒

เด็กหญิงทิฆัมพร มูลสุวรรณ
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนคำเทียงอนุสสรณ์

่

บุพพาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๘๓

เด็กหญิงพัชริดา บุญส่ง
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนคำเทียงอนุสสรณ์

่

บุพพาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๘๔

เด็กหญิงธัญชนก ทัศนา
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนคำเทียงอนุสสรณ์

่

บุพพาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๘๕

เด็กหญิงณิชกานต์ ยาไชยบุญเรือง
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคำเทียงอนุสสรณ์

่

บุพพาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๘๖

เด็กหญิงอารดา จิโน
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคำเทียงอนุสสรณ์

่

บุพพาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๘๗

เด็กชายเทพพิทักษ์ สดับ

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคำเทียงอนุสสรณ์

่

บุพพาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๘๘

เด็กหญิงศุภลักษณ์ เช้าโต
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคำเทียงอนุสสรณ์

่

บุพพาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๘๙

เด็กหญิงภัคภร บัวระพวน

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคำเทียงอนุสสรณ์

่

บุพพาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๙๐

เด็กหญิงอิงฟา สุภามณี
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคำเทียงอนุสสรณ์

่

บุพพาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๙๑

เด็กหญิงสุชาวดี สิงห์พรหม
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน บุพพาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๙๒

เด็กหญิงกนกวรรณ ใฝใจจริง
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน บุพพาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๙๓

เด็กหญิงสุทธิดา เรือนดี
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน บุพพาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๙๔

เด็กหญิงปยพร คงประกอบ
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน บุพพาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๙๕

เด็กชายเมฆ คำปา
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน บุพพาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๙๖

เด็กหญิงอลิศา ชูสาร
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม บุพพาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๙๗

เด็กหญิงเรวดี คำมา
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม บุพพาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๙๘

นางสาวเดือน -
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม บุพพาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๘๙๙

นายกฤษฎา นาจันทร์ทอง
๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย บุพพาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๐๐

เด็กหญิงอภิสรา จอมนวล
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย บุพพาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๐๑

เด็กหญิงอังค์วรา บุญแท้
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย บุพพาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๐๒

เด็กหญิงสลิลทิพย์ อุ่นตา
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย บุพพาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๐๓

เด็กชายธีรเดช วรรักษณ์นิติกุล
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย บุพพาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๐๔

เด็กชายรัชชานนท์ สาทะติ
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย บุพพาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๐๕

เด็กหญิงวราภรณ์ ยะเมทะ
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย บุพพาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๐๖

เด็กหญิงวรัญญา เชอมือกู่
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย บุพพาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๐๗

เด็กชายคัมภีร์ กุลประชากานต์
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย บุพพาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๐๘

เด็กชายณัฐภัทร เนตรทิพย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย บุพพาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๐๙

เด็กหญิงสิริยากร เพียรงาน
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย บุพพาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๑๐

เด็กหญิงอัญชลี แซ่ลี
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย บุพพาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๑๑

เด็กหญิงกัญจนพร สมยศ
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย บุพพาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๑๒

เด็กหญิงอุบลวรรณ ลุงวิ
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย บุพพาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๑๓

เด็กชายณัฐพงศ์ นิรันรัตน์
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย บุพพาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๑๔

เด็กหญิงรัตนา เรือนมูล
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย บุพพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๕๕ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๑๕

เด็กชายนาธาน ฐานวิเศษ
๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

วัดศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๑๖

เด็กชายเขมทัต นิราศนภาลัย ๑/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

วัดศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๑๗

เด็กหญิงกชกร กันทะจันทร์ ๑/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

วัดศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๑๘

เด็กหญิงษีม่า - ๑/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

วัดศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๑๙

เด็กชายชยกร
เตชาภัคฐานุพงศ์ ๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
วัดศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๒๐

เด็กหญิงศยามล ปอสาย
๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

วัดศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๒๑

เด็กหญิงอาภา หงษ์รัตน์ ๕/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

วัดศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๒๒

เด็กหญิงมะนิลปูนพิว อาลีม
๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

วัดศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๒๓

เด็กหญิงสุธินันท์ แสนกุ้ง ๖/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

วัดศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๒๔

เด็กหญิงจารุณี เลาจาง ๖/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

วัดศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๒๕

เด็กหญิงจันทนา ลุงแสง ๑/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

วัดศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๒๖

เด็กชายคามีน มงคล

๒๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

วัดศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๒๗

เด็กหญิงสุชาดา เต็งศิริ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

วัดศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๒๘

เด็กหญิงวรินทร ธรรมชัย

๒๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

วัดศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๒๙

เด็กชายอนุรักษ์ จิวจู

๋

๑/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

วัดศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๓๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ดาราศร ๖/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

วัดศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๓๑

เด็กชายยุรนันท์ แสนกุ้ง ๔/๖/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

วัดศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๓๒

เด็กหญิงพิง ชืนมนุษย์

่

๑/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

วัดศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๓๓

เด็กหญิงชิดชนก เลเซกุ ๑/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

วัดศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๓๔

เด็กหญิงอภัสรา แสนกุ้ง ๓/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

วัดศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๓๕

เด็กชายชินวัตร ธนภัทร์ทวีพร
๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

วัดศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๓๖

เด็กชายสมเกียรติ ขวัญพิกุล ๖/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

วัดศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๓๗

เด็กชายนครินทร์ ทองคำ
๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

วัดศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๓๘

เด็กชายนาวี หวรคำลา ๖/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

วัดศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๓๙

เด็กชายพงศ์พล นาติ ๑/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

วัดศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๔๐

เด็กหญิงธันยมัย เจิมจันทร์ ๑/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

วัดศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๔๑

เด็กหญิงนิภาพรรณ แก้วเตจ๊ะ ๙/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

วัดศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๔๒

เด็กหญิงเกศริน ชัยอารีย์ ๑/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

วัดศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๔๓

เด็กชายนันทวัฒน์ ภูยอดพลอย ๑/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

วัดศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๔๔

เด็กหญิงเพียงขวัญ วิญญารัตน์
๑/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

วัดศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๔๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ มาเญอะ ๒/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

วัดศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๔๖

เด็กหญิงณัฐดารัตน์ บัวสด
๑/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

วัดศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๔๗

เด็กหญิงนุดี นันทเสน
๓/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

วัดศรีดอนไชย  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๔๘

นางสาวกชกร ธรรมใจกูล
๐๓/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๔๙

นางสาวกชกานต์ ฟองคำ
๒๐/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๕๖ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๕๐

นายกชพงศ์ ลีลาสถาพร
๑๖/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๕๑

นายกณวรรธน์ ตะริโย
๐๓/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๕๒

นางสาวกรกนก วิทวัสกุล
๑๗/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๕๓

นางสาวกรนภัส เปาะทองคำ
๑๓/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๕๔

นายกรวิชญ์ กุลชาติชัย
๐๗/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๕๕

นางสาวกฤชภร วิชชาวณิชนันท์
๒๖/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๕๖

นายกฤชภัทร สุขอารมณ์
๐๔/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๕๗

นางสาวกฤตชญา วงศ์รักษา
๑๙/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๕๘

นายกฤตนันท์ จันทวงศ์
๒๑/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๕๙

นายนิธิกานต์ กัปกัลป
๐๔/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๖๐

นายกฤตวัฒน์ ซือตรง

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๖๑

60กฤติพงษ์ ยิงยง

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๖๒

นายกฤษฏพงศ์ เดชศร
๑๕/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๖๓

นายกษิดิศ ชวาลชุติมา
๒๖/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๖๔

นายกษิดิศ ประทวนชัย
๑๙/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๖๕

นายกษิดิศ ลินพิศาล
๒๙/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๖๖

นายกษิดเดช ไชยลำพูน
๓๐/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๖๗

นายกษิตศักดิ

์

สมรัตน์

๑๗/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๖๘

นายกัญจน์ คิดการงาน
๑๘/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๖๙

นางสาวกัลยกร สันทัดการ

๒๓/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๗๐

นางสาวกานต์ธิดา ศรีวิเชียร
๒๑/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๗๑

นายกิตติชัย สุดใจ๋
๐๒/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๗๒

นางสาวกิตติญาภรณ์ เกรียวสนิท

๑๘/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๗๓

นายกิตตินันต์ กันทะสี
๑๒/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๗๔

นายกิตติพงศ์ เมธีกนก
๒๙/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๗๕

นายกิตติภัฎ เดชกุล
๒๐/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๗๖

นายกิตติภัทร แซ่หลี
๒๓/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๗๗

นายกิตติมิตร ยุวะสุต
๐๑/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๗๘

นายกุลธร ชมภูชิต
๐๗/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๗๙

นายก่อบุญ พินิจพรรณ
๑๓/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๘๐

นายก่อฤกษ์ วิเชียรทัศนา
๐๒/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๘๑

นายคนชนน รอดชะเอม
๐๗/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๘๒

นายคมภูศิษฐ์ จรัสสกลภทร์
๐๑/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๘๓

นางสาวคยาทิมาต พิมพะลา
๒๕/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๘๔

นายครองภพ ศีลาเจริญ
๐๑/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๕๗ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๘๕

นางสาวคุณัญญา บุญมา
๒๓/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๘๖

นายคุณาทร ทาเขียว
๒๕/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๘๗

นายจตุพร กุมศัสตรา
๐๔/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๘๘

นายจักรภัทร ศักดิเศรณี

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๘๙

นายจัสติน เขตตะวัน เออร์วิน
๑๗/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๙๐

นายจิณณพัต เตียวตระกูล

๑๕/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๙๑

นายจิตตวรัชญ์ มุสิกะ
๑๐/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๙๒

นางสาวจินต์จุฑา กิจอนันต์นิธิกุล

๒๖/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๙๓

นายจิรกฤต พนิตธรรมกูล
๐๘/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๙๔

นายจิรกิตติ

์

รัตนงาม
๒๗/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๙๕

นายจิรภัทร พิศร
๐๑/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๙๖

นายจิรภัทร อภิสิทธิเสาวภา

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๙๗

นายจิระ จิระไอ
๐๘/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๙๘

นายจิรัฐ เพชรศิริพันธุ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๑๙๙๙

นางสาวจิราพร รอดพุ่ม
๐๗/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๐๐

นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีคำบาล
๒๔/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๐๑

นางสาวจุฑารัตน์ ถนอมรูป
๒๔/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๐๒

นางสาวฉัตรลดา ปญญา
๒๖/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๐๓

นายฉันทวัฒน์ กิจชัยเจริญ

๒๘/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๐๔

นายชญานนท์ ฟูวรรณ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๐๕

นายชญานินทร์ ธนะบุญ
๐๔/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๐๖

นางสาวชญาภา งานสุจริต
๐๕/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๐๗

นายชณชล ใบผ่อง
๒๘/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๐๘

นายภูมิพิทักษ์ รักเรือง
๒๐/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๐๙

นางสาวชนม์ชนก โนรา
๐๕/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๑๐

นายชนะศักดิ

์

โพธิ
๒๖/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๑๑

นายชนัญชัย หาญใจ
๐๔/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๑๒

นางสาวชนากานต์
เกียรติวัฒนเจริญ

๐๕/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๑๓

นางสาวชนิกานต์ สุริยะ
๐๘/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๑๔

นางสาวชมพูนุท เตชะติลานนท์
๑๘/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๑๕
นางสาวชมพิมพ์อักษร พนัสภานุเดชดำรง ๑๕/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๑๖

นางสาวชลนภา ดวงดีทวีรัตน์
๐๑/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๑๗

นายชวัลวิทย์ พูลสุภา
๑๔/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๑๘

นายชัชชาญ อินแก้วปวงคำ

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๑๙

นายชัยกรณ์ ชืนสุข

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๕๘ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๒๐

นายชัยนรินทร์ มณีวงศ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๒๑

นางสาวชาญชน วัฒนะ
๑๒/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๒๒

นายชาญปภิณวิทย์ อุปรี
๑๘/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๒๓

นายชินกฤต เดชธรรมรงค์
๐๖/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๒๔

นายชีวิณ พงศ์สิมภากรณ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๒๕

นางสาวชุติกาญจน์ จินะการ
๒๗/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๒๖

นางสาวชุติภา เสงียมพร

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๒๗

นางสาวชุติมณฑน์ จูฑะพุทธิ
๓๐/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๒๘

นายชุติมันต์ สุคนธพันธุ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๒๙

นายช่อทิพย์ แสงกำ
๐๙/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๓๐

นายฌอน โซนี

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๓๑

นายฌาณวรุต ปาลกะวงศ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๓๒

นายฌาน อิสระชาญพานิช
๒๔/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๓๓

นายญาณวุฒิ ดวงจิต
๒๐/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๓๔

นางสาวญาณิศา ขันแข่งบุญ
๑๙/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๓๕

นางสาวญาตาวี หนูเนียม
๑๐/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๓๖

นายฐนดลญ์ เยาวรัตน์
๑๖/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๓๗

นายฐานทัพ กุลกิจ
๒๒/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๓๘

นางสาวฐิตติยา วงศ์ปวน
๑๘/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๓๙

นายฐิติกร จิโนรส
๒๒/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๔๐

นายฐิติศักดิ

์

พูลศิล
๒๗/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๔๑

นางสาวฑิตฐิตา
เครือรัตนไพบูลย์

๒๓/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๔๒

นายณฐนน มณีวงศ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๔๓

นายณฐนน เรือนเทพ

๑๓/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๔๔

นายณฐภัทร วงค์ศร
๒๔/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๔๕

นางสาวณฐมน หน่อสุวรรณ
๐๒/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๔๖

นางสาวณภัทร หมู่วิเศษ
๑๘/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๔๗

นายณริน อินทนงลักษณ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๔๘

นางสาวณัชชา กาญจนจันทร
๐๓/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๔๙

นางสาวณัชชา ฐิติวัฒนาการ
๐๗/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๕๐

นางสาวณัฏฐวรรณ ประเสริฐโยธิน
๑๙/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๕๑

นางสาวณัฐกมล ศักดิบูรณาเพชร

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๕๒

นายณัฐชนน พงษธา
๒๙/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๕๓

นายณัฐฒนนท์ ธิราช

๑๗/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๕๔

นายณัฐดิษย์ จิตตรง
๒๕/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๕๙ / ๓๓๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๕๕

นางสาวณัฐธยาน์ เชาว์เจริญศิริ
๐๖/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๕๖

นายณัฐนันท์ กิตติกรวรเดช
๒๗/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๕๗

นายณัฐพงษ์ สุยะ
๐๑/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๕๘

นายณัฐพล จันทร์วงค์
๐๘/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๕๙

นางสาวณัฐภรณ์ วังศิริกุล
๑๙/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๖๐

นายณัฐภัทร สุวรรณ์
๐๔/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๖๑

นายณัฐภัทร เลาหเพ็ญแสง
๐๑/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๖๒

นายณัฐวัชร แจ่มทวีกุล
๑๒/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๖๓

นายณัฐวัฒน์ ชัยยอง
๑๑/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๖๔

นายณัฐวัตร พิบูลย์
๒๕/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๖๕

นางสาวณัฐวัลลีย์ บุญทิพย์จำปา
๒๐/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๖๖

นายณัฐวุฒิ จันทร์หอม
๒๖/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๖๗

นายณัฐศักดิ

์

ใจธิตา
๑๑/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๖๘

นางสาวณัฐินาถ อุตนนท์
๐๓/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๖๙

นายณัฐเศรษฐ โปธายะ
๑๓/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๗๐

นายณัทพัฒน เกียรติไชยากร
๑๑/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๗๑

นางสาวณิชา วัฒนวิฑูรย์
๒๙/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๗๒

นางสาวณิรภัทร ซือตระกูล

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๗๓

นายตระการ วิภามณีโรจน์
๒๔/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๗๔

นางสาวตรีรัตน์ ล้อมมณีทรัพย์
๒๗/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๗๕

นางสาวต้นนำ ฤทธิสินธุ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๗๖

นายต้นพงศ์ ทวิมังสะ

๑๗/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๗๗

นายถิรวัฒน์ จันทิมา
๒๘/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๗๘

นายทศวรรษ มาเกียว

้

๑๖/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๗๙

นายทักษิณ สุริยะ
๐๖/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๘๐

นายทักษ์ดนัย แก้วร่วมวงศ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๘๑

นางสาวทัณฑิกา สงอินทร์
๒๔/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๘๒

นายทัตพงศ์ พวงสุกระ
๑๖/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๘๓

นายทิว เลิศชัยประเสริฐ
๒๗/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๘๔

นายทีม ใจหล้า
๒๑/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๘๕

นายธนกร รจิตรังสรรค์
๐๕/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๘๖

นายธนกฤต หาญยอดสุธา
๐๙/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๘๗

นายธนกฤต เมืองอินทร์
๐๓/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๘๘

นายธนดล บรรยมาก
๒๘/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๘๙

นายธนพนธ์ โล่ห์ติวิกุล
๑๑/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๖๐ / ๓๓๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๙๐

นางสาวธนพร คงอ้าย
๑๐/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๙๑

นายธนรัตน์ โสดาธาตุ
๒๖/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๙๒

นายธนวัฒน์ คำพยอม
๑๕/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๙๓

นายธนวัฒน์ ราชตัน
๑๕/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๙๔

นายธนวิชญ์ หน่อคำ
๑๔/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๙๕

นางสาวธนัชชา จันทะวาลย์
๐๓/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๙๖

นายธนัชพร มอญแก้ว
๒๑/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๙๗

นางสาวธนัชพร มโนจิตร
๒๙/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๙๘

นางสาวธนัญญา ฐิติวัฒนาการ
๑๓/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๐๙๙

นางสาวธนัทกัญญ์ อุ่นตาล
๐๑/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๐๐

นายธนินโชตน์ พูลสวัสดิ

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๐๑

นายธนิศร์ ดำรงค์ไทย
๐๔/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๐๒

นางสาวธมลวรรณ พลสันติกุล
๑๘/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๐๓

เด็กชายธราดล หงส์หิรัญ
๐๖/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๐๔

นายธฤติพัฒน์ คำห้าง
๐๘/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๐๕

นายธวัชชัย คำนุ
๒๒/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๐๖

นางสาวธัชฎาภรณ์ ธราพร

๑๕/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๐๗

นายธัชพล พิชัย
๑๔/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๐๘

นางสาวธัญชนก ประภาพรหม
๓๐/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๐๙

นางสาวธัญชนก เวียงศรีพนาวัลย์
๑๒/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๑๐

นางสาวธัญชนก เศรฐศิลป
๒๘/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๑๑

นายธัญญามาศ เยาว์เต่า
๑๗/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๑๒

นางสาวธัญรดา สว่างอารมย์
๐๒/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๑๓

นายธันพิสิษฐ์ กูลนรา

๒๑/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๑๔

นางสาวธันยพร นอศรี
๑๖/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๑๕

นายธันวา นวชัย

๒๘/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๑๖

นายธิษณิน อ่อนคำ
๐๕/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๑๗

นายธีรภัทร จันทร์ต๊ะ
๓๐/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๑๘

นายธีรภัทร บูรณศรี

๑๒/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๑๙

นายธีรภัทร หงส์หิรัญ

๒๖/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๒๐

นายธีรวีร์ แกล้วกล้า
๒๐/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๒๑

นายนนทชา พันตาวงษ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๒๒

นายนนทนันท์ ปานเพชร
๐๘/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๒๓

นายนนทัช ทวีสินสุวรรณ
๑๓/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๒๔

นายนนท์ คุณชมภู
๐๘/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๖๑ / ๓๓๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๒๕

นายนนท์ นนทรา
๒๙/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๒๖

นายนพณัฐ เทพกิจ
๐๖/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๒๗

นางสาวนภัสกร เพชรอ้อน
๑๗/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๒๘

นางสาวนภัสกร เสวยราช
๒๘/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๒๙

นางสาวนภัสนันท์ ชัยวาณิชกุล
๑๐/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๓๐

นางสาวนภัสนันท์ สุขจริง
๑๗/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๓๑

นางสาวนภัสสรณ์ เอือวงษ์ชัย

้

๑๒/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๓๒

นายนฤสรณ์
เยาวภาคย์โสภณ

๑๒/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๓๓

นางสาวนวภัทร ภัทรศาสตร์
๑๖/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๓๔

นางสาวนันท์นภัส
สุทธิประภาภิสิทธิ

์

๒๗/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๓๕

นายนาวินธิติ จารุประทัย
๓๑/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๓๖

นางสาวนิจวรีย์ บุญทองโท
๐๕/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๓๗

นางสาวนิชาภา ธนพันเลิศ
๒๙/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๓๘

นางสาวนิพิฐ โรจน์รัตน์ศิริกุล
๒๓/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๓๙

นายนิพิฐพนธ์ ลีลาอุดมวรกุล
๐๖/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๔๐

นายบดินทร์ รงค์ทอง
๒๐/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๔๑

นายบรรณวิศท์ ขัดคำ
๐๑/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๔๒

นายบัญญพนต์ บุนนาค
๒๖/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๔๓

นายบัณฑิตา เทียงใจ

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๔๔

นายบัลลังก์ หล้าเมืองฤทธิ

์

๐๘/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๔๕

นางสาวบุษยพรรณ บุษปะเกศ
๒๗/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๔๖

นายปณต หน่อเรือน
๒๘/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๔๗

นางสาวปณิดา ศศานนท์
๑๑/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๔๘

นายปติสสะพล วงศ์สุข
๒๘/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๔๙

นายปธานิน จินดารุ่งเรืองกุล
๑๕/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๕๐

นายปภาวิชญ์ บุญตอม
๐๘/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๕๑

นายปรมินทร์ อุดมสินค้า
๐๗/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๕๒

นางสาวประภาวัน รุ้งเจริญถาวร
๑๗/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๕๓

นายปรัชญาพงศ์ วุฒิวงศ์วรางกูร
๒๗/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๕๔

นายปรัตถกร บริบูรณ์มุกข์
๒๖/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๕๕

นายปรานต์ พนมอุปถัมภ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๕๖

นายปวริศ อำนวยพาณิชย์
๐๕/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๕๗

นางสาวปวิชญา ประยงค์ทรัพย์
๐๔/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๕๘

นางสาวปสุตา คำแผ่นชัย
๑๔/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๕๙

นายปณณวิชญ์ สมชัย
๐๖/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๖๒ / ๓๓๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๖๐

นายปาณัสม์ โฆวัชรกุล
๑๖/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๖๑

นายปานตะวัน ศรีวังพล
๑๕/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๖๒

นางสาวปานพิชญ์ เทียนบุญ

๑๙/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๖๓

นางสาวปติพร ปณาธิวัฒน์
๒๔/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๖๔

นางสาวปุณญาดา ชมเชย
๒๖/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๖๕

นายปุณยวัจน์ นีลพัธน์
๐๙/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๖๖

นายปุณยวีร์ ฉลองสัพพัญู
๒๗/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๖๗

นายพงศกร ทองอร่าม
๑๒/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๖๘

นายพงศกร สุนทรศิริกุล
๐๗/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๖๙

นายพงศ์ปณต ปญญา
๑๓/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๗๐

นายพงศ์พล พลอาจ
๐๒/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๗๑

นายพงษ์ธณัฏฐ์ ธุระงาน
๑๗/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๗๒

นายพชร บุญสูง
๐๖/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๗๓

นายพชรดณ เทพารักษ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๗๔

นางสาวพชรภรณ์ ศรีวรรัตน์

๒๕/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๗๕

นายพฒน สกุลทอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๗๖

นางสาวพรกนก เพ็ชร์โยธิน
๑๙/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๗๗

นางสาวพรนภัส เปรมกมลวิจิตร
๒๖/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๗๘

นางสาวพรรณณิกา แสงพัน
๐๓/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๗๙

นายพรหมมินทร์ เมธาวิกูล
๒๔/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๘๐

นางสาวพราวฟา ครองบารมี
๒๐/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๘๑

นางสาวพราววลี ใจหล้า
๒๑/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๘๒

นายพลวัฒณ์ บุญนนท์

๒๓/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๘๓

นางสาวพลอยรุ้ง สิงห์นนท์
๐๗/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๘๔

นายพสิษฐ์ ฉัตรเฉลิมพงศ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๘๕

นายพัชญ์สิตา ใจพัฒนศักดิ

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๘๖

นางสาวพัชรธัญ ใส่ด้วง
๑๒/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๘๗

นางสาวพัชรพร ลือเกียรติกุล

๒๖/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๘๘

นางสาวพัชราภรณ์ ยิมศรี

้

๑๙/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๘๙

นางสาวพัชรีพร แซ่ต้วน
๒๔/๐๒/๒๕๔๒ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๙๐

นายพัฒนวิชญ์ กิจธนิตอนันต์
๒๗/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๙๑

นายพัทธนันท์ กันทาแจ่ม
๐๓/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๙๒

นางสาวพิชชากานต์ สุขศรี
๐๑/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๙๓

นางสาวพิชชาพร คุณานนท์
๑๘/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๙๔

นางสาวพิชญา เครือรัตนกุล
๒๗/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๖๓ / ๓๓๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๙๕

นางสาวพิชญา เสียงหาญ
๐๒/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๙๖

นายพิชญาภัค เดชมี
๐๒/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๙๗

เด็กชายพิชุตม์ ลิมสิริสันติกุล

้

๑๔/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๙๘

นางสาวพิชญ์สินี โฆษิตสกุลชัย
๑๙/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๑๙๙

นางสาวพิทยาภรณ์
เหมือนประสิทธิเวช ๒๑/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๐๐

นางสาวพิมพิชฌา คำคง
๐๖/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๐๑

นางสาวพิมพ์สิริ ยโสธนชัย
๑๒/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๐๒

นายพิสิฐพงศ์ อัจฉริยะภากร

๑๖/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๐๓

นายพีรณัฐ กีฬาแปง
๐๑/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๐๔

นางสาวพีรดา เมืองมูล
๑๒/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๐๕

นายพีรพงศ์ เศรษฐบุปผา
๐๘/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๐๖

นายพีรพล วรบัณฑูร
๑๖/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๐๗

นางสาวพีรยา ชลายน
๒๕/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๐๘

นางสาวพีรยา พึงเดชะ

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๐๙

นายพีรวัส วงศ์สวัสดิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๑๐

นายภควัต สุขสวัสดิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๑๑

นายภณวสิษฐ์ ใจโพธิ

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๑๒

นายภัค อัครมังคัง

่ ่

๒๒/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๑๓

นางสาวภัทรธิดา โล่ห์ตระกูล
๒๘/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๑๔

นางสาวภัทรนันท์ พรหมการัตน์
๒๐/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๑๕

นางสาวภัทรวริณ มหายศปญญา
๑๐/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๑๖

นายภาคิน จันทร์ผง
๐๙/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๑๗

นายภาคินภัค ดวงจิต
๐๔/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๑๘

นายภาณุพงศ์ อะตะมะ
๐๕/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๑๙

นายภาวินี คำนิล
๓๐/๐๖/๒๕๔๒ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๒๐

นางสาวภาวินี วุฒิคุณ
๒๖/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๒๑

นายภิรญา ภูมมินทร์
๒๒/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๒๒

นายภูธเนศ ตังวรธรรม

้

๒๓/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๒๓

นายภูนภัส จันทรา

๒๑/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๒๔

นายภูมิไผท แก้วทอง
๒๘/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๒๕

นายภูเบศ รุจิเรกานุสรณ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๒๖

นายภูไท ชูรักษ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๒๗

นายมหาราษฎร์ ปญญาเยาว์
๑๗/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๒๘

นายยศภัทร จรปญญานนท์
๒๑/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๒๙

นางสาวยูริ โมริยามา
๒๗/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๖๔ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๓๐

นางสาวรชต ตติยานุกุล
๐๑/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๓๑

นายรณฤทธิ

์

เตชะขจรเกียรติ
๑๙/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๓๒

นางสาวรตนพร สุวรรณสว่าง
๑๑/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๓๓

นายรพินทร์ อัจฉริยาภรณ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๓๔

นายระพีภัทร์ จินประเสริฐ
๓๑/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๓๕

นางสาวรัชธิดา ศรีสกุล
๐๖/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๓๖

นางสาวรัญชน์ เรืองเดชอนันต์

๒๘/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๓๗

นายรัตนภัทร รัตนกูล
๒๔/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๓๘

นางสาวรินลดา สาธกุไร
๑๐/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๓๙

นางสาวรุจิรดา เอกเกิด

๒๑/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๔๐

นางสาวฤทัยทิพย์ จันทรเถร
๑๘/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๔๑

นางสาวลภัสรดา กองจริต
๐๔/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๔๒

นายวชิรวิขญ์ สินธุพงศ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๔๓ นางสาววทรรศน์ตาวรรณ

ชิณณะพงศ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๔๔

นายวทัญู
ตระกูลรัตนมัจฉา

๐๔/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๔๕

นายวรกานต์ ตานะเศรษฐ
๒๗/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๔๖

นายวรภัทร ธรรมสานุกุล
๐๖/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๔๗

นางสาววรวุฒิ กองวี
๐๗/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๔๘

นายวรศิริ บุญกันทะ
๒๕/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๔๙

นางสาววรัทยา ก๋าวงศ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๕๐

นายวศิน พ่วงศร
๒๔/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๕๑

นายวัชระวิชญ์ วชิรธรยิงยศ

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๕๒

นางสาววิชุนันท์ นันยอง
๐๘/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๕๓

นางสาววิรากานต์ เกษร
๓๑/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๕๔

นายวิริยะ พันธุ์เกษม
๐๓/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๕๕

นายวิศรุต วงศ์อินทร์
๒๑/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๕๖

นายวีรชิต ภูอภิวงศ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๒ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๕๗

นางสาววีรดา วงศ์ศิวะวิลาส
๐๙/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๕๘

นายศจิษฐา ภัทรภักดี
๒๓/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๕๙

นายศรัณยู จารุชาต
๒๒/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๖๐

นายศรุจ บริสุทธิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๖๑

นางสาวศศิธร ขันธ์สุภา
๒๓/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๖๒

นางสาวศศิพิมพ์ วัฒนเชษฐ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๖๓

นายศศิวรินทร์ ศิรปนดอน
๐๗/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๖๔

นายศักดา พิทักษ์กุล
๓๑/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๖๕ / ๓๓๒

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๖๕

นายศักดิชัย

์

ทนันชัย
๓๑/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๖๖

นายศิกวัช เอกไธสง
๐๕/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๖๗

นายศิรวิชย์ ศรรักษ์
๒๒/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๖๘

นายศุภกร ศรประสิทธิ

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๖๙

นายศุภกร ไหวยะ
๒๒/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๗๐

นายศุภกิจ แซ่โง้ว
๐๖/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๗๑

นางสาวศุภณัฐ บุญทรง
๒๔/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๗๒

นายศุภวิชญ์ รัชตวรคุณ
๑๒/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๗๓

นายศุภวิชญ์ แก้ววงค์
๒๑/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๗๔

นายศุภสิทธิ

์

แนววงศ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๗๕

นางสาวศุภสิริ พุกอิม

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๗๖

นางสาวศุภาพิชญ์ พานิชกุล
๐๕/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๗๗

นางสาวศุภาพิชญ์ เริงฤทธิ

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๗๘

นายศุภเสกช์ อินต๊ะยศ
๐๕/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๗๙

นายสกุลทิพย์ จิตต์สุพร
๒๐/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๘๐

นายสมิทธิ

์

ชัยวิรัตน์
๒๙/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๘๑

นายสมิทธ์ โชโลส
๐๙/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๘๒

นายสรวิชญ์ คงเกษม
๒๔/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๘๓

นายสรวิชญ์ วรรธกจตุรพร
๑๓/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๘๔

นายสรวิศ นวชัย
๓๐/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๘๕

นางสาวสรวีย์ เกษมสุข
๑๒/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๘๖

นายสหรัถ บุตรต๊ะ
๒๖/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๘๗

นายสองเกษม ผดุงกิจ
๒๑/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๘๘

นายสัณหณัฐ ศรีสุวรรณ
๑๑/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๘๙

นายสัมฤทธิ

์

เสริมคชสีห์
๑๔/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๙๐

นางสาวสิตานันท์ จิตอารีย์รัตน์
๒๖/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๙๑

นายสิทธิกานต์ ถุงแก้ว
๑๙/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๙๒

นายสิทธิพร เพราะสำเนียง
๐๖/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๙๓

นายสิทธิโชค ดวงศรี
๐๑/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๙๔

นายสิรภพ ธรรมปญญา
๑๕/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๙๕

นายสิรภพ สิงห์ทองวรรณ
๒๗/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๙๖

นางสาวสิรภัทร ศิริกุล
๐๘/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๙๗

นายสิรวิชญ์ ทรายแก้ว
๒๙/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๙๘

นายสิรวิชญ์ พูลทวี
๐๖/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๒๙๙

นางสาวสิริพรรณ คนองนึก
๑๘/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๖๖ / ๓๓๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๐๐

นางสาวสิริภัสสร จันทรศิริ
๐๒/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๐๑

นายสุกฤษฏิ

์

นพคุณ
๐๘/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๐๒

นางสาวสุชัญญา สิริธนากิจ
๑๔/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๐๓

นางสาวสุตาภัทร ใจมอย
๐๗/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๐๔

นางสาวสุทธอร หลัว

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๐๕

นายสุทธิพงษ์ ศิริตัน

๑๘/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๐๖

นางสาวสุพิชฌาย์ ตันตราพล
๑๕/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๐๗

นายสุภวิชณ์ เอือฤทธิกุล

้

๐๗/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๐๘

นางสาวสุวัจน์ พิบูลย์
๑๙/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๐๙

นายหงษ์ เล้ง โตห์
๑๔/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๑๐

นางสาวอติกานต์ รจิตานนท์
๐๙/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๑๑

นายอถพล ปญจะเรือง
๒๐/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๑๒

นางสาวอทิตยา เรือนทราย

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๑๓

นางสาวอธิชา เดชาวัชร
๒๕/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๑๔

นายอธิย์รัช วศินพงศ์ธนัช
๐๗/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๑๕

นายอธิษฐ์ ไตรแสง
๐๙/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๑๖

นายอนวัช รุจน์สิทธิ
๐๙/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๑๗

นายอนิญทิตา ตุ้ยเต็มวงศ์
๓๑/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๑๘

นายอนุชา คำจอง
๑๐/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๑๙

นายอภิชญา พัฒนศรีวิเชียร
๐๖/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๒๐

นางสาวอภิชญา พุ่มจันทร์
๐๗/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๒๑

นายอภิชาติ เลิศวิราม
๐๕/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๒๒

นายอภินัทธ์ แซ่เติน

๋

๑๓/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๒๓

นางสาวอภิสรา ลิมลังการณ์

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๒๔

นางสาวอมราพร วงศ์สุขจันทร์
๒๓/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๒๕

นางสาวอรณิชา เกษรศรี
๒๒/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๒๖

นางสาวอรนิรินธน์ ธนาพลวิสิฐ
๒๘/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๒๗

นายอรรถวัต ตันสุชาติ
๐๔/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๒๘

นางสาวอลอร่า สมิทธ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๒๙

นางสาวอสมา พงษ์สิงห์
๑๙/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๓๐

นางสาวอัจจิมา งูเขียว
๐๗/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๓๑

นางสาวอัจฉราพร พรหมมาวิน
๐๑/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๓๒

นางสาวอัยกานต์ วังกาใจ
๑๑/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๓๓

นายอัศวพล คำดี
๐๓/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๓๔

นายอัษฎาวิชญ์ ณ วรรณติบ

๊

๑๑/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๖๗ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๓๕

นายอานนท์ นูนคาน
๑๙/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๓๖

นางสาวอารยา วศินชัย
๒๓/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๓๗

นายอิงครัต พัฒนโฆษิต
๒๒/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๓๘

นายฮิโตชิ ทานิกุชิ
๐๔/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๓๙

นายเกวลี
กาญจนรุจิไพศาล

๒๒/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๔๐

นายเขตโสภณ ดวงพิกุล
๓๐/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๔๑

นางสาวเจยวัฒน์ วิสุทธิชัยกิจ
๐๗/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๔๒

นางสาวเณศรา เกียรติโภคะ
๑๒/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๔๓

นายเดชาธร ลานนาพันธุ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๔๔

นายเตชินท์ สายไฮคำ
๑๓/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๔๕

นายเต็ม ศศิลักษณานุกุล
๐๕/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๔๖

นางสาวเบญจวรรณ โปธา
๒๔/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๔๗

นางสาวเบญญากร คำมาสาร
๐๔/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๔๘
นางสาวเพ็ญนภาวรรณ

อำกลาง
๑๕/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๔๙

นายเมธัส ลาวใส
๒๒/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๕๐

นางสาวเสาวภาคย์ โชติพงศ์กุล
๒๒/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๕๑

นางสาวเอือมตะวัน

้

ไตรทิพย์ชาติสกุล
๑๖/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๕๒

นางสาวแทน ศรีคำจักร์
๐๗/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๕๓

นายไกรศักดิ

์

พันธวงศ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๕๔

เด็กชายคุณานนท์ กันธา
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย วัดท่าเดือ

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๕๕

เด็กหญิงศิริพรรณ ศรีสุวรรณ
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย วัดท่าเดือ

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๕๖

เด็กชายศุภชีพ วันชัย
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย วัดท่าเดือ

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๕๗

เด็กชายสัมพันธรัตน์ โม่งปราณีต
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย วัดท่าเดือ

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๕๘

เด็กหญิงสุธิดา ลุงซอง
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย วัดท่าเดือ

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๕๙

เด็กหญิงทิพรส ศรีสมบัติ
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย วัดท่าเดือ

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๖๐

เด็กหญิงธัญยธรณ์ โกฏสืบ
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย วัดท่าเดือ

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๖๑

เด็กหญิงสาวิกา ฉิมเงิน
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย วัดท่าเดือ

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๖๒

เด็กหญิงอรวรรณ ไม่มี
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย วัดท่าเดือ

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๖๓

เด็กหญิงแสงหอม จันตา
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย วัดท่าเดือ

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๖๔

เด็กหญิงโซฟาทิพย์ ลาวจาว
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย วัดท่าเดือ

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๖๕

เด็กหญิงนางแดง ฉันทอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดือ

่

วัดปาข่อยใต้  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๖๖

เด็กหญิงกัญญาพัชร บุญทันแสน
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดือ

่

วัดปาข่อยใต้  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๖๗

เด็กหญิงญาดา ลุงออ
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดือ

่

วัดปาข่อยใต้  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๖๘

เด็กหญิงวรัญญา อัครเวชานนท์
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดือ

่

วัดปาข่อยใต้  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๖๙

เด็กชายสรณ์สิริ แถมโฮง

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดือ

่

วัดปาข่อยใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๖๘ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๗๐

เด็กชายเกียรติภูมิ ศรีทอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดือ

่

วัดปาข่อยใต้  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๗๑

เด็กหญิงขิง

่

ลุงทุน
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดือ

่

วัดปาข่อยใต้  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๗๒

เด็กหญิงจิราภรณ์ ลุงหยุ่น
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดือ

่

วัดปาข่อยใต้  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๗๓

เด็กหญิงฐานิดา ชีระภา
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดือ

่

วัดปาข่อยใต้  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๗๔

เด็กหญิงดวงฤทัย สุขอาษา
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดือ

่

วัดปาข่อยใต้  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๗๕

เด็กชายภูมิภัทร มาตระกูล
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดือ

่

วัดปาข่อยใต้  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๗๖

เด็กหญิงรัตน์ธิเบศ เครือแก้ว
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดือ

่

วัดปาข่อยใต้  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๗๗

เด็กหญิงวันดี สมชาย
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดือ

่

วัดปาข่อยใต้  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๗๘

นายวายุภัทร งามจันทร์
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดือ

่

วัดปาข่อยใต้  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๗๙

เด็กชายศรราม เจ้าเมือง
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดือ

่

วัดปาข่อยใต้  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๘๐

เด็กหญิงศิริลักษณ์ สองเปง
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดือ

่

วัดปาข่อยใต้  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๘๑

นายสาธิน ศรีทอง
๒๒/๐๒/๒๕๔๐

โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดือ

่

วัดปาข่อยใต้  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๘๒

เด็กชายหนึงตะวัน

่

ไพศาล
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดือ

่

วัดปาข่อยใต้  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๘๓

เด็กหญิงอารียา ปาอู

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดือ

่

วัดปาข่อยใต้  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๘๔

เด็กหญิงกาญจนา ศิริมงคล
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดือ

่

วัดปาข่อยใต้  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๘๕

เด็กชายณัฐภัทร สายฟา

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดือ

่

วัดปาข่อยใต้  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๘๖

เด็กชายนำโชค จองปาน
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดือ

่

วัดปาข่อยใต้  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๘๗

นางสาวนุ แซ่มา
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดือ

่

วัดปาข่อยใต้  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๘๘

เด็กหญิงรพีพรรณ ผดุงพนาไพร
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดือ

่

วัดปาข่อยใต้  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๘๙

เด็กหญิงส่วยสิน

้

ลุงวี

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดือ

่

วัดปาข่อยใต้  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๙๐

เด็กหญิงหอม ฃ่างสุ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดือ

่

วัดปาข่อยใต้  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๙๑

เด็กชายขวัญชัย ตะวัน
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดือ

่

วัดปาข่อยใต้  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๙๒

เด็กหญิงจิดาภา ลุงตาล
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดือ

่

วัดปาข่อยใต้  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๙๓

เด็กหญิงชลธิดา ปญญาเรือน
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดือ

่

วัดปาข่อยใต้  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๙๔

นางสาวนิว ลุงปาน
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดือ

่

วัดปาข่อยใต้  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๙๕

เด็กหญิงนุชตรีญา สร้างช้าง

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดือ

่

วัดปาข่อยใต้  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๙๖

เด็กชายปะอง แซ่หวัง
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดือ

่

วัดปาข่อยใต้  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๙๗

เด็กหญิงปุย โชคดี
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดือ

่

วัดปาข่อยใต้  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๙๘

นายพงษ์ศักดิ

์

อินปนแก้ว
๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดือ

่

วัดปาข่อยใต้  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๓๙๙

เด็กหญิงพรรษา ลุงอ่อง
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดือ

่

วัดปาข่อยใต้  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๐๐

นายภูมิทัศน์ เลาหมู่
๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดือ

่

วัดปาข่อยใต้  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๐๑

เด็กชายยุทธภูมิ ปงทะวัง

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดือ

่

วัดปาข่อยใต้  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๐๒

เด็กหญิงวณัสนันฑ์ พรหมรักษา
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดือ

่

วัดปาข่อยใต้  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๐๓

เด็กชายวันชัย ยวงขาว
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดือ

่

วัดปาข่อยใต้  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๐๔

เด็กหญิงวันสุ ลุงอ่อง
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดือ

่

วัดปาข่อยใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๖๙ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๐๕

เด็กชายวุฒิพงษ์ ศิริพันธ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดือ

่

วัดปาข่อยใต้  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๐๖

เด็กชายศุภกิตติ

์

สาระบูลย์
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดือ

่

วัดปาข่อยใต้  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๐๗

เด็กชายสมบูรณ์ ลุงมูน
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดือ

่

วัดปาข่อยใต้  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๐๘

เด็กหญิงสุชาดา ทิพมาลา
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดือ

่

วัดปาข่อยใต้  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๐๙

เด็กหญิงสุดสายธาร โปธิตา
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดือ

่

วัดปาข่อยใต้  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๑๐

เด็กหญิงอรอนงค์ ขุนทอง
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดือ

่

วัดปาข่อยใต้  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๑๑

นางสาวอิสรภรณ์ แสงเงิน
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดือ

่

วัดปาข่อยใต้  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๑๒

เด็กชายเอกลักษณ์ ปนโตย
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดือ

่

วัดปาข่อยใต้  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๑๓

เด็กชายจักริน คำแสง

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดือ

่

วัดปาข่อยใต้  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๑๔

นายชัยชาญ ลุงยะ

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดือ

่

วัดปาข่อยใต้  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๑๕

เด็กชายณัฐวุฒิ กาวิชัย
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดือ

่

วัดปาข่อยใต้  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๑๖

นายวิโรจน์ จะอือ

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดือ

่

วัดปาข่อยใต้  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๑๗

เด็กหญิงศุภนิช มงคลคีรีมาศ
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดือ

่

วัดปาข่อยใต้  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๑๘

เด็กชายสงกรานต์ เลิศรัตน์
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดือ

่

วัดปาข่อยใต้  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๑๙

นายส่างเครือ ลุงซอ
๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดือ

่

วัดปาข่อยใต้  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๒๐

เด็กชายหลาวแสง จันตา
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดือ

่

วัดปาข่อยใต้  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๒๑

เด็กชายอนุชา เตจารังษี
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดือ

่

วัดปาข่อยใต้  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๒๒

เด็กหญิงแสงจันทร์ นายสำ
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดือ

่

วัดปาข่อยใต้  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๒๓

เด็กชายบดินทร์ คีรีนิธิโชติ
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๒๔

เด็กชายศรายุทธ คำใส
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๒๕

เด็กชายสมชาย ทองพันทา
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๒๖

เด็กชายอริยชัย สวนเสริมศักดิ

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๒๗

เด็กชายลวิตร ปนแก้ว

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๒๘

เด็กชายวรชัย พนาสัญฑ์ขจี
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๒๙

เด็กชายสายนที เขีวยคำฟู
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๓๐

เด็กชายสิทธิชาย สิทธิคงชวลิต

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๓๑

เด็กชายสันติรัตน์ ไชยศิริวงค์
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๓๒

เด็กชายวิชชากร ต๊ะทา
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๓๓

เด็กชายวรพล นามคำ
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๓๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

คุรุวาศรี
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๓๕

เด็กชายสมศักดิ

์

ตาจริง
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๓๖

เด็กชายบุ๊คเค ผาติพัฒนานันท์
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๓๗

เด็กหญิงกัลยา ศาสนมิติ

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๓๘

เด็กหญิงชนนิกานต์ ลาวหลู่
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๓๙

เด็กหญิงนพรัตน์ คำทอน
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๗๐ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๔๐

เด็กหญิงวรดา ตปนียธาตุ
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๔๑

เด็กหญิงนำหวาน ลุงซือ

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๔๒

เด็กหญิงอรพิน นันตา
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๔๓

เด็กหญิงศิริวิภา จันทราช
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๔๔

เด็กหญิงเกศิณี บุญมา

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๔๕

เด็กหญิงณัฐชยา บุญตัง

้

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๔๖

เด็กหญิงปพิชญา สุริยา
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๔๗

เด็กหญิงพนัชนิดา นวลจันทร์
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๔๘

เด็กหญิงนันธิยา กันนารี
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๔๙

เด็กหญิงเกสรา ประไพมาลี
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๕๐

เด็กหญิงสาลินี สิงค์ณา
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๕๑

เด็กหญิงณันฐิตา แซ่เฒ่า
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๕๒

เด็กหญิงปวีณา แซ่เจ้า
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๕๓

เด็กหญิงสุนีย์ กิตติวงศ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๕๔

เด็กหญิงวิภาดา แก้วทอง
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๕๕

เด็กหญิงสุพรรษา สองแก้ว
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๕๖

เด็กหญิงพิชชาภา ลาวเดือน
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๕๗

เด็กหญิงอภิชญา พรุ่งหล้า
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๕๘

เด็กหญิงทิฆัมพร บรรพชาติ
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๕๙

เด็กหญิงสุพิชญา จันทรอด
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๖๐

เด็กหญิงณิชนันท์ เปาแก้ว
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๖๑

เด็กหญิงเวียงพิงค์ คำทอง
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๖๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ เพชรคำ
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๖๓

เด็กหญิงบัว สมหมาย
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๖๔

เด็กหญิงกนกวรรณ ไพรพันเดช
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๖๕

เด็กหญิงกัญจนพร แซ่เฮ่อ
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๖๖

เด็กหญิงกาญจนา วนาสงัด
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๖๗

เด็กหญิงจิตตา
เผ่าแดนไพรพฤกษ์ ๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๖๘

เด็กหญิงจิรภัทร ศรีสถิตยอดคีรี
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๖๙

เด็กชายจ๋อม จะอือ

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๗๐

เด็กหญิงณภัทร สำนักอารี
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๗๑

นายประวิทย์ วังทองเหลือง
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๗๒

เด็กหญิงปริณดา ไชยเลิศกุลพนา
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๗๓

เด็กหญิงปาณิศา สีเซ้า
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๗๔

เด็กหญิงปยะพร เด่นเกศินีอำไพร
๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๗๑ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๗๕

เด็กหญิงปยานุช มะเชอร์
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๗๖

เด็กหญิงมณีวรรณ แซ่ย่าง
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๗๗

เด็กหญิงมานี
ไม่ปรากฏชือสกุล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๗๘

เด็กหญิงวรรณภา วิเชียรพงไพร
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๗๙

เด็กหญิงวัฒนา แซ่เฮ่อร์
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๘๐

เด็กหญิงสโรชา ม่อนมีรัตน์

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๘๑

เด็กหญิงอาเดอะ คาล่ากู่
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๘๒

เด็กหญิงอำพร วังพยากรณ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๘๓

เด็กหญิงแสง ปอ
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๘๔

เด็กหญิงกนกพร แสนมี

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๘๕

เด็กหญิงกฤติยา แซ่วุ่น
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๘๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เลาหมู่
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๘๗

เด็กหญิงจันจิรา ศุภกุลเจริญวนา
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๘๘

เด็กหญิงดวงดาว คีรีอภิสิทธิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๘๙

เด็กหญิงดวงใจ วังพยากรณ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๙๐

เด็กหญิงนิตยา แซ่มัว
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๙๑

เด็กหญิงบุญศรี พลิวไสวลอยลม

้

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๙๒

เด็กหญิงบุษยา ทองประกายคีรี
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๙๓

เด็กหญิงปรียานุช สมพรไพร
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๙๔

เด็กหญิงปถยา สถาพรจริยา
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๙๕

เด็กหญิงรุจิรา แซ่ตู้
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๙๖

เด็กหญิงวิไล ปูจ้อย

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๙๗

เด็กหญิงศศิประภา ต๋าฝน
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๙๘

นายศุภชัย แซ่เล่า
๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๔๙๙

เด็กหญิงสายนำ แซ่หว้า

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๐๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ พนารัตน์ธารา
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๐๑

เด็กหญิงสุนารี โศภางกูรไพร
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๐๒

นางสาวสุนิสา เลายีปา

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๐๓

เด็กหญิงอารียา ขาวพวง
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๐๔

นางสาวกานติมา วังลอยชาย
๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๐๕

นางสาวข่อง แซ่หยาง
๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๐๖

นายคำจัน ไม่ทราบ
๓๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๐๗

นางสาวคำหง่วย ลุงแสง
๐๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๐๘

เด็กหญิงจอมใจ วนาเรขา
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๐๙

เด็กหญิงจันทรา แซ่เฒ่า
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๗๒ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๑๐

เด็กหญิงจันทร์พร วนาจรดล
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๑๑

เด็กหญิงจิณณวัตร วิศรุตเวสสะภู
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๑๒

เด็กหญิงจิราพร แซ่ม้า
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๑๓

เด็กหญิงจุรีรัตน์ ทรายโชติคงคา
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๑๔

เด็กหญิงชุติมา บัวสร้อย

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๑๕

นายดานุนัย แซ่หว่าง

๑๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๑๖

นายตันติพัฒน์ ลุงซิง
๐๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๑๗

นายทนงพัช เลาะมู

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๑๘

นางสาวทีวา วนาธนคงทน
๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๑๙

เด็กชายธงชัย จุติพนาไพร
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๒๐

นายประดิษฐ์ ยะแส
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๒๑

เด็กหญิงประวีณา แซ่ว่าง
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๒๒

เด็กหญิงปาเข็ง แซ่เฮ่อร์
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๒๓

เด็กหญิงผอง สามลอ
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๒๔

เด็กหญิงพรพรรณ ชัยปกเกศ
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๒๕

เด็กหญิงพรศิริ แสนมี

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๒๖

นางสาวภาสินี เลาหมู่
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๒๗

นางสาวมนฤดี แซ่ลี
๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๒๘

เด็กหญิงมะลิวัลย์ มาลัยพารา
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๒๙

เด็กหญิงมาธาวี ศรปาละ
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๓๐

เด็กหญิงยุวดี สุขีขจรไพร
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๓๑

เด็กหญิงรัตนาพร คีรีวิบูลย์ชัย
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๓๒

เด็กหญิงวัชรีย์ จางว้าง
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๓๓

เด็กหญิงศิริพร แก้วมาก่อน
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๓๔

นายสมชาย ลุงแก้ว
๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๓๕

นางสาวสมฤดี ก่อตระกูลคีรี
๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๓๖

เด็กหญิงสุชานันท์ ศิริวงศ์มัจฉา
๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๓๗

เด็กหญิงสุพัตรา แซ่เล่า
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๓๘

นางสาวสุภาพร ไพรพันเดช
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๓๙

นางสาวสุวนันท์ แม่เมยไพรพนา
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๔๐

เด็กหญิงหง่วย เล็กใส
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๔๑

นางสาวอัมพร สวรรค์ในพนา
๑๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๔๒

นางสาวอารีย์ ศุภกุลเจริญวนา
๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๔๓

นางสาวเกตน์สิรี ไม่มีชือสกุล

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๔๔

เด็กชายเอกพจน์ แซ่ม้า
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๗๓ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๔๕

เด็กชายเอกลักษณ์ ลาเช
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๔๖

นายแดง สิงโต
๐๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๔๗

นางสาวแปะทู เวียงวนาวรรณ
๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๔๘

เด็กหญิงใสฟา ไผ่ดำเกิง
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๔๙

นางสาวศรัญญา ทรายใจ
๑๕/๑๐/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๕๐

นายพรพิพัฒน์ ปวงจักร์ทา
๑๔/๐๗/๒๕๑๘

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๕๑

นายยงยุทธ ขัดผาบ
๒๒/๐๗/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๕๒

นายศุภวัฒน์ ณ  ลำพูน

๑๙/๑๒/๒๕๑๗

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๕๓

นางมยุเรศ ชัยชนะ
๑๖/๐๑/๒๕๑๔

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๕๔

นางมลิลา แก้วฟู
๑๗/๐๒/๒๕๑๗

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๕๕

นางสาวพิชญ์สิณี เจนกิจปกรณ์
๒๗/๐๑/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๕๖

นางชนิดาภา บุญลำ
๑๔/๐๓/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๕๗

นางสาวบัณฑิตา ธิสมบูรณ์

๑๘/๑๒/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๕๘

นางพิชชาภรณ์ คำยวง
๒๗/๐๖/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๕๙

นางสาวบวรสรรค์ มุ้งทอง
๐๑/๐๖/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๖๐

นางชาฐิติ หอมนาน
๑๙/๐๑/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๖๑

นางสาวนภัสนันท์ วงศ์ทาเครือ
๒๕/๐๑/๒๕๓๑

โรงเรียนวัดดอนจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๖๒

นางสาวสกุลพร ศรีวิชัย
๒๔/๐๓/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๖๓

นางสาวเกวลี คำใหญ่
๐๑/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๖๔

นางสาวณัฐติยาภรณ์ เดชโนนสังข์
๐๙/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๖๕

นางสาวพนิดา ขัดสงคราม
๑๒/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๖๖

นางสาวณัฐพร กอนแก้ว
๑๑/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๖๗

นางสาวพนิดา กิติทรัพย์
๑๘/๐๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๖๘

นางสาวกาญจนา โอภาเสกสรรค์
๐๘/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๖๙

นางสาวชนินาถ ริยะพร้าว
๒๓/๐๓/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๗๐

นางสาวสุดาวัลย์ มูลแก้ว
๑๕/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๗๑

นายสงกรานต์ สุนันตา
๑๒/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๗๒

นางสาวกนกวรรณ พงศ์พนวันธ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๗๓

นางสาววัลดุ์วดี ฤาษี
๑๑/๐๘/๒๔๘๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๗๔

นางสาวดารุณี คำภิโล
๒๐/๐๗/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๗๕

นางสาวจุฑามณี เหล็กฝน
๑๒/๐๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๗๖

นางสาวชมพูนุช สุวรรณ
๑๑/๐๗/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๗๗

นางสาวกนิษฐา ศรีสุพัฒนะกุล
๐๔/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๗๘

นางสาวกนกภัณฑ์ ประเสริฐ
๑๙/๐๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๗๙

นางสาวจิราภรณ์ กวางต๊ะ
๐๕/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๗๔ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๘๐

นางสาวปวีณ์ชิดา เรือนเพชร
๐๒/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๘๑

นางสาวหฤทัย กองแก้ว
๒๔/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๘๒

นางสาวปนัดดา พิมพรมมา
๐๘/๐๓/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๘๓

นายราเชนทร์ ปนทองมา

๑๒/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๘๔

นายพงศกร ซาเซียว
๒๖/๑๐/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๘๕

นางสาวกุลสตรี ชีวัง
๑๐/๐๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๘๖

นางสาวญาณิศา กมลลักษ์สกุล
๐๕/๐๖/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๘๗

นางสาวกฤษดาพร ฟุมเฟอย
๒๙/๐๓/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๘๘

นางสาวธัญญลักษณ์ จันทร์ใหม่
๑๕/๐๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๘๙

นางสาวกัญญาณ๊ สมศักดิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๙๐

นางสาวพัชชภา ปญญาคง
๒๕/๐๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๙๑

นางสาวกนิษฐา ศักดิสิทธานุภาพ

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๙๒

นางสาวธันธิวา ตาคำ
๐๓/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๙๓

นางสาวภัทราภรณ์ ดำรงกิจรุ่งเรือง
๐๒/๑๐/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๙๔

นายจีรพล ปนคำ
๒๐/๐๔/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๙๕

นางสาวธมลวรรณ วิชัยหอม
๑๑/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๙๖

นายอนุศักดิ

์

แซ่ลี
๒๙/๐๙/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๙๗

นายปฎิญญา อิงธนานุวัตน์
๐๙/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๙๘

นางสาวเบญจวรรณ เขือนเพชร

่

๓๐/๑๐/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๕๙๙

นางสาวอณุภา คีรีประสิทธิ

์

๑๗/๐๔/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๐๐

นางสาวอารียา สาระเจริญ
๑๕/๐๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๐๑

นางสาวรติมา พานเหล็ก
๑๕/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๐๒

นางสาววลัยพร ช่างสกล
๑๕/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๐๓

นางสาวกัญจนพร กลมเกลียง

้

๐๕/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๐๔

นางสาววิสาสินี สัญโญ
๐๘/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๐๕

นางสาวสุดารัตน์ บุรัรัตน์
๐๙/๐๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๐๖

นางสาวพนิตตา อินต๊ะแก้ว
๑๔/๐๗/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๐๗

นางสาวสุภาพรรณ ถินถาน

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๐๘

นายธิติกร ธิติอภินันท์
๓๐/๐๗/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๐๙

นางสาวปยากร วงหาญ
๒๓/๑๐/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๑๐

นางสาวอนัญลักษณ์ ญานะวงคัษ
๐๙/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๑๑

นางสาวสุวนันท์ หมืนยอด

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๑๒

นางสาวปลี ปุงยะ
๒๒/๐๕/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๑๓

นางสาวจันทร์จิรา กระจายโชค
๒๖/๐๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๑๔

นายสายชล ทาอินทร์
๒๘/๐๖/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๗๕ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๑๕

นางสาวกัญญารัตน์ เกียรติเจริญบุญ
๐๓/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๑๖

นางสาวอริศรา บุญเจริญ
๑๕/๐๓/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๑๗

นางสาวสุธินี ประสงค์
๒๕/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๑๘

นายจักรพงค์ คุณยศยิง

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๑๙

นายสุทธิโชค แสนคำปู
๒๒/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๒๐

นายจักรพงษ์ แฝงคำศักดา
๒๗/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๒๑

นางสาวมาริษา ยะวิจิตร์
๒๓/๐๖/๒๕๓๖

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๒๒

นางสาวธีรนุช พรมเสน
๒๐/๑๐/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๒๓

นายอนุกุล ตาลทราย
๑๕/๐๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๒๔

นายเอกซัย สุภากาศ
๑๘/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๒๕

นายพงศกร มหายศ
๒๙/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๒๖

นางสาววิชุดา ทรัพย์พัฒนากูล
๐๒/๐๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๒๗

นางสาวสุดารัตน์ คำแล
๑๘/๐๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๒๘

นางสาวโศรยา ปาอุดร
๑๙/๐๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๒๙

นายพงศ์พิช ผิวจันทร์
๒๗/๐๙/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๓๐

นางสาวสุทธิดา ไชยวงศ์
๒๔/๐๗/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๓๑

นางสาวชลันดา ใจคำ
๑๖/๐๒/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๓๒

นางสาวพรสุดา สุภาอินทร์
๒๑/๐๗/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๓๓

นางสาววาสนา มูลอิน

๑๑/๑๒/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๓๔

นางสาวจิราภรณ์ อุ่นใจ
๐๒/๐๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๓๕

นายณัฐวุฒิ สุขตะ
๑๘/๐๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๓๖

นางสาวปทมา หาญยศ
๒๑/๐๗/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๓๗

นางสาวนิศาชล บุตรใจ
๑๒/๐๘/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๓๘

นางสาววิภาวี อินตุ่น

๑๒/๑๒/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๓๙

นางสาวนันทนัน สมโภชไพรสัณฑ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๔๐

นางสาวเสาวลักษณ์ จะแคะโพ
๑๓/๐๓/๒๔๘๔

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๔๑

นางสาวมลิวัลย์ คำปาย
๑๐/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๔๒

นางสาวนราทิพย์ บุญมี
๒๑/๐๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๔๓

นางสาวนาฏอนงค์ ศรีทิพยมงคล
๐๓/๑๐/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๔๔

นางสาวฟาริดา ยาใจ
๐๒/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๔๕

นายอดุลย์ จันโน
๑๐/๐๗/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๔๖

นางสาวชลารินทร์ ไชยอุ่น
๒๗/๐๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๔๗

นางสาวเบญรัตน์ ก๋องคำ
๐๕/๐๙/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๔๘

นางสาวหทัยรัตน์ ยอดสิงห์
๒๕/๐๙/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๔๙

นางสาวเปรมสุดา สุพรม
๐๓/๑๐/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๗๖ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๕๐

นางสาวเบญจวรรณ วิโรจน์
๑๔/๐๙/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๕๑

นางสาวภาสินี ทองรอบพิทักษ์
๐๒/๐๘/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๕๒

นางสาวเกวลิน วรรณใจ
๒๐/๐๓/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๕๓

นางสาวศศิรา
นามจารเลิศไมตรี ๐๙/๐๕/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๕๔

นางสาวศิริพร จุฬาลักษณ์นาถ
๑๘/๑๒/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๕๕

นางสาววิไลพร ดำรงพันธ์บวร

๒๙/๑๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๕๖

เด็กชายธนชัย กองคำ
๑๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๕๗

เด็กชายกฤษณ บัวรักษา
๓๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๕๘

เด็กชายรวีโรจน์ พัฒนากรเกษม
๒๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๕๙

เด็กหญิงชญานันท์ ชัยวงค์
๑๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๖๐

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา เทพภาพ
๒๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๖๑

เด็กหญิงอนัทดา ช้างน้อย
๑๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๖๒

เด็กหญิงณัฐณิชา จเรวรรณ์
๑๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๖๓

เด็กหญิงศุภิสรา ศิริวรรณ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๖๔

เด็กหญิงกชพร ศิริ
๐๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๖๕

เด็กชายพงศพัฒน์ สังข์ทอง
๒๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๖๖

เด็กชายวโรดม ไชยกุดฉิม
๐๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๖๗

เด็กชายอิทธิพัฒน์ ปญจะมัง
๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๖๘

เด็กชายคุณากร ทวิสุววณ
๐๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๖๙

เด็กชายพงณภัคร จันทา
๑๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๗๐

เด็กชายพีรศิลป ธนากรสิทธิ

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๗๑

เด็กหญิงกมลชนก กองแก้ว
๐๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๗๒

เด็กหญิงกัญญาภัค วิริยชาติ
๐๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๗๓

เด็กหญิงณัชฎาพร ปญญามณีศร

๑๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๗๔

เด็กหญิงวิชญาดา บุษดี
๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๗๕

เด็กหญิงกมลพรรณ จันตานนท์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๗๖

เด็กหญิงมัชฌิมา เสาร์สิงห์
๒๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๗๗

เด็กหญิงวัญธนา มูลทา
๐๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๗๘

เด็กหญิงผาณิตา ฟูกุล
๑๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๗๙

เด็กหญิงกมลลักษณ์ คำงาม
๐๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๘๐

เด็กหญิงธมลวรรณ หล้าอินเชือ

้

๒๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๘๑

เด็กหญิงฐิตินันท์ อินต๊ะ
๒๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๘๒

เด็กหญิงธัญวลัย ภูเขา

๒๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๘๓

เด็กหญิงณิชานันท์ ศศิธรวัฒนกุล
๐๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๘๔

เด็กหญิงตริษา ธรรมมณี
๐๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๗๗ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๘๕

เด็กหญิงสร้อยฟา หลุกแก้ว
๑๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๘๖

เด็กหญิงสายสวรรค์ หลุกแก้ว
๑๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๘๗

เด็กหญิงณัฐกฤตา บุญสม
๐๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๘๘

เด็กหญิงช่อผกามาศ วงศ์คำมูล
๐๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๘๙

เด็กหญิงวีรินทร์ วันตัน
๒๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๙๐

เด็กหญิงภัทรพร รอบรู้เจริญ
๑๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วัดพระสิงห์  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๙๑

เด็กชายทวี หวังดีมีทรัพย์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๙๒

เด็กหญิงปาริฉัตร วิลาสประภัสสร
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๙๓

เด็กหญิงกัลยารัตน์ หวังวนวัฒน์
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๙๔

เด็กหญิงธิดาวรรณ เลาว่าง
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๙๕

เด็กหญิงเนตรอัปสร พุฒิพิริยภาพ
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๙๖

เด็กหญิงนุชจรี เฟองฟูกิจการ

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๙๗

เด็กหญิงพิชญาภรณ์ แซ่ย่าง
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๙๘

เด็กชายชัยวุฒิ แซ่ลี
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๖๙๙

เด็กหญิงฑิฆัมพร แซ่ลี
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๐๐

เด็กหญิงดารุณี ศิริแรมจันทร์
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๐๑

เด็กชายธีรเมธ เอ้งฉ้วน
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๐๒

เด็กชายอิทธิพัทธ์ มณีลดา
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๐๓

เด็กหญิงญาดา ทิพย์วัตร

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๐๔

เด็กหญิงณกุลกานต์ ทักษิณปญญา
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๐๕

เด็กหญิงดาริน ชินชัย
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๐๖

เด็กหญิงธันย์ชนก มาขันธ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๐๗

เด็กหญิงปนมนัส ลุงคำ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๐๘

เด็กหญิงพิยดา คำหลู่
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๐๙

เด็กหญิงอุมากรณ์ จันทร์โอ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๑๐

เด็กหญิงกัลยารัตน์ โครตภูธร
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๑๑

เด็กชายคเณศร์พร ยาสี
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๑๒

เด็กหญิงจอมขวัญ จองคำมัน

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๑๓

เด็กชายจักริน แหลมคม
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๑๔

เด็กชายณัฐพงศ์ ลีลาพันธ์
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๑๕

เด็กหญิงนรีภัสร์ จิรานุกูลวงศ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๑๖

เด็กหญิงปภัสสรา ลุงป

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๑๗

เด็กชายศิริศักดิ

์

ศรีวรขาน
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๑๘

เด็กชายอชีรวิทย์ ลุงหม่า
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๑๙

เด็กหญิงณิชา ลุงทอน

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๗๘ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๒๐

เด็กหญิงนน มาห่า
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๒๑

เด็กชายหม่องปุ ไม่มีนามสกุล

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๒๒

เด็กชายอภิชาติ อาจทวีกุล
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๒๓

เด็กหญิงอรณิชา เนตรยอง
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๒๔

เด็กชายจิรศักดิ

์

ศรีสิงห์
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๒๕

นายลู ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนปน วัดต้นปน  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๒๖

เด็กชายธนกฤต ทองปวน
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริมังคลาจารย์ วัดตำหนัก  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๒๗

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ประสงค์จีน

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริมังคลาจารย์ วัดตำหนัก  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๒๘

เด็กหญิงภัทรมน ลุงต๊ะ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศิริมังคลาจารย์ วัดตำหนัก  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๒๙

เด็กชายรพีภัทร หอมมาก
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศิริมังคลาจารย์ วัดตำหนัก  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๓๐

เด็กหญิงเอ็ม ลุงรน
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศิริมังคลาจารย์ วัดตำหนัก  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๓๑

เด็กหญิงกชพร กุลโน
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๓๒

เด็กชายณัฐยศ เรืองวิลัย
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๓๓

เด็กชายธนภัค บุตต๊ะ
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๓๔

เด็กชายธีรสุต บุญหมืน

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๓๕

เด็กหญิงพิชญาภรณ์ ส่างแป
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๓๖

เด็กหญิงศุภานัญ บุตรศรี
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๓๗

เด็กชายโชติปญโญ ชวนชืน

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๓๘

เด็กหญิงไขนภา ใจยะลิ

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๓๙

เด็กชายชยุตม์กรฒ์ พงศ์กิจพิมล
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๔๐

เด็กหญิงภาคิณี เข็มต้น
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๔๑

เด็กชายวรวุฒิ หอมนาน
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๔๒

เด็กหญิงศุภิสรา ทนันชัย
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๔๓

เด็กหญิงเบญจวรรณ ราษเจริญ
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๔๔

เด็กชายธีรพงษ์ ภู่ชูภัทร
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๔๕

เด็กชายสุขสรร สุขะ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๔๖

เด็กหญิงสุชานันท์ สิงห์ทอง
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๔๗

เด็กชายภานุวัฒน์ ชัยชนะ
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๔๘

เด็กชายอัครชัย ยาเขต
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๔๙

เด็กหญิงเพลงพรหม ธรรมสิทธิ

์

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๕๐

เด็กชายทัตพงษ์ จันทร์ทวีนุช
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๕๑

เด็กหญิงสุภาพร คุณการ
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๕๒

เด็กหญิงเมธาวี อินใจมา
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๕๓

เด็กชายอรรคนนท์ สุวรรณ
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๕๔

เด็กหญิงกนกพิชญ์ มิตรสาธิต
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเมืองสาตร วัดสันปาเลียง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๗๙ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๕๕

เด็กชายกฤษดา ณ ปนตา
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเมืองสาตร วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๕๖

เด็กชายจะกอ จ่าอู
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเมืองสาตร วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๕๗

เด็กหญิงจินตนา นำมา
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเมืองสาตร วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๕๘

เด็กหญิงจุฑามาศ อินทรัตน์
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเมืองสาตร วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๕๙

เด็กหญิงชนัญธิดา แสงวงษ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเมืองสาตร วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๖๐

เด็กหญิงบุษบา ลุงจาย
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเมืองสาตร วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๖๑

เด็กหญิงลำพูน แสนชัย
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเมืองสาตร วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๖๒

เด็กชายวีรชัย มาเยอะ
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเมืองสาตร วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๖๓

เด็กชายศิรินทร์ ปนบุญ
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเมืองสาตร วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๖๔

เด็กหญิงเมียวดี ไม่ปรากฎ
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเมืองสาตร วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๖๕

เด็กหญิงแดง บัวคำ
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเมืองสาตร วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๖๖

เด็กหญิงแพน -
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเมืองสาตร วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๖๗

เด็กชายจักรี อัศวเดชฤทธิ

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเมืองสาตร วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๖๘

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ จันทสม
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเมืองสาตร วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๖๙

เด็กหญิงนิชดา เชอมือ
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเมืองสาตร วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๗๐

เด็กหญิงมูนีดา
ไม่ปรากฏนามสกุล ๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเมืองสาตร วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๗๑

เด็กชายวันชัย ลุงตี

้

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเมืองสาตร วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๗๒

เด็กหญิงศศิธร คำแดง
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเมืองสาตร วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๗๓

เด็กหญิงศิรินาถ
ไม่ปรากฎนามสกุล ๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเมืองสาตร วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๗๔

เด็กชายศุภชัย
ไม่ปรากฏนามสกุล ๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเมืองสาตร วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๗๕

เด็กชายสมภพ จ๋ามใหม่

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเมืองสาตร วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๗๖

เด็กชายสายคำ ปญญา
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเมืองสาตร วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๗๗

เด็กหญิงสุธิดา
ไม่ปรากฏนามสกุล ๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเมืองสาตร วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๗๘

เด็กหญิงอัญชลี แซ่แหยน
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเมืองสาตร วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๗๙

เด็กชายบุญ บุญมา

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเมืองสาตร วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๘๐

เด็กชายภาคภูมิ ปญญาจันทร์
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเมืองสาตร วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๘๑

เด็กหญิงมาดีนา
ไม่ปรากฏนามสกุล ๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเมืองสาตร วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๘๒

เด็กชายสราวุธ
ไม่ปรากฏนามสกุล ๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเมืองสาตร วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๘๓

เด็กชายกบินทร์ หน่อแสง
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาหิน วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๘๔

เด็กชายกรวิชญ์ แซ่จาง
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาหิน วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๘๕

เด็กหญิงชมพูนุท อินคำ
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาหิน วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๘๖

เด็กชายชาย ลุงสอน
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสาหิน วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๘๗

เด็กหญิงณัฐณิชา ล้นตือ

้

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาหิน วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๘๘

เด็กหญิงทิฆัมพร โทนสูงเนิน

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาหิน วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๘๙

เด็กหญิงนพรัตน์ คุณชัย
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาหิน วัดสันปาเลียง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๘๐ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๙๐

เด็กหญิงผริตา จีเหียะ

้

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาหิน วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๙๑

เด็กหญิงอิง นายสาม
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสาหิน วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๙๒

เด็กชายอ่องแสง ลุงลู
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสาหิน วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๙๓

เด็กหญิงแสงอู ลุงคิด
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเสาหิน วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๙๔

เด็กชายกอบกู้ ลุงมู
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสาหิน วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๙๕

เด็กชายคเณศวร หมืนแดง

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเสาหิน วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๙๖

เด็กหญิงจริยา หมันคำ

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเสาหิน วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๙๗

เด็กหญิงจิตรานุช ใหม่ดี
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสาหิน วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๙๘

เด็กชายชยพล ลุงวิ
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาหิน วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๗๙๙

เด็กชายณฐนน กันดี
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาหิน วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๐๐

นายณรงค์ จันทร์แสง
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดเสาหิน วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๐๑

เด็กชายทอแสง สุภา
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเสาหิน วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๐๒

เด็กหญิงพรสรวง อินทรสมมุติ
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสาหิน วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๐๓

เด็กชายพรแสง ศิริ
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเสาหิน วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๐๔

เด็กชายรัชพล พยุงกรรณิกา
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาหิน วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๐๕

เด็กชายเรืองไชย คำพูน
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสาหิน วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๐๖

เด็กหญิงแลง ลุงหม่อง
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเสาหิน วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๐๗

เด็กหญิงโสภาวรรณ แอแตะ
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสาหิน วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๐๘

เด็กชายกิตติกร ใจหมัน

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเสาหิน วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๐๙

เด็กชายปยะพงษ์ แซ่จ่าว
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเสาหิน วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๑๐

เด็กชายพิบูลย์ศักดิ

์

บุญเกิด
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเสาหิน วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๑๑

เด็กชายวรภพ ลุงแลง
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเสาหิน วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๑๒

เด็กชายสน สิทธิ
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสาหิน วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๑๓

เด็กชายสมชาย ปะแนะ
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเสาหิน วัดสันปาเลียง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๑๔

นางสาวกัญจนณัฐ ปญญาลิขิตกุล
๑๙/๔/๒๕๐๓

วัดพระธาตุศรีจอมทอง
พระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๑๕

นางสาวนวพร มณีจันทร์
๑๔/๑/๒๕๑๗

วัดพระธาตุศรีจอมทอง
พระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๑๖

นางสาวลลิตา ปญญา ๒/๖/๒๕๓๕ วัดพระธาตุศรีจอมทอง
พระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๑๗

นางสาวรชยา ปญญารัตน์

๑๗/๑๒/๒๕๑๘

วัดพระธาตุศรีจอมทอง
พระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๑๘

นางสาวนวิยา นพัตวรเมธ
๑๖/๐๑/๒๕๐๕

วัดพระธาตุศรีจอมทอง
พระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๑๙

เด็กหญิงกัลยารัตน์ แก้วเคียงคำ
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๒๐

เด็กหญิงกัลย์สุดา มะโนนัย
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๒๑

เด็กหญิงคณิตกุล เจริญกุศลสุข
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๒๒

เด็กชายครรชิต เด่นรัศมีอรุณ
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๒๓

เด็กหญิงจันทร์ฉาย แซ่ยะ
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๒๔

เด็กชายชัยพิสิทธิ

์

เลาว้าง

๒๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๘๑ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๒๕

เด็กชายชาคร ทวีทรัพย์ใหม่
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๒๖

เด็กชายญาณกร เจริญไพรศรี
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๒๗

เด็กหญิงฐาปนี คำปาแฝง
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๒๘

เด็กหญิงฑิมนตรา บุญญานันท์
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๒๙

เด็กชายตนุภัทร สุพรรณ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๓๐

เด็กชายทรงพล แซ่ยะ
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๓๑

เด็กหญิงทรรศวรรณ กันทะวงค์
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๓๒

เด็กชายธนกฤต แซ่วะ
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๓๓

เด็กชายธนัญชัย จาถานัน
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๓๔

เด็กชายธนากร ทนันชัย
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๓๕

เด็กหญิงธนิฎฐา ทิวาพรมงคล
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๓๖

เด็กหญิงธัญชนก แสงท้าว

๑๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๓๗

เด็กหญิงนนท์ธิชา แสนเสนา
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๓๘

เด็กหญิงนภัสวรรณ เปงใจ
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๓๙

เด็กหญิงนิฌารีย์ เราเฒ่า

๑๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๔๐

เด็กชายพรณรงค์ คำวิจิตร

๑๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๔๑

เด็กชายพิเชษฐ์ จันทร์ต๊ะวงค์
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๔๒

เด็กหญิงรัฐภรณ์ วิหคไพรวัลย์
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๔๓

เด็กหญิงรุ่งนภา แซ่ยะ
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๔๔

เด็กหญิงวรัทยา วรธนรักษ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๔๕

เด็กหญิงวิจิตรพร ศักดิสถิตย์ชัย

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๔๖

เด็กหญิงวิภวานี แซ่ยะ
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๔๗

เด็กหญิงศุภิสรา ดวงแก้ว
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๔๘

เด็กหญิงสาธิตา ศักดิสถิตชัย

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๔๙

เด็กหญิงสายสุนีย์ ชืนจิตทวีศักดิ

่ ์

๒๗/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๕๐

เด็กหญิงสิริกร พงศ์พนาภักดี
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๕๑

เด็กหญิงสุทธิดา
เทิดไพรพนาวัลย์

๑๒/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๕๒

เด็กชายสุธิวงค์ แซ่วะ
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๕๓

เด็กชายสุวิทย์ แซ่ยะ
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๕๔

เด็กหญิงอนุสรา แดงดง
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๕๕

เด็กชายอภิชาติ แซ่ยะ
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๕๖

เด็กหญิงอัญชลี บุญท้าวแก้ว
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๕๗

เด็กหญิงอัมรินทร์ ปงบุญทา
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๕๘

เด็กหญิงเกตน์สิรี ชัยอำนาจ
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๕๙

เด็กชายเกียรติกูล ไชยมูล
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๘๒ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๖๐

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แซ่ย่าง
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๖๑

เด็กชายเจษฎา ไพรวัลย์คีรี
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๖๒

เด็กชายเรืองเกียรติ

์

แก้ววงค์วรรณ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๖๓

เด็กหญิงกัญญ์วรา ศรีวิชัย
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๖๔

เด็กชายกิตติพงค์ สงวนไพรวัลย์
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๖๕

เด็กหญิงณัฐนันท์ กันยาคำ

๑๘/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๖๖

เด็กชายธนทัศน์ ใจจันทิพย์
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๖๗

เด็กชายธนวัฒน์ นันสุ
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๖๘

เด็กชายธนวัฒน์ สีเนินสวัสดิ

์

๒๘/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๖๙

เด็กหญิงธิดาพร เกียรติสุขเสรี
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๗๐

เด็กหญิงนันญา แซ่ว้าง
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๗๑

เด็กหญิงปยธิดา อุตสาหะพันธ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๗๒

เด็กหญิงผกาวรรณ ปวนปนใจ
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๗๓

เด็กชายพงศกร ต๊ะมัง
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๗๔

เด็กหญิงพรชนิตร์ เลาหาง
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๗๕

เด็กหญิงพรพรรณษา สุกันธา
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๗๖

เด็กชายพลกฤต ดวงจันทร์สุรีย์
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๗๗

เด็กหญิงพัชญา กุณาหย้อง
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๗๘

เด็กหญิงพัชนีพร สุภารมย์
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๗๙

เด็กหญิงพิกุล เลาต๋า
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๘๐

เด็กชายพีรวิชญ์ แสนเสนา
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๘๑

เด็กชายภรัณยู ชนะแสน
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๘๒

เด็กชายภัทรพงศ์ เกสรพฤกษี
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๘๓

เด็กชายมงคล ท่าชุม
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๘๔

เด็กหญิงรัชนก สุภาลม
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๘๕

เด็กชายวีรภัทร กันทะทิพย์
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๘๖

นางสาวศรีไพร โกมลช่อมาลี
๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๘๗

เด็กหญิงศิริมล ปนตาสม
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๘๘

เด็กชายสุรสิทธิ

์

เสกสิทธิวรกุล

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๘๙

เด็กหญิงอารียา เลาหาง
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๙๐

เด็กหญิงอารีรัตน์ คล่องกระโจนคีรี
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๙๑

เด็กชายเดชาธร กล้าเกิน
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๙๒

เด็กชายไกรวิชญ์ เรือนกองเงิน
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๙๓

เด็กชายฉายแสง เส่งย่าง
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๙๔

เด็กชายทศพล สุวิทย์ชยานนท์
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๘๓ / ๓๓๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๙๕

เด็กชายธีรพงษ์ ตังใจเจริญกุล

้

๐๖/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๙๖

เด็กชายวรภพ แซ่ยะ
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๙๗

เด็กชายศุภชัย ยอดรักดอย.
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๙๘

นายสมชัย เลาหาง
๑๓/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๘๙๙

เด็กชายอธิชาติ จันทร์ภูทิพย์
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วัดหนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๐๐

นางสาวประภัสสร ศรีบาง
๒๑/๖/๒๕๑๗

สำนักปฏิบัติธรรมนิโรธาราม หนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๐๑

นางสาวอทิตยา รัตนพงษ์
๑๘/๑๐/๒๕๐๙

สำนักปฏิบัติธรรมนิโรธาราม หนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๐๒

นางลำพูน ส่องแสง
๑๐/๑/๒๕๑๖

สำนักปฏิบัติธรรมนิโรธาราม หนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๐๓

นางสาวขวัญใจ วงศ์หนองแวง ๗/๒/๒๕๐๘ สำนักปฏิบัติธรรมนิโรธาราม หนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๐๔

นางสาวณิชาภา โสมะฐิติ
๑๕/๗/๒๕๒๐

สำนักปฏิบัติธรรมนิโรธาราม หนองอาบช้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๐๕

เด็กหญิงนิชานันท์ ใจมานะ
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงปาหวาย วัดฟาหลัง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๐๖

เด็กหญิงศิริภัณฑ์ ใจมานะ
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงปาหวาย วัดฟาหลัง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๐๗

เด็กหญิงกนกวรรณ รักดี
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงปาหวาย วัดฟาหลัง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๐๘

เด็กหญิงพรนภา ขุนช่าง
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงปาหวาย วัดฟาหลัง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๐๙

เด็กชายวัฏฐจักร โพธิมา
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงปาหวาย วัดฟาหลัง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๑๐

เด็กชายวุฒิชัย สำลีใย
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงปาหวาย วัดฟาหลัง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๑๑
เด็กหญิงเนตรนภาภรณ์

ปญญารัตน์
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงปาหวาย วัดฟาหลัง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๑๒

เด็กหญิงแสงดาว ดี
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงปาหวาย วัดฟาหลัง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๑๓

เด็กชายไตรภพ คำมามุง
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงปาหวาย วัดฟาหลัง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๑๔

เด็กชายชาญกิจ ลุงออ
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงปาหวาย วัดฟาหลัง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๑๕

เด็กชายทศพร สาริภา
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงปาหวาย วัดฟาหลัง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๑๖

เด็กชายธวัลกร นายสุข
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงปาหวาย วัดฟาหลัง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๑๗

เด็กหญิงนำผึง

้

แซ่ว่าง
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงปาหวาย วัดฟาหลัง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๑๘

เด็กหญิงสุวิภา อมุงมา
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงปาหวาย วัดฟาหลัง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๑๙

เด็กหญิงหอม ปญญา
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงปาหวาย วัดฟาหลัง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๒๐

เด็กชายฐิติพันธ์ ธรรมสิทธิ

์

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอยหล่อ วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๒๑

เด็กชายนราวิชร์ ภวันตุ
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอยหล่อ วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๒๒

เด็กหญิงนอก ไพศาล
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอยหล่อ วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๒๓

เด็กหญิงนัง ไพศาล
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอยหล่อ วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๒๔

เด็กชายปฏิภาณ วงค์เลิศ
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอยหล่อ วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๒๕

เด็กชายวชิรวิทย์ สุกาละ
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอยหล่อ วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๒๖

เด็กหญิงเพียงฟา ลุงทุน
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอยหล่อ วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๒๗

เด็กหญิงเรือนคำ นาทอง
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอยหล่อ วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๒๘

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ชุ่มใจ
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอยหล่อ วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๒๙

เด็กหญิงกมลทิพย์ มีมา

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอยหล่อ วัดม่อนห้วยแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๘๔ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๓๐

เด็กหญิงจันจิรา ลุงวิ
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอยหล่อ วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๓๑

เด็กหญิงจิราวรรณ ไชยธิ
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอยหล่อ วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๓๒

เด็กหญิงชนัญชิดา จุ่มใจปน
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอยหล่อ วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๓๓

เด็กหญิงธัญญรัตน์ ผัดเวียง
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอยหล่อ วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๓๔

เด็กหญิงธีราทิพย์ บุษบงศ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอยหล่อ วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๓๕

เด็กหญิงบุญฑิตา ผังดี
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอยหล่อ วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๓๖

เด็กหญิงปราณปริยา สิรัตนา

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอยหล่อ วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๓๗

เด็กชายป ในปาน
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอยหล่อ วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๓๘

เด็กหญิงพรนภัส ขันคำ
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอยหล่อ วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๓๙

เด็กหญิงลักขณา จันทร์ศิริ
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอยหล่อ วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๔๐ เด็กหญิงวรรณนิภารัตน์
ตุ่นตามเชือ

้

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอยหล่อ วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๔๑

เด็กหญิงวรางคณา อุดวงค์
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอยหล่อ วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๔๒

เด็กหญิงสุพรรณษา เสาร์ขอด
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอยหล่อ วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๔๓

เด็กหญิงอนุธิดา ชูสุวรรณ์
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอยหล่อ วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๔๔

เด็กหญิงอภิญญา อินต๊ะปน
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอยหล่อ วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๔๕

เด็กชายอภิรักษ์ ธรรมชัยเมือง
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอยหล่อ วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๔๖

เด็กชายอลงกรณ์ อินมาใหม่
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอยหล่อ วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๔๗

เด็กชายกิตติวงศ์ วงศ์ษายะ
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอยหล่อ วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๔๘

เด็กชายขจรศักดิ

์

ต๊ะสอน
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอยหล่อ วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๔๙

เด็กชายนิลวัตร ท้าวขา
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอยหล่อ วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๕๐

เด็กชายภาณุพันธ์ ปนเจริญ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอยหล่อ วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๕๑

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ใหม่สาม
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอยหล่อ วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๕๒

เด็กชายอดิศักดิ

์

อินใจคำ
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอยหล่อ วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๕๓

เด็กชายอนุกูลกิจ ปยาโน
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอยหล่อ วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๕๔

เด็กชายอนุชา จันเมือง
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอยหล่อ วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๕๕

เด็กชายอภิวัฒน์ อินต๊ะแก้ว

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอยหล่อ วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๕๖

เด็กชายอุกกฤษฎ์ ต๊ะสอน
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอยหล่อ วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๕๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ แสนเมืองมา
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๕๘

เด็กหญิงกัลญารัตน์ ขัดตุ่น
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๕๙

นางสาวฑิฆัมพร แก้วสุขวาง
๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๖๐

เด็กหญิงณัฐธิดา สุภา
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๖๑

เด็กชายทรงสิทธิ

์

เตชะเลิศพนา
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๖๒

เด็กชายนิรันดร์ เลาว้าง
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๖๓

เด็กชายบุญรอด ปาซ่อย
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๖๔
เด็กหญิงปรีณาพรรณ วิหคไพรวัลย์

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๘๕ / ๓๓๒

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๖๕

เด็กหญิงปานไพลิน วิหคไพรวัลย์
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๖๖

เด็กหญิงมุฑิตา ชงโคพนาเวศ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๖๗

เด็กหญิงรุ่งไพลิน เราจาง
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๖๘

เด็กหญิงวิจิตรพร มูลวงษ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๖๙

เด็กหญิงศรีสุดา คล่องกระโจนคีรี
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๗๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ ขัดตุ่น
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๗๑

เด็กหญิงอังศุมาลี แซ่เฒ่า
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๗๒

เด็กหญิงจันทรัตน์ เลาว้าง

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๗๓

เด็กหญิงปนัดดา แซ่ยะ
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๗๔
เด็กหญิงประกายวรรณ

นิมิตสิงขร
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๗๕

เด็กหญิงวรัญญา แซ่ว้าง
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๗๖

นางสาวอังคณา ไม่มีชือสกุล

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๗๗

เด็กหญิงจุฬารัตน์ ชีพดำรงวนา
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๗๘

เด็กหญิงพรนภา แซ่เห่อ
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๗๙

นางสาวกันยาณี ไพรวัลย์คีรี
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๘๐

นางสาวชุติมา ดาราพงศ์มณี
๑๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๘๑

นายดนุพล ฟองเมฆ
๑๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๘๒

นางสาวดารุณี เลาย้าง

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๘๓

นายธนชัย กนกไพรวัลย์
๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๘๔

นางสาวธิราพร หน่อพอ
๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๘๕

นางสาวนครินทร์ ธาดาสันติพงศ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๘๖

นางสาวบุณยาพร อาลี
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๘๗

นางสาวปนมนัส ช่อทิพย์คีรี
๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๘๘

นางสาวพรทิพย์ แซ่ย่าง
๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๘๙

นางสาววันทนีย์ แซ่โซง
๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๙๐

นายวีรชัย เลาว้าง
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๙๑

เด็กหญิงศศิวิมล ยางดี
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๙๒

นางสาวศิริพร แซ่ยะ
๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๙๓

นายเกียรติศักดิ

์

แซ่ย้าง
๑๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๙๔

นางสาวเบญจวรรณ แซ่เห่อ
๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๙๕

นางสาวเสาวลักษณ์ เขียวสา
๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๙๖

นายโอฬาร แซ่เห่อ
๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๙๗

นางสาวไพจิตร หล้าจู
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๙๘

นางสาวไพลิน แซ่จาง
๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๒๙๙๙

นายบิว แซ่เจ๊า
๑๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๘๖ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๐๐

เด็กชายอาทิตย์ แสงสรทวีศักดิ

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสองแคววิทยาคม วัดม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๐๑

เด็กหญิงจิรัชญา ธิกันงา
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๐๒

เด็กหญิงจุไรรัตน์ อินตาเปย
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๐๓

เด็กหญิงทัศนี ศรีสม
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๐๔

เด็กหญิงธนวรรณ แซ่พ่าน
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๐๕

เด็กหญิงธัญชนก แก้ววงวาฬ
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๐๖

เด็กหญิงนิรุชา ใจคำ
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๐๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ปาละดี
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๐๘

เด็กชายภูธเรศ เทพบาล
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๐๙

เด็กชายศักดินนท์ แก้วแสง
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๑๐

เด็กหญิงศิรภัสสร ใจดวงแก้ว

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๑๑

เด็กหญิงสุชานาถ มะหาคำ
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๑๒

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ สิทธิ
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๑๓

เด็กชายเด่นชัย ใจดวงจันทร์
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๑๔

เด็กชายเด่นดัง ใจดวงจันทร์
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๑๕

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ นันต๊ะ
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๑๖

เด็กชายไชยภพ แก้วกูลา
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดโขงขาว  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๑๗

เด็กหญิงบุณยานุช ทาเหมย
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ขาน วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๑๘

เด็กหญิงญริชฎา กาญจนลาภ
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ขาน วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๑๙

เด็กชายทักษ์ดนัย ชัยชมชืน

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ขาน วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๒๐

เด็กหญิงทินมณี จันทร์เขียว
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ขาน วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๒๑

เด็กชายภัทรพล พุทธมณี
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ขาน วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๒๒

เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ สีพู
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ขาน วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๒๓

เด็กชายณัฏฐ์พงศ์ แก้วใจชืน

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวข่วง วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๒๔

เด็กหญิงทาริกา บุญมาตัน
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวข่วง วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๒๕

เด็กชายนันทพงศ์ ทามงคล
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวข่วง วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๒๖

เด็กหญิงภทรา อินทร์กาย
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวข่วง วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๒๗

เด็กชายสุรเชษฐ์ คำตุ้ย
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวข่วง วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๒๘

เด็กชายจิลรภัทร แพงดวง
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวข่วง วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๒๙

เด็กชายธนโชติ ชมภูพร้อย
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวข่วง วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๓๐

เด็กชายนันทนัท นันต๊ะสิงห์
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวข่วง วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๓๑

เด็กชายศราวุฒิ กันทะวงค์
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวข่วง วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๓๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

กันทะวงค์
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวข่วง วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๓๓

เด็กหญิงจุรีรัตน์ วงค์กาศ
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดยางคราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๓๔

เด็กชายซือ

่

คือ
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดยางคราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๘๗ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๓๕

เด็กชายธีรเทพ จิตตาดู
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดยางคราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๓๖

เด็กชายนราธิป วงค์มณี
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดยางคราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๓๗

เด็กชายเมือง สีห้า

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดยางคราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๓๘

เด็กชายณัฐวุติ กรรมใจ
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดยางคราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๓๙

เด็กชายนภบดินทร์ ใส่แปง
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดยางคราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๔๐

เด็กชายภูรีพัทธ์ ชุ่มศรี
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดยางคราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๔๑

เด็กชายวรวุฒิ จิตตาดู
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดยางคราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๔๒

เด็กหญิงอมร อู่แดง
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดยางคราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๔๓

เด็กชายเจนณรงค์ ศิริน้อย
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดยางคราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๔๔

เด็กหญิงจารุวรรณ แดนเมือง
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดยางคราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๔๕

เด็กหญิงมัวหอม ลุงสู้

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดยางคราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๔๖

เด็กหญิงละขิน

่

ลุงสู้
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดยางคราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๔๗

เด็กหญิงกุลเนตร สิทธิบุญทา
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหลัว

้

วัดยางคราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๔๘

เด็กหญิงรพีพรรณ จันทร์เขียว
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหลัว

้

วัดยางคราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๔๙

เด็กชายวทัญู จันทร์เทียง

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลัว

้

วัดยางคราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๕๐

เด็กชายดัสกร รจิตพลอย
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองแคว วัดหัวข่วง  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๕๑
เด็กหญิงธัญวาลักษณ์

ปาละมะ
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองแคว วัดหัวข่วง  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๕๒

เด็กหญิงนิธิดา พัฒนบุญแสน
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสองแคว วัดหัวข่วง  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๕๓ เด็กหญิงประฏิมาวรรณ
ไชยเมืองยอง

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสองแคว วัดหัวข่วง  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๕๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก สุใจจา
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสองแคว วัดหัวข่วง  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๕๕

เด็กหญิงวิลาสินี อินถา
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองแคว วัดหัวข่วง  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๕๖

เด็กชายธนชัย เศวตวงศ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๕๗

เด็กชายธนะพัฒน์ เศวตวงศ์
๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๕๘

เด็กหญิงชลิยา ทับทอง
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๕๙

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ไชยงาม
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนชืน

่

วัดดอนชืน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๖๐

เด็กหญิงธัญญารัตน์ เมืองแก้ว
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนชืน

่

วัดดอนชืน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๖๑

เด็กชายภูริพัฒน์ ขันคำ
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนชืน

่

วัดดอนชืน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๖๒

เด็กหญิงโปใจ หม่องใจ
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนชืน

่

วัดดอนชืน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๖๓

เด็กชายนิธิกร แก้ววรรณ
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนชืน

่

วัดดอนชืน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๖๔

เด็กชายวิโนทัย ไชยะปอก
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนชืน

่

วัดดอนชืน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๖๕

เด็กชายเฉลิมพล แก้ววรรณ
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนชืน

่

วัดดอนชืน

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๖๖

เด็กหญิงชินันพร มีต่อม
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๖๗

เด็กชายณัฐภัทร มหาวัน
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๖๘

เด็กชายธนวัฒน์ รอดเรือน
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๖๙

เด็กหญิงปวรวรรณ มะโนริ
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๘๘ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๗๐

เด็กหญิงผกามาศ จันทร์แก้ว
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๗๑

เด็กชายรักเกียรติ ลือชัย

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๗๒

เด็กหญิงศรัณยา คำจันทร์
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๗๓

เด็กชายศิระศักดิ

์

บุญทา
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๗๔

เด็กหญิงสาธิตา ก้อนแก้ว
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๗๕

เด็กชายสินชัย สุขศิลป
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๗๖

เด็กชายสุรสิทธิ

์

ประเสริฐสังข์
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๗๗

เด็กชายอุดมทรัพย์ ลึกสิงห์แก้ว
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๗๘

เด็กชายจิราวัฒน์ ปุริสพันธ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๗๙

เด็กชายชัยมงคล ก้อนแก้ว
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๘๐

เด็กชายดรรชกรณ์ ปนดอนตอง
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๘๑

เด็กหญิงธนัชญา ตาก๋าวิน
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๘๒

เด็กหญิงนัฐริกา อุปนันท์
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๘๓

เด็กชายนิธิวัฒน์ ชายคำ
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๘๔

เด็กหญิงปลายฝน ตาจันทร์
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๘๕

เด็กชายพงษกร นกศักดา
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๘๖

เด็กชายภูมิบดินทร์ วงษ์สิน
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๘๗

เด็กชายวงศกร คำจันทร์
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๘๘

เด็กหญิงวิริยา นิโรคา
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๘๙

เด็กหญิงวิลาสินี ใจยะปน
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๙๐

เด็กชายสหภาพ วรจิตตรา
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๙๑

เด็กชายอภิวิทย์ มากมี
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๙๒

เด็กชายอานัณย์ แก้วสุข
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๙๓

เด็กชายกันตวิชญ์ คำโท้
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๙๔

เด็กหญิงจันทิมา จะรอ
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๙๕

เด็กชายจิรพัส ลุงตี

้

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๙๖

เด็กชายชานน กองบุญเกิด
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๙๗

เด็กหญิงณรัชญาณ์ นันทะสังข์
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๙๘

เด็กชายณัฐดนัย วงษายะ
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๐๙๙

เด็กหญิงทักษพร ปุริสพันธ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๐๐

เด็กชายธรรมนิตย์ ซอยะ
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๐๑

เด็กหญิงธันย์ชนก นุวงศ์ศรี
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๐๒

เด็กหญิงนุชนาถ อนันใจ
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๐๓

เด็กหญิงปยณัฐ ศรีสมบัติ
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๐๔

เด็กชายภาณุพงศ์ ดวงปญญา
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๘๙ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๐๕

เด็กหญิงศิรินยา บุญลา
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๐๖

เด็กหญิงศุภิสรา นิลไสว
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๐๗

เด็กชายอภิเดช ปญญาศรี
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๐๘

เด็กหญิงอัญชนิดา วงษ์สิน
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๐๙

เด็กชายเกริกพล วงษ์สิน
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๑๐

เด็กชายศราวุธ เกตุไพบูลย์
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๑๑

เด็กหญิงทับทิม เปยงใจ
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๑๒

เด็กชายจิรเมธ คำปนแสน
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๑๓

เด็กหญิงณัฐวดี สนันประเสริฐยิง

่ ่

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๑๔

เด็กหญิงณิชา เรือนรักเรา

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๑๕

เด็กหญิงถิรดา ขวัญใจไทย
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๑๖

เด็กชายธนภูมิ ปญญาดี

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๑๗

เด็กชายปญญาทรัพย์ ชมบุญช่วย

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๑๘

เด็กหญิงปาลิตา ศรีเปง
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๑๙

เด็กหญิงปใหม่ พรตเจริญ
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๒๐

เด็กชายยศกฤต ประเสริฐ
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๒๑

เด็กชายรัธศักดิ

์

ศรีพจน์มณีรัตน์
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๒๒

เด็กชายวรชัย เจิดแจ่มใส
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๒๓

เด็กหญิงวีรินทร์ทิรา โชติยะสิทธิ
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๒๔

เด็กหญิงศรัณยา แสนปุก
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๒๕

เด็กหญิงสินาวลี พนาลีผดุง
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๒๖

เด็กชายสุทธินันท์ ศรีจันทร์

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๒๗

เด็กหญิงอารยา คะวิญญา
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๒๘

เด็กหญิงเกศลิน สุขถา

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๒๙

เด็กชายณภัทร เอียมเอาฬาร

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๓๐

เด็กหญิงณัฐธิดา ชมภูเทศ
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๓๑

เด็กชายธนวัฒน์ แก้วซาว

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๓๒

เด็กชายนรพงศ์พันธ์ อุทัยผล
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๓๓

เด็กหญิงวนิสรา ผัดเวียง
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๓๔

เด็กหญิงอรไพลิน ฟองคำปอ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๓๕

เด็กหญิงเนตรนภา มหาวัน

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๓๖

เด็กชายกีรติ ปนตาเปย
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๓๗

เด็กชายจิณณวัตร ภูเวียงจันทร์
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๓๘

เด็กหญิงจุไรวรรณ์ คำเมืองใจ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๓๙

เด็กชายณัฐวัตร จันทร์เขียว
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๙๐ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๔๐

เด็กชายพิเชษฐ เพียรพนัสสัก
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๔๑

เด็กหญิงรุ่งทิวา เชิดชู
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๔๒

เด็กหญิงวริศรา ใจเมือง
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๔๓

เด็กหญิงวิภาวรรณ อะนันชัย
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๔๔

เด็กชายวีระพล กุศล
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๔๕

เด็กชายศิระ บุญปอ
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๔๖

เด็กหญิงศิริรัตน์ ปญโญ
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๔๗

เด็กหญิงอนุธิดา ธรรมสิทธิ

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๔๘

เด็กหญิงอรพิน อินตาเปย
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๔๙

เด็กชายเอกรินทร์ มูลหงษ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าเปา วัดเหล่าเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๕๐

เด็กหญิงพิยดา แสงสว่าง
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเขียว ห้วยเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๕๑

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

ลุงต๊ะ
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเขียว ห้วยเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๕๒

เด็กชายวิจิตร นันตา
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเขียว ห้วยเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๕๓

เด็กหญิงขวัญนภัส สุนันต๊ะ ๕/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๕๔

เด็กหญิงนารีรัตน์ ปานพรม ๒/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๕๕

เด็กหญิงนงคราญ ลุงหล่อ
๓๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๕๖

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ลุงปาง ๔/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๕๗

เด็กหญิงทานทอง ลุงกู่

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๕๘

เด็กหญิงปลายฝน จุ๋มปาลี ๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๕๙

เด็กชายอนุชา มาไกล ๒/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๖๐

เด็กชายปวินฑ์ ยันนะ
๒๑/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๖๑

เด็กหญิงจิง

่

ลุงซอ ๖/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๖๒

เด็กชายณัฐชนน โพทา
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๖๓

เด็กชายธีรเดช นันติ
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๖๔

เด็กชายฉันทพล ลายคำ
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๖๕

เด็กหญิงสิริพักตร์ เขือนเพชร

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๖๖

เด็กหญิงจิราภรณ์ ลุงมา
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๖๗

เด็กชายถนอม นารายณ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๖๘

เด็กชายกิตติทัน มาคง
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๖๙

เด็กหญิงจิดาภา สร้างใหม่

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๗๐

เด็กชายศักดิดา

์

นันต๊ะ
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๗๑

เด็กหญิงมลนภา มูหลิง

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๗๒

เด็กหญิงสุปวีณ์ ลายคำ
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๗๓

เด็กชายธีรภัทร เต่านนท์
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๗๔

เด็กชายธนวินท์ ยันนะ
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๙๑ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๗๕

เด็กชายภาคภูมิ วงศ์อินทร์
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๗๖

เด็กหญิงชฎาภรณ์ ลุงซอ
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๗๗

เด็กหญิงพรวิกา ลุงกี
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๗๘

เด็กหญิงจันจิรา ยอดเมือง
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๗๙

เด็กชายศุภวิชญ์ ตุ้ยยวง
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๘๐

เด็กหญิงภาวิณี ศุววรณ

๓๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๘๑

เด็กชายระพีภัทร ไชยชนะ
๓๐/๒๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๘๒

เด็กหญิงกัลยา ลุงอ้าย
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๘๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ พอใจ
๒๒/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเปา ห้วยเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๘๔

เด็กหญิงกรกมล ใหม่นะ
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๘๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ ปงเมือง
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๘๖

เด็กหญิงกลิกา จะฟู
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๘๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญปน
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๘๘

เด็กหญิงกัลยา บุมี
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๘๙

เด็กชายคำน้อง จันตา
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๙๐

เด็กชายคีตภัทร แก้วดวงใจ
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๙๑

เด็กหญิงจิราพรรณ อนันต๊ะ
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๙๒

เด็กหญิงชนกนาฏ สุทธิวัฒนะ
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๙๓

เด็กชายชัชดล วงศ์เปงวา
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๙๔

เด็กหญิงชาริสา ศิวายพราหมณ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๙๕

เด็กหญิงชาลิสา แซ่ถัง
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๙๖

เด็กหญิงฐิตินันท์ มณีโชติ
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๙๗

เด็กหญิงณัฐกานต์ ใหม่คำ
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๙๘

เด็กหญิงณัฐณิชา จินะ
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๑๙๙

เด็กหญิงทยากร ศิลา
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๐๐

เด็กหญิงทิพาดา สีมี

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๐๑

เด็กหญิงนงคราญ ลุงดิ

๊

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๐๒

เด็กชายนพรัตน์ แสงมะณี
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๐๓

เด็กหญิงนภัส ขันคำ
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๐๔

เด็กชายนัฐทพงศ์ แซ่ซี

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๐๕

เด็กหญิงนันทิกานต์
มณีเรืองแสงทอง

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๐๖

เด็กหญิงนันทิชา ทิดทา
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๐๗

เด็กหญิงนารีรัตน์ อนุรักษ์มัจฉา
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๐๘

เด็กหญิงนิภา ปุสุ
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๐๙

เด็กหญิงนิสัย จะอือ
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๙๒ / ๓๓๒

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๑๐

เด็กชายบูรพา โคตรคำ

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๑๑

เด็กชายปฏิภัทร นกแก้ว
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๑๒

เด็กหญิงปยธิดา เตือประโคน
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๑๓

เด็กชายปยะวัฒน์ นาคเงิน
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๑๔

เด็กหญิงพกาวรรณ จันทร์หอม
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๑๕

เด็กชายพงษ์พัฒน์ แจ่มจันทร์
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๑๖

เด็กหญิงพัชรวรินทร์ กระจ่าง
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๑๗

เด็กชายพัณณกร วงค์คำ
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๑๘

เด็กหญิงพัณณิตา ตันท่อน
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๑๙

เด็กหญิงพัทธนันท์ กิติ
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๒๐

เด็กหญิงพิมพิกา หางวา

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๒๑

เด็กหญิงพิมพ์นิภา หน่อปา
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๒๒

เด็กหญิงพิมพ์ผกา เกษม
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๒๓

เด็กชายพีรณัฐ ทรายคำ
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๒๔

เด็กหญิงพีรพร คำปน
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๒๕

เด็กชายพีรพัฒน์ ขันชัย
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๒๖

เด็กหญิงภรประภัทร์ แก้วจินดา
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๒๗

เด็กหญิงภัทรนันท์ ชุ่มศรี
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๒๘

เด็กชายภาณุพงศ์ อัสกรรณ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๒๙

เด็กชายภูเบศ บุญมาก
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๓๐

เด็กหญิงมนจิรารักษ์ โพธิ
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๓๑

เด็กหญิงมัญชุพร จันทร์สว่าง
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๓๒

เด็กหญิงมาลี จะอือ

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๓๓

เด็กหญิงมีนา พงค์ทวีชัย
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๓๔

เด็กหญิงยุวดี อมรสันติกุล
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๓๕

เด็กชายรณชัย เฟองฟู
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๓๖

เด็กหญิงระพีพร ปูจอ

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๓๗

เด็กชายรัชชานนท์ อมรศิริสิงขร
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๓๘

เด็กหญิงรัชฎากร ศรีวิชัย
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๓๙

เด็กหญิงวชิรญาณ์ เขือนวัง

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๔๐

เด็กชายวรกันต์ คำเมืองสา
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๔๑

เด็กชายวรชิต แซ่เจ้า
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๔๒

เด็กหญิงวรัญญา แก้วกำเนิด
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๔๓

เด็กหญิงวิชชุดา ทองก้อน
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๔๔

เด็กหญิงศรันญา คำแดง
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๙๓ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๔๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ วารีรัตน์
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๔๖

เด็กหญิงสุชาดา กองเมือง

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๔๗

เด็กหญิงสุชานันท์ นามภิชัย

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๔๘

เด็กชายสุธี ทวีวัฒนปรีชา
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๔๙

เด็กหญิงอรวรรณ พวงลังกา
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๕๐

เด็กหญิงอังคณา สุขใจ
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๕๑

เด็กหญิงอุบลรัตน์ ศักดา
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๕๒

เด็กหญิงเกวลิน มีศรี

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๕๓

เด็กชายเจษฎาภรณ์ พิสัย
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๕๔
เด็กหญิงเบญญาทิพย์ งาขาว

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๕๕

เด็กหญิงเฟองฟา จันทร์สวัสดิ

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๕๖

เด็กชายกิตติคุณ วีระทิพย์
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๕๗

เด็กชายกิตตินันท์ คงชีพยืน
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๕๘

เด็กหญิงกิติยา อินทะสุข
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๕๙

เด็กชายคฑาวุธ แดนสีแก้ว
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๖๐

เด็กชายจองชัย สุทธิเลิศชัยพร
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๖๑

เด็กหญิงจิราภรณ์ หม่องพิชัย
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๖๒

เด็กหญิงจิราวดี ละมูล
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๖๓

เด็กชายชนากานต์ ขุนนุ
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๖๔

นางสาวชมพูนุช วันเพชร
๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๖๕

เด็กหญิงชลธิชา เชิดอินตา
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๖๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ สุริยะ
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๖๗

เด็กหญิงฑิตยา ปนกุย

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๖๘

เด็กชายณัฐวัฒน์ ปคำ
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๖๙

เด็กหญิงถิรพร กึกก้อง
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๗๐

เด็กชายธนกฤต ดาวแสง
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๗๑

เด็กชายธนภัทร ส่างอุง
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๗๒

เด็กหญิงธนัชพร มโนนันท์
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๗๓

เด็กชายธีรกานต์ จเลมุนิล
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๗๔

เด็กหญิงนิชาภัทร์ วงค์วรพันธ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๗๕

เด็กชายปฏิภาณ รู้มาก
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๗๖

เด็กหญิงพรรณภัค วรรณวงค์
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๗๗

เด็กชายพัชรพล สมใจ

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๗๘

เด็กหญิงพิชชาภา ธุงลาย
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๗๙

เด็กหญิงพิรานันท์ เรือนแก้ว
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๙๔ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๘๐

เด็กชายพีรวัส นิยม
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๘๑

เด็กชายภควัต จำปาคำ
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๘๒

เด็กชายภูรินทร์ จอมเพชร
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๘๓

เด็กหญิงมุสลิน ดอกคำ
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๘๔

เด็กหญิงยุพารัตน์ ยีปา

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๘๕

เด็กชายรัชชานนท์ ปญญา
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๘๖

เด็กชายฤทธิพร อินต๊ะแก้ว

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๘๗

นางสาวลัดดา แสนคำลือ
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๘๘

เด็กหญิงวรรณารัตน์ หมอกฟา
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๘๙

เด็กหญิงกฤติมา ยุพา
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๙๐

นายกิตติชัย อินทะสุข
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๙๑

เด็กหญิงกุลนิภา แซ่หลี

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๙๒

เด็กหญิงจุฑามาศ ปนดิ

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๙๓

เด็กชายชนะกานต์ สมจาย
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๙๔

เด็กชายธีรภัทร อุดกันทา
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๙๕

เด็กหญิงนันทิพร แซ่เจียง

้

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๙๖

เด็กชายพีรพัฒน์ บุญเรือง
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๙๗

เด็กชายศิรานนท์ ใจระวัง

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๙๘

เด็กชายศุภวิชญ์ เสือมา

้

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๒๙๙

เด็กชายสุชาติ แจ่มจันทร์
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๐๐

เด็กหญิงสุนิสา แซ่หลู่

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๐๑

เด็กชายสุพัฒนพงษ์ ศรีนามะ
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๐๒

เด็กชายอภิชัย แซ่หมี

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๐๓

เด็กชายโชติพัฒน์ สาระจันทร์
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๐๔

นายกมล คำเปยง
๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๐๕

นายกฤตบุญ นายวงศ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๐๖

นายกษิดิศ บุญแก้ว
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๐๗

นางสาวกัญญาณัฐ อินหวัน
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๐๘

นางสาวกาญจนา จะคือ
๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๐๙

นางสาวกานต์ธิดา ศรีริวิจิตชัย
๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๑๐

นางสาวกิตติยา ปญญามา
๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๑๑

นายกุลญารัตน์ กาเรือง
๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๑๒

นางสาวขวัญนภา ยืนนาง
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๑๓

นายคฑาวุธ วงศ์เชือ

้

๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๑๔

นายครรชิต ฟางคำ
๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๙๕ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๑๕

นายคำหลู่ ลุงฉาย
๐๑/๐๑/๒๕๔๐

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๑๖

นางสาวจริญญา คำมูล
๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๑๗

นางสาวจิรกัญญา ขันปก
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๑๘

นางสาวจิรนันท์ เสาเวียง
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๑๙

นางสาวจิราพร นินนาทโยธิน
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๒๐

เด็กหญิงจิราพรรณ คันทวัง
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๒๑

นางสาวจิราพัชร ละมูล
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๒๒

นางสาวจิราภา แซ่หลิว

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๒๓

นางสาวจ๋ามหอม ลุงมล
๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๒๔

นางสาวชนิสรา ว่องไว

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๒๕

นางสาวชมพูนุช ลุงชอ
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๒๖

นางสาวชมภูนิกข์ ปุกหลู่
๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๒๗

นางสาวชรินรัตน์ อภิเลิศสกุลพร
๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๒๘

เด็กหญิงณัฏฐ์นรี ใจเย็น
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๒๙

นางสาวณัฐกมล ถามล
๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๓๐

นางสาวณัฐณิชา ซาวบุญตัน
๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๓๑

เด็กหญิงณัฐณิชา แนะมือ
๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๓๒

นางสาวณัฐมน นาคำ
๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๓๓

นางสาวดอกบัว จองหลี

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๓๔

เด็กหญิงดาราวลี ไทยเจริญ
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๓๕

นางสาวดุลภาภรณ์ อินทญาติ
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๓๖

นางสาวทรายฤดี ทวีอภิรดีสุข
๐๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๓๗

นายธนกฤต ใจพล
๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๓๘

นายธนพล ก้อนแก้ว
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๓๙

นายธนวัฒน์ ชำนาญกลิง

้

๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๔๐

นายธนวัฒน์ ส่วนต้า
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๔๑

นางสาวธนาภรณ์ นันปารียอง
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๔๒

นายธนิต สีเหลือง
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๔๓

นายธรรมนูญ เปงอุ่น
๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๔๔

นายธีรภัทร สอนเขือน

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๔๕

นายธีรวัฒน์ คำฝน
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๔๖

นายธเนศ เครือแสง
๑๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๔๗

นายนพกร มณีรัตน์
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๔๘

นายนพรัตน์ ปูคำ
๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๔๙

นางสาวนภัสกรณ์ วีระทิพย์
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๙๖ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๕๐

เด็กหญิงนภัสสร เบียผะ
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๕๑

นางสาวนภาพร แสขือ

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๕๒

นางสาวนันทิตา ปูปน
๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๕๓

นางสาวน้องพร ส่างส่วย
๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๕๔

นายบุญชู ชัยเจริญ
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๕๕

นางสาวบุษบง จำปา
๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๕๖

นางสาวปริมประภา มหานิล
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๕๗

นางสาวปนกมล กาไชย

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๕๘

นางสาวปนสุดา นาคำ
๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๕๙

เด็กหญิงพรราตรี สมสาย
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๖๐

นางสาวพัชรพร จันทร์ติบ

๊

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๖๑

เด็กหญิงพัชรินทร์ คำตา
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๖๒

นางสาวพิชชาพร แท่นแก้ว
๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๖๓

นางสาวพิมพ์วิไล ศรีโลเพียน

้

๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๖๔

นางสาวมณีรัตน์ วงค์สุรินทร์
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๖๕

นางสาวมัจฉา มูหลิง

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๖๖

นายรัชภูมิ ทองคำ
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๖๗

นางสาวลลิตา ศรีวรรณะ
๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๖๘

นายลักษกฤษ มหานิล
๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๖๙

เด็กชายลัทธพล แซ่เออะ
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๗๐

นางสาววณิชชา ทิพรส
๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๗๑

นางสาววราภรณ์ แคว้นดอนฉิม
๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๗๒

นายวิทวัส เขือนแก้ว

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๗๓

นายวิบูลย์ผล แซ่หลิง

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๗๔

นางสาววิลาวัลย์ ชุ่มชัย
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๗๕

นางสาววิไลพร จะอู๋
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๗๖

นายวุฒิพงศ์ แก้วคำ
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๗๗

นางสาวศศิกานต์ ศรีนวล
๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๗๘

นางสาวศิรดา ยืนยง
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๗๙

นายศิวรัฐ คำทิพย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๘๐

นายสมบัติ หมือแล

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๘๑

นายสรชัช ขันคำ
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๘๒

นางสาวสร้อยคำ เมืองพงศ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๘๓

เด็กหญิงสร้อยฟา อนันต๊ะ
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๘๔

นางสาวสสินี สมรูป
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๙๗ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๘๕

เด็กชายสันติ แสนเช้า
๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๘๖

นายสายฟา จันต๊ะ
๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๘๗

นางสาวสุณีสา ศรีวิลัย
๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๘๘

นายสุทธินนท์ คำวงค์ษา
๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๘๙

นางสาวสุนีรัตน์ เดือนขึน

้

๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๙๐

นางสาวสุพรรษา เทพสาร
๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๙๑

นางสาวสุภานันท์ สูนคำ
๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๙๒

นางสาวสุริยฏา อรินทร
๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๙๓

นางสาวสุรีรัตน์ โห้ธัญญะการ
๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๙๔

นายสุเทพ จิงต๊ะ
๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๙๕

นายอติกานต์ การะหงษ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๙๖

นางสาวอทิตยา รู้ดี
๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๙๗

นายอนุวัฒน์ จิงต่า

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๙๘

นางสาวอภิญญา จำปาดี

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๓๙๙

นางสาวอรจิรา พรมจอง

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๐๐

นางสาวอรทัย ส่วยคำ

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๐๑

เด็กหญิงอรัญญา แซ่ล้อ
๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๐๒

เด็กชายอรุณรัชช์ การะหงษ์
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๐๓

นางสาวอังคณา จองหลี

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๐๔

นางสาวอินทิรา ทาเมืองแก้ว
๒๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๐๕

นายเกรียงศักดิ

์

ฟูติบ

๊

๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๐๖

เด็กหญิงเจนจิราณ์ เขียวบัว
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๐๗

นายเศวตโชติ พุฒเทพ
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๐๘

เด็กชายเอกรินทร์ ทาไชย
๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๐๙

นางสาวโชติรส ศรีเมืองใจ

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๑๐

นางสาวกนกวรรณ ศรีสุวรรณ

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๑๑

นายกฤษตพจน์ กาปญญา
๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๑๒

นางสาวกัญญาณัฐ แสงอนงค์
๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๑๓

นางสาวกาญจนา แสงวิจิตร
๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๑๔

นางสาวกานดา กุลวรารัตน์
๑๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๑๕

นางสาวกานต์สินี สุภาจิตต์
๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๑๖

นายก้องภพ จองหลู่
๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๑๗

นายขจรศักดิ

์

กาวิล
๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๑๘

นางสาวจิดาภา โพธาศักดิ

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๑๙

นางสาวจิราภรณ์ โปเมือง

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๙๘ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๒๐

นางสาวจิราภา สุดตา

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๒๑

นายจิรายุส จารุรัตนพงษ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๒๒

นางสาวจุฑามาศ คำมูล

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๒๓

นางสาวจุฑารัตน์ แก้ววิจิตร
๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๒๔

นางสาวฐิติณัฏฐ์ อานุ
๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๒๕

นางสาวณัฏฐณิชา มัญยานนท์
๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๒๖

นางสาวณัฐธิดา มาเยอะ
๒๐/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๒๗

นายณัฐนนท์ กันทะเว
๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๒๘

นางสาวณัฐริกา นินนาทโยธิน
๒๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๒๙

นายณัฐวัตร ยาสิทธิ

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๓๐

นางสาวตรีรัตน์ นันศิริ

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๓๑

นายธนกฤต ยองจา
๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๓๒

นายธวัชชัย เก่งกล้า
๐๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๓๓

นางสาวนลินี หมืนอินทร์

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๓๔

นางสาวนัชชา สิงห์เล็ก
๒๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๓๕

นางสาวนิมวนันท์

่

ดีประทับใจ

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๓๖

นางสาวบุญสวย จะอือ

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๓๗

นายประสงค์ เลียงบำรุง

้

๓๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๓๘

นายปริญญา พรหมจันทร์
๒๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๓๙

นางสาวปญจมา รอบรู้
๓๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๔๐

นายปยะ จะสือ
๑๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๔๑

นางสาวพิมพินันท์ นุจา
๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๔๒

นายพุฒิพงศ์ วารีรัตน์
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๔๓

นางสาวมะเส่ จะเตาะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๔๔

นางสาวรัตติฌา หงษ์ภูคำ
๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๔๕

นางสาวรัตนลักษณ์ ติบน้อย

๊

๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๔๖

นางสาวรัตน์ธิดา เตือประโคน

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๔๗

เด็กหญิงรุ้งทอง แซ่ลี
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๔๘

นายวรากร อนันตชัยเดชา
๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๔๙

นายวสิน ลุงทุน
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๕๐

นายวีรชัย ไชยศิริ
๒๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๕๑

นางสาวศศิประภา ขัติศรี
๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๕๒

นายสัจจา จะมู่
๐๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๕๓

นางสาวสาวิตรี เตจา
๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๕๔

นายสิทธิชัย ชมชืน

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๙๙ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๕๕

นางสาวอริศรา ชัยวงค์
๑๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๕๖

นายอะเลผะ โนผ่า
๐๑/๐๑/๒๕๔๐

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๕๗

นางสาวอัจฉราวรรณ แซ่เอียว

้

๑๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๕๘

นางสาวอัญชนา ปญญาวุฒิ
๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๕๙

นายอัษฎาวุธ ซือแท้

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๖๐

นางสาวอามีสอ แสงโหล
๐๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๖๑

นายเดชา จะหา
๐๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๖๒

นายเทียนชัย ส่วนต๊ะ
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๖๓

นางสาวเบญจพร วังทูล
๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๖๔

นางสาวเมษนี อินเงิน

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๖๕

นางสาวเสาวณิตย์ สิงห์คำ
๒๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๖๖

นางสาวเสาวลักษณ์ กันทะยศ
๓๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๖๗

นางสาวแสงหอม อุ้ยยงค์
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๖๘

นายโยธิน คำแดง
๐๘/๐๘/๒๕๔๐

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๖๙

นางสาวจันทรรัตน์ สุภาพชนวาจา
๑๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๗๐

นายจีรายุ คำแดง
๑๘/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๗๑

นางสาวพิชญา กันธยศ
๒๓/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๗๒

นางสาววรัญญา บุญธรรม
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๗๓

นายวุฒิชัย ยาวุฒิ

๑๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๗๔

นายศรัณยู ขาวสวย
๑๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๗๕

นายสันติภาพ แกมู
๑๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๗๖

นายสุรพล จะกุ

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๗๗

นางสาวอรุณี พรหมภิรักษ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๗๘

นางสาวเบญจาภรณ์ ใจเย็น
๒๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๗๙

นายเสริมสิทธิ

์

คนไว
๒๔/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๘๐

นางสาวเหน่ ลุงแดง
๐๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๘๑

เด็กชายกิตติภพ แซ่เถา
๒๕/๔/๒๕๔๖

ศพอ.วัดต้นโชค วัดต้นโชค  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๘๒

เด็กหญิงเกตนที เขตขาม
๒๐/๘/๒๕๔๗

ศพอ.วัดต้นโชค วัดต้นโชค  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๘๓

เด็กหญิงกมลวรรณ ลุงสอน
๑๗/๑/๒๕๔๘

ศพอ.วัดต้นโชค วัดต้นโชค  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๘๔

เด็กชายกรวิชญ์ แซ่เติน

๋

๑๙/๕/๒๕๔๘
ศพอ.วัดต้นโชค วัดต้นโชค  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๘๕

เด็กชายจักรพันธ์ กันทะ
๒๔/๗/๒๕๔๘

ศพอ.วัดต้นโชค วัดต้นโชค  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๘๖

นางสาวชืนใจ

่

ลุงต๊ะ ๘/๗/๒๕๔๑ ศพอ.วัดต้นโชค วัดต้นโชค  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๘๗

เด็กชายณัชพงศ์ แซ่เซียว
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

ศพอ.วัดต้นโชค วัดต้นโชค  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๘๘

เด็กชายธัชนนท์ สุจิตร ๘/๘/๒๕๔๗ ศพอ.วัดต้นโชค วัดต้นโชค  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๘๙

เด็กชายธนกร ขัดคำ
๖/๑๐/๒๕๔๖

ศพอ.วัดต้นโชค วัดต้นโชค  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๐๐ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๙๐

เด็กชายธนบูรณ์ จะพะ
๑๕/๓/๒๕๔๘

ศพอ.วัดต้นโชค วัดต้นโชค  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๙๑

เด็กชายธันยา จะจู

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

ศพอ.วัดต้นโชค วัดต้นโชค  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๙๒

เด็กชายปฐพงษ์ แซ่จ๋าว ๒/๕/๒๕๔๗ ศพอ.วัดต้นโชค วัดต้นโชค  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๙๓

เด็กหญิงพรนภัส จิตอารีย์ ๓/๘/๒๕๔๗ ศพอ.วัดต้นโชค วัดต้นโชค  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๙๔

เด็กชายพีระศิลป ตันติชาญชัยกุล
๓๐/๔/๒๕๔๘

ศพอ.วัดต้นโชค วัดต้นโชค  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๙๕

เด็กหญิงภูริตา เด่นวิภัยมาศ ๙/๓/๒๕๔๘ ศพอ.วัดต้นโชค วัดต้นโชค  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๙๖

เด็กหญิงมาทา แซ่หมี

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

ศพอ.วัดต้นโชค วัดต้นโชค  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๙๗

เด็กชายมนต์ตรี แลเซอ
๒๓/๓/๒๕๔๕

ศพอ.วัดต้นโชค วัดต้นโชค  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๙๘

เด็กหญิงเมริซ่า สุขสีทอง ๑/๔/๒๕๔๘ ศพอ.วัดต้นโชค วัดต้นโชค  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๔๙๙

เด็กหญิงวรรณธิดา ศรีเดช
๓๑/๘/๒๕๔๘

ศพอ.วัดต้นโชค วัดต้นโชค  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๐๐

เด็กหญิงวริษา ใจ
๒๑/๗/๒๕๔๗

ศพอ.วัดต้นโชค วัดต้นโชค  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๐๑

เด็กชายสุทธินันท์ ปกโค้ง
๑๑/๓/๒๕๔๘

ศพอ.วัดต้นโชค วัดต้นโชค  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๐๒

เด็กหญิงสุนิชา แซ่โจว
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

ศพอ.วัดต้นโชค วัดต้นโชค  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๐๓

เด็กหญิงสุนิสา แซ่โจว
๑๗/๙/๒๕๔๕

ศพอ.วัดต้นโชค วัดต้นโชค  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๐๔

เด็กชายสมชาย แซ่มู่
๒๓/๓/๒๕๔๘

ศพอ.วัดต้นโชค วัดต้นโชค  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๐๕

เด็กหญิงเสียวแส

่

แซ่หลี

่

๒/๒/๒๕๔๗ ศพอ.วัดต้นโชค วัดต้นโชค  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๐๖

เด็กหญิงสิริมาภรณ์ สอนเสนา
๑๒/๔/๒๕๔๘

ศพอ.วัดต้นโชค วัดต้นโชค  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๐๗

เด็กหญิงอรณิชา กุลกระจ่าง
๑๒/๕/๒๕๔๘

ศพอ.วัดต้นโชค วัดต้นโชค  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๐๘

เด็กหญิงธมนวรรณ ไคร้เงิน

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

ศพอ.วัดปาไม้แดง วัดปาไม้แดง  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๐๙
เด็กหญิงพัสตราภรณ์ อุดบัววงค์

๑๐/๗/๒๕๔๖
ศพอ.วัดปาไม้แดง วัดปาไม้แดง  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๑๐

เด็กหญิงรุ่งอรุณ ชุ่มจิตต์
๑๘/๑/๒๕๔๖

ศพอ.วัดปาไม้แดง วัดปาไม้แดง  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๑๑

เด็กหญิงวาสินี มาแปง ๑/๑/๒๕๔๖ ศพอ.วัดปาไม้แดง วัดปาไม้แดง  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๑๒

เด็กหญิงศศินิภา ชุมภูหล้า
๑๒/๔/๒๕๔๖

ศพอ.วัดปาไม้แดง วัดปาไม้แดง  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๑๓

เด็กหญิงศศินิภา บุญมา ๘/๓/๒๕๔๖ ศพอ.วัดปาไม้แดง วัดปาไม้แดง  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๑๔

เด็กหญิงกชกร ลุงต๊ะ ๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ วัดสันทราย  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๑๕

นางกนกวรรณ สมหวัง
๑๘/๙/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ วัดสันทราย  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๑๖

นางกรรณิกา คิมผล ๓/๑/๒๕๐๙ โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ วัดสันทราย  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๑๗

เด็กชายคำหล้า ลุงออ ๑/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ วัดสันทราย  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๑๘

นายณัฐพล อินตา
๘/๑๒/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ วัดสันทราย  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๑๙

นางสาวประภาวดี บัวพวงชน ๙/๖/๒๕๒๙ โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ วัดสันทราย  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๒๐

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ศักดิใหญ่

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ วัดสันทราย  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๒๑

นายพยุงศักดิ

์

กันจินะ ๑/๖/๒๕๐๔ โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ วัดสันทราย  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๒๒

เด็กชายมอญหลาว ลุงอู้
๑๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ วัดสันทราย  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๒๓

นางรัตนา วังษา
๒๙/๕/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ วัดสันทราย  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๒๔

เด็กหญิงรินรดา ปะจี ๔/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ วัดสันทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๐๑ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๒๕

นางสาวลัดดาวัลย์ ตาละกา
๒/๑๐/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ วัดสันทราย  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๒๖

เด็กชายลอย โก๊ะหลิง

่

๑/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ วัดสันทราย  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๒๗

นายวัลลพ สักงาม ๑/๑/๒๕๒๓ โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ วัดสันทราย  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๒๘

นางเสาวนีย์ วรพจน์ ๘/๔/๒๕๑๘ โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ วัดสันทราย  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๒๙

นางอำไพ ทานา
๑๔/๗/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ วัดสันทราย  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๓๐

นางอรวรรณ หน่อคำ
๓๐/๓/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ วัดสันทราย  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๓๑

เด็กหญิงกันต์ฤทัย ธารสุขคำนึง
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะหลวง วัดท่าครัง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๓๒

เด็กชายกีรติ ปูไก่
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะหลวง วัดท่าครัง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๓๓

เด็กชายจิรเดช มาด้วง
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะหลวง วัดท่าครัง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๓๔

เด็กชายณัฐวุฒิ หล้า
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะหลวง วัดท่าครัง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๓๕

เด็กหญิงดวงฤทัย ปูเรือน
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะหลวง วัดท่าครัง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๓๖

เด็กชายธีรภาพ ใหม่แก้ว
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะหลวง วัดท่าครัง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๓๗

เด็กชายนภดล ปูสา
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะหลวง วัดท่าครัง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๓๘

เด็กหญิงพจณิชา ปูเงิน
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะหลวง วัดท่าครัง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๓๙

เด็กชายพิทวัส สุขหยอม
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะหลวง วัดท่าครัง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๔๐

เด็กชายมนัสนันท์ ติบอินถา

๊

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะหลวง วัดท่าครัง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๔๑

เด็กหญิงมิรันตี ปูสา
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะหลวง วัดท่าครัง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๔๒

เด็กหญิงวรดา คำฝน
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะหลวง วัดท่าครัง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๔๓

เด็กหญิงวันวิสา หล้าใจ
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะหลวง วัดท่าครัง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๔๔

เด็กหญิงศันศนีย์ ปูเสาร์
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะหลวง วัดท่าครัง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๔๕

เด็กหญิงอรทัย ปูเงิน
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะหลวง วัดท่าครัง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๔๖

เด็กหญิงจีรนันท์ เงินถา
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวสูง

้

วัดท่าครัง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๔๗

เด็กชายณัฐนนท์ แก้วบุญเปง
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านงิวสูง

้

วัดท่าครัง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๔๘

เด็กหญิงอมรรัตน์ ถาโน
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่บวน วัดท่าครัง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๔๙

เด็กหญิงพศิกา ชัยพรม
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่บวน วัดท่าครัง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๕๐

เด็กชายไตรศรณ์ ปูปก
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่บวน วัดท่าครัง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๕๑

นางสาวนิตยา เรือนมะกอก
๒๒/๐๙/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านผาจุก วัดผาจุก  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๕๒

เด็กหญิงพรมนัส ตาจักร์
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า วัดดอยเต่า  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๕๓

เด็กหญิงลลิพรรณ พันพิมเสน
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า วัดดอยเต่า  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๕๔

เด็กหญิงจิระนันท์ เมืองมานิตย์

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า วัดดอยเต่า  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๕๕

เด็กหญิงเจนจิรา ปูผา
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า วัดดอยเต่า  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๕๖

นางศุกร์ศิริ ก๋องตา
๒๒/๐๕/๒๕๒๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า วัดดอยเต่า  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๕๗

เด็กชายอรรถพันธ์ ละเอียด
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฉิมพลี วัดดอยเต่า  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๕๘

เด็กหญิงฉันทพิชญา โลแก้ว
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉิมพลี วัดดอยเต่า  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๕๙

เด็กหญิงดุสิตา ทองจันทร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉิมพลี วัดดอยเต่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๐๒ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๖๐

เด็กชายธนารักษ์ เรืองแสน
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉิมพลี วัดดอยเต่า  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๖๑

เด็กหญิงยุวธิดา เปงติบ

๊

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉิมพลี วัดดอยเต่า  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๖๒

เด็กหญิงรจนา ใจเทียง

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉิมพลี วัดดอยเต่า  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๖๓

เด็กหญิงลลิตา ยะมัง
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉิมพลี วัดดอยเต่า  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๖๔

เด็กชายศรายุธ สรตา
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉิมพลี วัดดอยเต่า  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๖๕

เด็กหญิงอัญญาณี หล้าแสน
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉิมพลี วัดดอยเต่า  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๖๖

เด็กชายเจษฎา ไหวยะ
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉิมพลี วัดดอยเต่า  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๖๗

เด็กชายชยากร ลำปน

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถินสำราญ

่

วัดเด่นคา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๖๘

เด็กหญิงณัฏฐวรรณ มะโล่
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถินสำราญ

่

วัดเด่นคา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๖๙

เด็กหญิงพิมลรัตน์ แก้วเรือน
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถินสำราญ

่

วัดเด่นคา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๗๐

เด็กชายฤทธิเดช โปทา
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถินสำราญ

่

วัดเด่นคา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๗๑

เด็กหญิงวรัญญา แสนคำ
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถินสำราญ

่

วัดเด่นคา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๗๒

เด็กหญิงอภิชญา แก้วมา
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถินสำราญ

่

วัดเด่นคา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๗๓

เด็กหญิงนันทภัค จินาตอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถินสำราญ

่

วัดเด่นคา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๗๔

เด็กหญิงยศวดี ฟูฟอง
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถินสำราญ

่

วัดเด่นคา  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๗๕

เด็กชายธนเทพ เทพแก้ว
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองวะ วัดท่าครัง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๗๖

เด็กชายศิรชัย สุขหมาก
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองวะ วัดท่าครัง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๗๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ โด้คำ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองวะ วัดท่าครัง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๗๘

นายมนตรี ก๋องตา
๑๒/๐๔/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านกองวะ วัดท่าครัง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๗๙

เด็กชายกวี ภูศรีแก้ว
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงทุ่ง วัดท่าครัง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๘๐

เด็กชายทัศน์พล แก้วจันทร์
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงทุ่ง วัดท่าครัง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๘๑

เด็กชายภมรพล กำโน
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงทุ่ง วัดท่าครัง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๘๒

เด็กชายภีรเจตน์ ศรีเสนอ
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงทุ่ง วัดท่าครัง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๘๓

เด็กชายรัชชานนท์ ตุ่นเต่ย
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงทุ่ง วัดท่าครัง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๘๔

เด็กหญิงกัลยวรรธน์ ตุ่นเต่ย
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงทุ่ง วัดท่าครัง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๘๕

เด็กชายธนภรณ์ ศิรินุช
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงทุ่ง วัดท่าครัง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๘๖

เด็กหญิงปาริชาด ศรีบุญเรือง

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงทุ่ง วัดท่าครัง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๘๗

เด็กชายสิทธินนท์ ชัยศรี
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงทุ่ง วัดท่าครัง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๘๘

เด็กหญิงสุธีกานต์ ยะมัง
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงทุ่ง วัดท่าครัง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๘๙

เด็กหญิงสุวรรณรัตน์ ลิมสำอางค์

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงทุ่ง วัดท่าครัง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๙๐

เด็กชายกชกร ใจถา
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงทุ่ง วัดท่าครัง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๙๑

เด็กชายณัฐพล นันต๊ะสาร
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงทุ่ง วัดท่าครัง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๙๒

เด็กชายพงศ์พัทธ์ หนูขาว
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงทุ่ง วัดท่าครัง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๙๓

เด็กหญิงพรชิตา สุวันโน

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงทุ่ง วัดท่าครัง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๙๔

เด็กหญิงมนัสวี ดีขอ
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงทุ่ง วัดท่าครัง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๐๓ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๙๕

เด็กหญิงวิภาวรรณ ปุกตา
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงทุ่ง วัดท่าครัง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๙๖

เด็กหญิงศุลีพร วงค์ตะวัน

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงทุ่ง วัดท่าครัง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๙๗

เด็กหญิงเบญจวรรณ เขียวเหมย
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงทุ่ง วัดท่าครัง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๙๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ใหม่นวน
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง วัดท่าเดือ

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๕๙๙

เด็กหญิงขวัญจิรา เขียวยะ
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง วัดท่าเดือ

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๐๐

เด็กหญิงณิชานันท์ จาเรือน
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง วัดท่าเดือ

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๐๑

เด็กหญิงธนภรณ์ สุดใจ
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง วัดท่าเดือ

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๐๒

เด็กหญิงธิญาดา บุญเขียว
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง วัดท่าเดือ

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๐๓

เด็กชายรัชชานนท์ ตาลี
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง วัดท่าเดือ

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๐๔

เด็กชายเจษฎา ตาลี
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง วัดท่าเดือ

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๐๕

เด็กชายชีระวิทย์ ตาลี
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

ศูนย์อพยพแปลง 8 วัดบ้านชัง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๐๖

เด็กชายฐิติพงศ์ คำนิมิตร
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

ศูนย์อพยพแปลง 8 วัดบ้านชัง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๐๗

เด็กชายณัฐดนัย ชัยบาล
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

ศูนย์อพยพแปลง 8 วัดบ้านชัง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๐๘

เด็กหญิงธัญชนก ศรีมา
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

ศูนย์อพยพแปลง 8 วัดบ้านชัง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๐๙

เด็กชายปยวัฒน์ ปญโญ
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

ศูนย์อพยพแปลง 8 วัดบ้านชัง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๑๐

เด็กหญิงมณฑ์พิชญา คำภีระ
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

ศูนย์อพยพแปลง 8 วัดบ้านชัง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๑๑

เด็กหญิงมัลลิกา ใจเขียว
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

ศูนย์อพยพแปลง 8 วัดบ้านชัง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๑๒

เด็กหญิงเปย อินทร์แก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

ศูนย์อพยพแปลง 8 วัดบ้านชัง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๑๓

เด็กชายชญานนท์ แก้วปลูก
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

ศูนย์อพยพแปลง 8 วัดบ้านชัง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๑๔

เด็กหญิงนริสรา ไชยวงค์
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

ศูนย์อพยพแปลง 8 วัดบ้านชัง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๑๕

เด็กหญิงนฤชยา แกนสุน
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

ศูนย์อพยพแปลง 8 วัดบ้านชัง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๑๖

เด็กหญิงนันทิดา ทะชมภู
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

ศูนย์อพยพแปลง 8 วัดบ้านชัง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๑๗

เด็กหญิงพิภาพร ยานะโค
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

ศูนย์อพยพแปลง 8 วัดบ้านชัง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๑๘

เด็กหญิงพีรดา ตันอนุกูล
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

ศูนย์อพยพแปลง 8 วัดบ้านชัง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๑๙

เด็กหญิงภัทราวดี สนิทพจน์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

ศูนย์อพยพแปลง 8 วัดบ้านชัง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๒๐

เด็กชายรัฐศาสตร์ ไชยเขียว
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

ศูนย์อพยพแปลง 8 วัดบ้านชัง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๒๑

เด็กหญิงศิริภัสสร สีสด
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

ศูนย์อพยพแปลง 8 วัดบ้านชัง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๒๒

เด็กชายเทวราช บัวเย็น
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

ศูนย์อพยพแปลง 8 วัดบ้านชัง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๒๓

เด็กชายกฤตภัค ปูกำ
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา วัดบ้านโท้ง  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๒๔

เด็กชายกันทรากร เพิมสันเทียะ

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา วัดบ้านโท้ง  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๒๕

เด็กชายกิตติพันธ์ ปูเปด
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา วัดบ้านโท้ง  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๒๖

เด็กหญิงกิติญาดา พืนอินต๊ะศรี

้

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา วัดบ้านโท้ง  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๒๗

เด็กชายชยุต คีรีบำรุง
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา วัดบ้านโท้ง  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๒๘

เด็กหญิงชุติมา นิลประดิษฐ
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา วัดบ้านโท้ง  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๒๙

เด็กหญิงทินประภา ปูหล้า
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา วัดบ้านโท้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๐๔ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๓๐

เด็กหญิงนงลักษณ์ เตชาวงค์
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา วัดบ้านโท้ง  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๓๑

เด็กหญิงวรฤทัย ปูจัน

๋

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา วัดบ้านโท้ง  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๓๒

เด็กชายวุฒิรณพัสดุ์ ตายุ
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา วัดบ้านโท้ง  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๓๓

เด็กชายศิรภพ ปูเปง
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา วัดบ้านโท้ง  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๓๔

เด็กหญิงสมสุดา ใบคำ
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา วัดบ้านโท้ง  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๓๕

เด็กหญิงเจนจิรา ผัดโมะ
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา วัดบ้านโท้ง  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๓๖

เด็กชายชาคร ผัดหล้า

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา วัดบ้านโท้ง  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๓๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ปูหล้า
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา วัดบ้านโท้ง  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๓๘

เด็กหญิงณิชนันท์ นิวธิยะ

้

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา วัดบ้านโท้ง  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๓๙

เด็กหญิงดาราภรณ์ ปูนุ
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา วัดบ้านโท้ง  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๔๐

เด็กหญิงธีรดา กรองแก้ว
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา วัดบ้านโท้ง  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๔๑

เด็กหญิงปยธิดา เสาภีระ
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา วัดบ้านโท้ง  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๔๒

เด็กชายนพวิชญ์ แก้ววิเชียร
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา วัดบ้านน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๔๓

เด็กชายศักรินทร์ อินทะวงค์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา วัดบ้านน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๔๔

เด็กชายเชาวน์วุฒิ เขียววัน

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา วัดบ้านน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๔๕

เด็กชายศุภณัฐ กันทะนิล
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา วัดบ้านน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๔๖

เด็กชายกฤษนันท์ กาวิน
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา วัดบ้านน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๔๗

เด็กชายธุวานนท์ เขียวตา
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา วัดบ้านน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๔๘

เด็กชายนภพล อินกองงาม
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา วัดบ้านน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๔๙

เด็กหญิงวิกาญดา แก้วฟู
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา วัดบ้านน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๕๐

เด็กชายธนกร ตาสุข
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา วัดบ้านน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๕๑

เด็กหญิงนิภา สุวรรณวิจิตร
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา วัดบ้านน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๕๒

เด็กชายบุณยวีร์ ศิลปวิสุทธิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา วัดบ้านน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๕๓

เด็กชายบูรพา โนจ๊ะ
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา วัดบ้านน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๕๔

เด็กหญิงปณิตา ปราบหงษ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา วัดบ้านน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๕๕

เด็กชายพุฒิชัย ใจหนู
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา วัดบ้านน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๕๖

เด็กชายอนุชา นะศรี
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา วัดบ้านน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๕๗

เด็กชายเบญจมินทร์ เทศแท้
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา วัดบ้านน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๕๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปูสุข
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๕๙

เด็กหญิงขวัญชนก แย้มประโคน
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๖๐

เด็กหญิงจิราภา แก้วหนัก
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๖๑

เด็กชายณฐกร ศิริวงค์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๖๒

เด็กชายทักษ์ดนัย ปูคำ
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๖๓

เด็กชายธีระพัฒน์ ปูดอก
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๖๔

เด็กชายปฐมพงศ์ เรืองธารา
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๐๕ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๖๕

เด็กชายปรียรัฐ ปูหล้า
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๖๖

เด็กหญิงปาลีรัตน์ ปูเงิน

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๖๗

เด็กชายระพีพัฒน์ สุนทรวิภาค
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๖๘

เด็กหญิงอทิตยา แซ่หยก
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๖๙

เด็กหญิงอรปรียา ทาตัน

๋

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๗๐

เด็กหญิงออมสิน หล้าโมง
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๗๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ปูผัด

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๗๒

เด็กหญิงเขมิสรา ดอกเข้า
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๗๓

เด็กชายเจษฎากร ทาฟู
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๗๔

เด็กชายชินกฤต หล้าจันดี
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๗๕

เด็กชายพิชยา เงินหน้อย
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๗๖

เด็กหญิงกมลวรรณ เตือยใจ

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๗๗

เด็กชายพงศกร แดงโน
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๗๘

เด็กหญิงยิหวา ปูอ้าย
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๗๙

เด็กชายเมธัส แสนใจ
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๘๐

เด็กชายกนก
ศรีสกุลเสาวภาคย์ ๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ สาขาทุ่งคอกช้าง วัดบ้านไร่  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๘๑

เด็กหญิงณัฐฐาพันธุ์ ชัชวาลย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๘๒

เด็กชายนนธวัฒน์ พิทักษ์หทัยวงษ์
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๘๓

เด็กชายพีรพัฒน์ ใจรินทร์
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๘๔

เด็กชายสิริชัย ขันแก้วน่าน
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๘๕

เด็กหญิงพิชชาพร แก้วมะลิวงค์
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๘๖

เด็กชายอัครชัย แปงเจอร์
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๘๗

เด็กหญิงกัลชนา ทาคำ
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 วัดประถมการาม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๘๘

เด็กหญิงจุฑาพร ด้วงตุ้ย

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 วัดประถมการาม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๘๙

เด็กหญิงธัญญารัตน์ สมโน
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 วัดประถมการาม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๙๐

เด็กหญิงนริศรา เครือแก้ว
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 วัดประถมการาม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๙๑

เด็กหญิงรสนันท์ ใจเร่ง
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 วัดประถมการาม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๙๒

เด็กหญิงกชนุช ดอกอิน

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 วัดประถมการาม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๙๓

เด็กชายกมนดนัย ตาติบ

๊

๐๕/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 วัดประถมการาม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๙๔

เด็กหญิงณฤทัย ดอกอิน
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 วัดประถมการาม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๙๕

เด็กชายณัฐรัตน์ มาติ
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 วัดประถมการาม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๙๖

เด็กหญิงธัญชนก สุอารีเลิศชัย
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 วัดประถมการาม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๙๗

เด็กหญิงธัญชนก ใจทิพย์
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 วัดประถมการาม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๙๘

เด็กหญิงนริศรา วงค์ฝน

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 วัดประถมการาม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๖๙๙

เด็กชายปริยากร ทาปนตา
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 วัดประถมการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๐๖ / ๓๓๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๐๐

เด็กชายปวรุตม์ สมเกตุ
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 วัดประถมการาม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๐๑

เด็กหญิงปยนันท์ บุญสุข
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 วัดประถมการาม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๐๒

เด็กชายพงศธร ขัดปา
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 วัดประถมการาม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๐๓

เด็กชายพร้อมพงษ์ พุ่มพวง

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 วัดประถมการาม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๐๔
เด็กหญิงมนต์ณพรรษ

งาทอง
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 วัดประถมการาม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๐๕

เด็กหญิงวราพร ปูหล้า
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 วัดประถมการาม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๐๖

เด็กหญิงวีรากร มอนเต๋
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 วัดประถมการาม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๐๗

เด็กชายศิรวิทย์ ดอกอิน
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 วัดประถมการาม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๐๘

เด็กหญิงอธิชา ชัยยะ
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 วัดประถมการาม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๐๙

เด็กชายอมรเทพ ตันวิชัย
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 วัดประถมการาม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๑๐

เด็กหญิงเกตน์นิภา สุขศรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 วัดประถมการาม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๑๑

เด็กหญิงเปมิกา ตันใจ
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 วัดประถมการาม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๑๒

เด็กชายโภคิน เงินเฟอน
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 วัดประถมการาม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๑๓

เด็กหญิงกอบนาง เงินยง
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 วัดประถมการาม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๑๔

เด็กหญิงคุณานันท์ ปญญาเถิง
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 วัดประถมการาม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๑๕

เด็กชายจตุภูมิ จำปามา
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 วัดประถมการาม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๑๖

เด็กชายธรรมชัย กองคาวี
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 วัดประถมการาม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๑๗

เด็กชายธาดาพงศ์ มอนเต๋
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 วัดประถมการาม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๑๘

เด็กชายธีรนัย ปญญาเตมีย์
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 วัดประถมการาม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๑๙

เด็กชายธีรัชชา ดำยา
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 วัดประถมการาม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๒๐

เด็กชายนันทภพ นันตาโฮ้
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 วัดประถมการาม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๒๑

เด็กชายบุญฤทธิ

์

ไหวยะ
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 วัดประถมการาม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๒๒

เด็กหญิงลัลนาพร วิชัยประภา

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 วัดประถมการาม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๒๓

เด็กชายศุภากร ใจปา
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 วัดประถมการาม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๒๔

เด็กหญิงคำอู นายกอ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแปลง 2 วัดปจฉิมการาม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๒๕

เด็กชายสรธัช ปูแก้วต๊ะ
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแปลง 2 วัดปจฉิมการาม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๒๖

เด็กชายจาตุรนต์ ตามา
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแปลง 2 วัดปจฉิมการาม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๒๗

เด็กหญิงธัญญรัตน์ มาติ
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแปลง 5 วัดแปลงห้า  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๒๘

เด็กหญิงปานไพลิน กลินทับ

่

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแปลง 5 วัดแปลงห้า  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๒๙

เด็กหญิงเปมิกา ชัยวงค์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแปลง 5 วัดแปลงห้า  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๓๐
เด็กชายกฤษณะลักษณ์

รัตนะ
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแปลง 5 วัดแปลงห้า  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๓๑

เด็กหญิงกุลปรียา วงค์ริยะ
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปลง 5 วัดแปลงห้า  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๓๒

เด็กหญิงชุติกาญจน์ อินทจักร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปลง 5 วัดแปลงห้า  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๓๓

เด็กหญิงฐาติรัตน์ ชัยบาล
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปลง 5 วัดแปลงห้า  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๓๔

เด็กชายอัษฎาพงค์ ชัยบาล
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแปลง 5 วัดแปลงห้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๐๗ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๓๕

เด็กหญิงกัญญาวีย์ วงค์ริยะ
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแปลง 5 วัดแปลงห้า  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๓๖

เด็กหญิงจิรัญญา อรัญ
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปลง 5 วัดแปลงห้า  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๓๗

เด็กหญิงณัฐธิดา ไข่แก้ว
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปลง 5 วัดแปลงห้า  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๓๘

เด็กหญิงธันยพร ปูแก้ว
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแปลง 5 วัดแปลงห้า  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๓๙

เด็กหญิงพิชฎา ติบมา

๊

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแปลง 5 วัดแปลงห้า  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๔๐

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ สันคะยอม
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปลง 5 วัดแปลงห้า  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๔๑

เด็กชายกิตติภูมิ มูลมา
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาจุก วัดผาจุก  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๔๒

เด็กหญิงธารตระกูล โอ๊ดคำ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาจุก วัดผาจุก  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๔๓

เด็กชายกฤตเมธ สุดทะ
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ตูบ

วัดพระพุทธบาทตะเมาะ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๔๔

เด็กชายกฤษณพล แก้วฟู
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ตูบ

วัดพระพุทธบาทตะเมาะ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๔๕

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ใหม่หนู
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ตูบ

วัดพระพุทธบาทตะเมาะ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๔๖

เด็กหญิงจงณาถ สืบเผ่าดี
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ตูบ

วัดพระพุทธบาทตะเมาะ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๔๗

เด็กชายชาญวิทย์ แซ่พ่าน
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ตูบ

วัดพระพุทธบาทตะเมาะ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๔๘

เด็กหญิงณัฐธิดา แสงเพ็ง
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ตูบ

วัดพระพุทธบาทตะเมาะ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๔๙

เด็กชายดนัสวิน คำวิน
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ตูบ

วัดพระพุทธบาทตะเมาะ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๕๐

เด็กหญิงนงนภัส ขันดา
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ตูบ

วัดพระพุทธบาทตะเมาะ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๕๑

เด็กหญิงนันท์นลิน พละวงค์รัตน์
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ตูบ

วัดพระพุทธบาทตะเมาะ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๕๒

เด็กหญิงปณิดา มณีศรี
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ตูบ

วัดพระพุทธบาทตะเมาะ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๕๓

เด็กชายภูมเรศ ปุดชูมภู
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ตูบ

วัดพระพุทธบาทตะเมาะ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๕๔

เด็กหญิงมึกะดา ไม่มีนามสกุล
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ตูบ

วัดพระพุทธบาทตะเมาะ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๕๕

เด็กหญิงรัญชนา พวงรัตน์
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ตูบ

วัดพระพุทธบาทตะเมาะ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๕๖

เด็กหญิงวัณวิศา ปนโน
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ตูบ

วัดพระพุทธบาทตะเมาะ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๕๗

เด็กหญิงศรีสุภรณ์ วงค์ษายะ
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ตูบ

วัดพระพุทธบาทตะเมาะ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๕๘

เด็กชายสพลดนัย จ่ามหลู่
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ตูบ

วัดพระพุทธบาทตะเมาะ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๕๙

เด็กชายสุเมธ ใหม่ใส
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ตูบ

วัดพระพุทธบาทตะเมาะ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๖๐

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

เสนาลัย

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ตูบ

วัดพระพุทธบาทตะเมาะ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๖๑

เด็กหญิงอารียา เมืองมานิตย์
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ตูบ

วัดพระพุทธบาทตะเมาะ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๖๒

เด็กชายอิทธิเชษฐ์ เรือนมูล
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ตูบ

วัดพระพุทธบาทตะเมาะ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๖๓

เด็กชายตะวัน รัตน์พยอม
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ตูบ

วัดพระพุทธบาทตะเมาะ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๖๔

เด็กหญิงกนธิชา มาศแท้
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหม้อ วัดพิงคาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๖๕

เด็กหญิงกุลปริยา สุจินดา
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหม้อ วัดพิงคาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๖๖

เด็กหญิงธัญญรัตน์ ตันแก้ว

๋

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังหม้อ วัดพิงคาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๖๗

เด็กหญิงวริศรา สุรินทร์โต
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหม้อ วัดพิงคาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๖๘

เด็กชายธีรภัทร ฟูตัน

๋

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหม้อ วัดพิงคาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๖๙

เด็กหญิงรสริน ปญญาคำ
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหม้อ วัดพิงคาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๐๘ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๗๐

เด็กหญิงศุภมาศ จันตะยะ
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหม้อ วัดพิงคาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๗๑

เด็กหญิงอุษา ตาสิงห์
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหม้อ วัดพิงคาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๗๒

เด็กชายดนุสรณ์ มณีวรรณ
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหม้อ วัดพิงคาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๗๓

เด็กหญิงณัฐพร กองแก้ว
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๗๔

เด็กชายธีรภัทร์ ขันธะชัย
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๗๕

เด็กหญิงพิชญา สิทธิโม่ง
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๗๖

เด็กหญิงวริศรา เทพปน
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๗๗

เด็กหญิงสรัลพร นาใจ
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๗๘

เด็กหญิงสุจิรา สุขแบะ
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๗๙

เด็กหญิงจิตตมาส แปงแก้ว
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๘๐

เด็กหญิงณัชชา ปูหล้า
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๘๑

เด็กหญิงเพียงตะวัน พิไลแพร
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๘๒

เด็กหญิงปนัดดา ปูเปง
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๘๓

เด็กหญิงสุทธิรัตน์ ปูกำ
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๘๔

เด็กชายอาคเนย์ ศรีชัย
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร วัดศรีพิงค์ชัย  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๘๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ตันมูล
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

ศูนย์อพยพแปลง 8 วัดสันติสุข  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๘๖

เด็กชายจักริน วรรณปน
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

ศูนย์อพยพแปลง 8 วัดสันติสุข  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๘๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ แปงเจอร์
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

ศูนย์อพยพแปลง 8 วัดสันติสุข  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๘๘

เด็กหญิงศิริลักษณ์ หนูคำ
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

ศูนย์อพยพแปลง 8 วัดสันติสุข  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๘๙

เด็กหญิงศุภจิรา ฉัวจา

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

ศูนย์อพยพแปลง 8 วัดสันติสุข  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๙๐

เด็กหญิงจินทิรา เทวชาติ
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดขีเหล็ก

้

วัดดอยจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๙๑

เด็กหญิงธัญญาศิริ ทาวรรณะ

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดขีเหล็ก

้

วัดดอยจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๙๒

เด็กชายปานศักดิ

์

ลุงมู
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดขีเหล็ก

้

วัดดอยจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๙๓

เด็กหญิงภัณฑิรา ไชยยวง
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดขีเหล็ก

้

วัดดอยจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๙๔

เด็กชายเอกพันธุ์ สุนันทศิลป

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดขีเหล็ก

้

วัดดอยจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๙๕

เด็กหญิงดาวเรือง นายมู
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลาดขีเหล็ก

้

วัดดอยจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๙๖

เด็กหญิงรุ่งนภา เกตุทะจันทร์
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดขีเหล็ก

้

วัดดอยจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๙๗

เด็กหญิงเกษวารินทร์ สายใจดี
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตลาดขีเหล็ก

้

วัดดอยจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๙๘

เด็กชายธีระภัทร์ ลังกาชัย
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลาดขีเหล็ก

้

วัดดอยจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๗๙๙

เด็กชายกิตติคุณ อารีย์
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา วัดปางไฮ  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๐๐

เด็กหญิงจีราวรรณ ศรีกรติ
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา วัดปางไฮ  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๐๑

เด็กหญิงณัฐวดี ไชยวงค์
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา วัดปางไฮ  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๐๒

เด็กหญิงพิมนภา นวลคำมา
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา วัดปางไฮ  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๐๓

เด็กชายเจษฎา จันทร์เงิน
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา วัดปางไฮ  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๐๔

เด็กหญิงคัทลียา ขันเขียว
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา วัดปางไฮ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๐๙ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๐๕

เด็กหญิงคีติกา ศรีตระกูล
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา วัดปางไฮ  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๐๖

เด็กชายทัศนัย เตจ๊ะสา
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา วัดปางไฮ  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๐๗

เด็กชายปฐมพร พรหมเมตจิต
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา วัดปางไฮ  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๐๘

เด็กหญิงปนัทดา อิมเอิบ

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา วัดปางไฮ  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๐๙

เด็กชายวีรภัทร หลักมัน

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา วัดปางไฮ  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๑๐

เด็กหญิงอัญชลี ละสุริยะ
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา วัดปางไฮ  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๑๑

เด็กหญิงเพชรจินดา แซ่หลิว
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา วัดปางไฮ  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๑๒

เด็กหญิงโชติกา สุภาศรี
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา วัดปางไฮ  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๑๓

เด็กหญิงกชพร ไชยชนะ
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๑๔

เด็กชายกิตติวัฒน์ เสียงหาญ
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๑๕

เด็กหญิงกุลิสรา มาศิริ
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๑๖

เด็กหญิงจักรพลอย ยวงมณี
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๑๗

เด็กหญิงชลิดาภรณ์ เพียรชนะ
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๑๘

เด็กหญิงญาณี แซ่ไม้
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๑๙

เด็กชายณัฐดนัย สุรินทร์คำ
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๒๐

เด็กหญิงณัฐธิรา เกษผกา
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๒๑

เด็กชายณัฐพนธ์ ทาอินทร์
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๒๒

เด็กหญิงตาคำ ลุงต๊ะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๒๓

เด็กชายทินภัทร แก้วชมภู

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๒๔

เด็กหญิงทิพวรรณ ชัยโย
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๒๕

เด็กหญิงธัญวาทิพย์ ปากหวาน

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๒๖

เด็กชายปฎิพัทธ์ บัวปาย

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๒๗

เด็กหญิงปาณิตา ดอกคำใต้
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๒๘

เด็กหญิงปุณยนุช วงษ์ธัญญกิจ
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๒๙

เด็กชายพชรดนัย บุญวงค์
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๓๐

เด็กหญิงพิมพ์ผกา พลหาญ
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๓๑

เด็กหญิงภัคธีมา ใจเพชร
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๓๒

เด็กชายภูธเนศ ศรีบุญปน
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๓๓

เด็กชายภูผา จำปาทอง
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๓๔

เด็กหญิงรัชนี จายนาง
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๓๕

เด็กหญิงวณิญาดา พุสดี
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๓๖

เด็กหญิงสุพัตรา ทิพย์จักร์
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๓๗

เด็กหญิงอทิตยา ทองอินทร์ฟา
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๓๘

เด็กหญิงอมลณัฐ แซ่หาญ
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๓๙

เด็กชายอัตศฎาวุฒิ มณีรัตน์
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๑๐ / ๓๓๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๔๐

เด็กหญิงเบญญาภา ใจยะกูล
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๔๑

เด็กหญิงณัฐกานต์ กาญจนพิทักษ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๔๒

เด็กหญิงณัฐริกา อินต๊ะพรหม
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๔๓

เด็กหญิงดารีนา หมัดอะดำ
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๔๔

เด็กหญิงปาณิสรา เรือนคำแปง
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๔๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ คนอ้วน
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๔๖

เด็กหญิงวรรณวิสา วงศ์สถาน
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๔๗

เด็กหญิงวัชรี ปกษา
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๔๘

เด็กชายสมภพ จายแส่ง
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๔๙

เด็กชายสุรพงษ์ ขันเงิน
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๕๐

เด็กหญิงอนันตญา บุตรอิม

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๕๑

เด็กหญิงอุรัสยา ชัยพนัส
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๕๒

เด็กหญิงเมธาวี ขันคำ

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๕๓

เด็กชายธีรพงษ์ การคนซือ

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๕๔

นางสาวอภิษฎา แซ่หาญ
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๕๕

นายกฤตชัย ศักดิเจริญชัยกุล

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๕๖

นายพิชชากร ทะลอมคำ
๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๕๗

นักบวชพรพิมล บุญพร ๘/๐๔/๒๕๐๘ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๕๘

นางสุภากร กุลจลา
๗/๐๕/๒๔๙๘

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๕๙

แม่ชีชุติกาญจน์ ปนวิเศษ
๑/๐๖/๒๕๒๗

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๖๐

แม่ชีชณัตพร จันทะรังษี
๒/๐๔/๒๕๑๖

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๖๑

แม่ชีอนงคญาณี อายุวัตพรพงศ์
๒๓/๐๕/๒๕๓๖

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๖๒

แม่ชีศุภิสรา อายุวัตพรพงศ์
๑๙/๐๔/๒๕๑๗

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๖๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

โพคะ
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่หวาน วัดแม่หวาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๖๔

เด็กหญิงปยะฉัตร เดชปนคำ
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน วัดแม่ฮ้อยเงิน  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๖๕

เด็กชายปยะพงษ์ เสมอพันธ์
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน วัดแม่ฮ้อยเงิน  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๖๖

เด็กหญิงบัณฑิตา สุยะพรม
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน วัดแม่ฮ้อยเงิน  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๖๗

เด็กชายชุตินันท์ ตาฟูย้อย
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน วัดแม่ฮ้อยเงิน  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๖๘

เด็กชายนนทชัย ไทยตัน
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน วัดแม่ฮ้อยเงิน  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๖๙

เด็กหญิงฐิติรญา เหลืองไตรรัตน์
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไผ่ วัดกัญจน์นิธยาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๗๐

เด็กหญิงสุกัญญา เทวชาติ
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไผ่ วัดกัญจน์นิธยาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๗๑

เด็กชายองอาจ เทโวขัติ
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไผ่ วัดกัญจน์นิธยาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๗๒

เด็กชายกตัญู รุ่งอรุณฉาย
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่โปงประชาสามัคคี วัดกัญจน์นิธยาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๗๓

เด็กหญิงกรรวี แซ่ย่าง
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่โปงประชาสามัคคี วัดกัญจน์นิธยาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๗๔
เด็กหญิงกรองกาญจน์

ธรรมมัง
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่โปงประชาสามัคคี วัดกัญจน์นิธยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๑๑ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๗๕

เด็กชายกิติพันธ์ เลาหมี

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่โปงประชาสามัคคี วัดกัญจน์นิธยาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๗๖

เด็กหญิงตีมา กวินวลัย
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่โปงประชาสามัคคี วัดกัญจน์นิธยาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๗๗

เด็กชายธีรพัฒน์ เทพแสง
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่โปงประชาสามัคคี วัดกัญจน์นิธยาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๗๘

เด็กหญิงพิมพ์นิภา ปตแวว

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่โปงประชาสามัคคี วัดกัญจน์นิธยาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๗๙

นางสาววนิดา แซ่จ๊ะ
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่โปงประชาสามัคคี วัดกัญจน์นิธยาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๘๐

เด็กชายศุภวิชญ์ แก้วแดง
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่โปงประชาสามัคคี วัดกัญจน์นิธยาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๘๑

เด็กชายสุริยา เปยผะ
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่โปงประชาสามัคคี วัดกัญจน์นิธยาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๘๒

เด็กชายสุรเดช เปโท
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่โปงประชาสามัคคี วัดกัญจน์นิธยาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๘๓

เด็กหญิงอรนภา หลีจา

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่โปงประชาสามัคคี วัดกัญจน์นิธยาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๘๔

เด็กชายโกศล เดชคุณมาก
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่โปงประชาสามัคคี วัดกัญจน์นิธยาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๘๕

เด็กชายโมเสท จะเหมาะ
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่โปงประชาสามัคคี วัดกัญจน์นิธยาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๘๖

เด็กหญิงกชพร เทโวขัติ
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่โปงประชาสามัคคี วัดกัญจน์นิธยาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๘๗

เด็กหญิงกัลยาณี ศรีลาด
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่โปงประชาสามัคคี วัดกัญจน์นิธยาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๘๘

เด็กหญิงขวัญฤดี เลาหมี

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่โปงประชาสามัคคี วัดกัญจน์นิธยาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๘๙

เด็กชายชนาธร ชุ่มศรี
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่โปงประชาสามัคคี วัดกัญจน์นิธยาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๙๐

เด็กชายธนัช เลาจาง
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่โปงประชาสามัคคี วัดกัญจน์นิธยาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๙๑

เด็กชายธนาคาร สามเปง
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่โปงประชาสามัคคี วัดกัญจน์นิธยาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๙๒

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ไทยกรณ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่โปงประชาสามัคคี วัดกัญจน์นิธยาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๙๓

เด็กชายปฐวี กระดังงาพยุง
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่โปงประชาสามัคคี วัดกัญจน์นิธยาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๙๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ทะใดแก้ว

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่โปงประชาสามัคคี วัดกัญจน์นิธยาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๙๕

เด็กชายภาณุพงศ์ ดาวตาก
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่โปงประชาสามัคคี วัดกัญจน์นิธยาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๙๖

เด็กหญิงมารตี เลาหยีปา
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่โปงประชาสามัคคี วัดกัญจน์นิธยาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๙๗

เด็กชายรุ่งโรจน์ ม้าเจริญตระกูล
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่โปงประชาสามัคคี วัดกัญจน์นิธยาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๙๘

เด็กหญิงวราภรณ์ วงค์ตุ้ย
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่โปงประชาสามัคคี วัดกัญจน์นิธยาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๘๙๙

เด็กหญิงศุภิสรา แซ่ว่าง
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่โปงประชาสามัคคี วัดกัญจน์นิธยาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๐๐

เด็กชายสมบัติ เลาหาง
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่โปงประชาสามัคคี วัดกัญจน์นิธยาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๐๑

เด็กชายสัชฌุกร ศิริพิศาลพงษ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่โปงประชาสามัคคี วัดกัญจน์นิธยาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๐๒

เด็กหญิงกัญชพร ยาวีระ
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงโตน วัดถาวรรังสี  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๐๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เชอมือ
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงโตน วัดถาวรรังสี  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๐๔

เด็กชายจักรพรรดิ

์

แก้วติบ

๊

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงโตน วัดถาวรรังสี  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๐๕

เด็กชายจักรพัฒ มะโนคำ
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงโตน วัดถาวรรังสี  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๐๖

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ยอดทองเลิศ
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงโตน วัดถาวรรังสี  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๐๗

เด็กชายติณณ์ ดวงอาทิตย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงโตน วัดถาวรรังสี  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๐๘

เด็กชายธนากร กิจสุภา

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงโตน วัดถาวรรังสี  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๐๙

เด็กหญิงธัญชนก วันทิตย์
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงโตน วัดถาวรรังสี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๑๒ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๑๐

เด็กหญิงสุดา เชอมือ
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงโตน วัดถาวรรังสี  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๑๑

เด็กหญิงสุวนันท์ ดาวเลิศ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงโตน วัดถาวรรังสี  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๑๒

เด็กหญิงชัชฎาภร ทะระ
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงโตน วัดถาวรรังสี  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๑๓

เด็กหญิงธัญวรัตน์ สุทธะ

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาปอง วัดปาฝาง  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๑๔

เด็กชายณัฐนราธิป พวงสะอาด
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาปอง วัดปาฝาง  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๑๕

เด็กชายจีรศักดิ

์

พรมกร
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาปอง วัดปาฝาง  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๑๖

เด็กชายณัฐ ลุงมะล่า
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาปอง วัดปาฝาง  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๑๗

เด็กชายพัชรพล ธรรมสุข

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาปอง วัดปาฝาง  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๑๘

เด็กชายกริช บุญมี
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วัดปาเหมือด  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๑๙

เด็กหญิงขิน

่

นันต่า

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วัดปาเหมือด  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๒๐

เด็กหญิงนำฝน ปูกู่
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วัดปาเหมือด  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๒๑

เด็กหญิงพัชนี มีชะ

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วัดปาเหมือด  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๒๒

เด็กชายภาวิน ไชวง
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วัดปาเหมือด  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๒๓

เด็กหญิงราตรี ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วัดปาเหมือด  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๒๔

เด็กชายลาว ลุงยะ
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วัดปาเหมือด  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๒๕

เด็กหญิงลีลาวดี ลุงวี
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วัดปาเหมือด  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๒๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ไชยวงค์
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วัดปาเหมือด  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๒๗

เด็กหญิงหลู่ ลุงติ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วัดปาเหมือด  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๒๘

เด็กชายหล้า ลุงวี
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วัดปาเหมือด  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๒๙

เด็กหญิงอทิตยา ผาอาจ
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วัดปาเหมือด  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๓๐

เด็กชายอานนท์ บุญอ้าย
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วัดปาเหมือด  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๓๑

เด็กหญิงเพ็ญพร จ๊ะติ

๊

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วัดปาเหมือด  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๓๒

เด็กชายเมือง ลุงนันตา
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเหมือด วัดปาเหมือด  

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๓๓

เด็กชายกรกฎ จูแวน
๑๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๓๔

เด็กหญิงกัลยรัตน์ สมาเกตุ
๐๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๓๕

เด็กชายกิตตินันท์ แซ่พัง
๒๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๓๖

เด็กชายกิตติพัฒน์ คำเกิด
๑๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๓๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เจริญศรี
๑๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๓๘

เด็กหญิงคันธารัตน์ ชัยแก่น

๒๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๓๙

เด็กหญิงจันทิรา จิตนาน
๐๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๔๐

เด็กชายจารุกิตต์ ไชยมหา
๒๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๔๑

เด็กหญิงจารุวรรณ ติปาตึง
๐๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๔๒

เด็กชายชานนต์ ธรรมปญโญ
๓๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๔๓

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

แสงศิริ
๐๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๔๔

เด็กชายณัฏฐชัย ทิพย์จักร์
๐๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๑๓ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๔๕

เด็กชายณัฐชัย ภู่ประภาภัทรกุล
๒๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๔๖

เด็กชายณัฐดนัย อินต๊ะหล้า
๐๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๔๗

เด็กชายณัฐดนัย แก้วรัตนะ
๒๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๔๘

เด็กชายณัฐพล ลุงนันติ
๐๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๔๙

เด็กชายณัฐภูมิ เทศชมภู
๐๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๕๐

เด็กชายณัฐศักดิ

์

ดวงคำ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๕๑

เด็กหญิงณิชา ลุงละมะ
๓๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๕๒

เด็กหญิงณิชาภรณ์ สมเดช
๐๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๕๓

เด็กหญิงณิชาภัทร ถมมา
๐๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๕๔

เด็กหญิงทิพธัญญา กุลาตี

๒๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๕๕

เด็กหญิงธนพร ธิยานันท์
๒๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๕๖

เด็กหญิงธนาพร แสงสุวรรณ
๒๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๕๗

เด็กชายนนทวัฒน์ โพธิประสิทธิ

์ ์

๓๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๕๘

เด็กชายนนท์ธวัช ทะนานแสง
๐๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๕๙

เด็กหญิงนพมาศ ถนอมชาติ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๖๐

เด็กชายนิรวิทย์ ราตรีหอม
๐๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๖๑

เด็กหญิงนิศารัตน์ บำรุงพงษ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๖๒

เด็กหญิงนุชวรา ไชยวงค์
๒๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๖๓

เด็กหญิงปราวิทธิตา นิกรตา
๑๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๖๔

เด็กหญิงปริฉัตร ขาวสวย
๐๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๖๕

เด็กชายป ลุงติ
๐๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๖๖

เด็กหญิงพนิดา รัตนกันทา
๑๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๖๗

เด็กชายพฤษกรณ์ ชัยมงคล
๑๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๖๘

เด็กชายพีรภัทร์ ยศสิงห์คำ
๐๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๖๙

เด็กชายพุฒิพงศ์ ศิลาชัยวงศ์
๒๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๗๐

เด็กหญิงภคพร ดวงชัยยา
๑๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๗๑

เด็กชายภคพล ใจยะ
๐๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๗๒

เด็กชายภัทรพงษ์ เทียวประสงค์
๑๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๗๓

เด็กชายภาคิน เทโวขัติ

๒๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๗๔

เด็กชายภาณุวิชญ์ สุปนชมภู
๐๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๗๕

เด็กหญิงภูวริน ชัยยา
๑๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๗๖

เด็กหญิงมอญ ลุงติ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๗๗

เด็กหญิงรุ่งธิดา สุนันท์
๑๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๗๘

เด็กหญิงรุ่งนภา อุตมัง
๐๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๗๙

เด็กชายวชิรวิทย์ วิสิทธิเรืองรอง

์

๒๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด
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ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๘๐

เด็กชายวรพงศ์ ศรีกันชัย
๐๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๘๑

เด็กหญิงวรมน เลาเทาะ
๑๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๘๒

เด็กหญิงวรรณิดา วาดสร้อย
๑๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๘๓

เด็กชายวรากร เหล็กยอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๘๔

เด็กหญิงวราภรณ์ สุภาษิต

๑๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๘๕

เด็กหญิงวริศรา พรหมทอง
๑๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๘๖

เด็กชายวิษณุกร แก้วพล
๑๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๘๗

เด็กหญิงศนิชา อัศวาภรณ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๘๘

เด็กชายศรัทธาทิพย์ ถมมา
๒๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๘๙

เด็กชายศรุตตา ธรรมโท
๑๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๙๐

เด็กหญิงศลิษา ลุงต๊ะ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๙๑

เด็กหญิงศศิกานต์ เทพสุวรรณ
๐๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๙๒

เด็กชายศิรภัทร์ ทองอาญา
๐๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๙๓

เด็กหญิงเสาวณีย์ สุขจันทร์
๐๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๙๔

เด็กหญิงเอนา นุ
๑๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๙๕

เด็กชายแสงแดง ลุงเงิน
๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๙๖

เด็กชายไกรวิชญ์ ขันเงิน
๓๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๙๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ จรูญโกศลคุณ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๙๘

เด็กหญิงจรสพร ศรีคำขัติ
๐๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๓๙๙๙

เด็กชายจักรกฤษ ตาน้อย
๓๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๐๐

เด็กหญิงจีรนันท์ อารีญาติ
๒๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๐๑

เด็กหญิงจีระเนตร ทาวรรณะ
๑๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๐๒

เด็กชายณัฏฐากร ศรีบุญปน

๑๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๐๓

เด็กชายณัฐกร มหาวัน
๑๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๐๔

เด็กชายธงชัย นิมิตกันทร
๒๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๐๕

เด็กชายธนะวุฒิ คำแดง
๐๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๐๖

เด็กชายธวัช มณีมัจฉา
๒๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๐๗

เด็กหญิงธัญญาพร ยาแสน
๒๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๐๘

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ดวงใจ
๐๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๐๙

เด็กชายธีรเดช เซคาต้า
๐๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๑๐

เด็กชายนันทวัฒน์ สารีอินทร์
๒๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๑๑

เด็กชายนำพล ลุงกอ
๐๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๑๒

เด็กชายปารเมศ สุดาแก้ว
๐๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๑๓

เด็กชายรัชตะ ตุ่นปน
๑๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๑๔

เด็กหญิงวราภรณ์ วังใน
๒๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด
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ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๑๕

เด็กชายศราวุฒิ ตามิ
๒๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๑๖

เด็กหญิงศิราวดี ใจแสง
๑๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๑๗

เด็กหญิงสวรรยา ประเสริฐศิลป
๒๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๑๘

เด็กชายอภิรักษ์ แมนเกตุ
๑๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๑๙

เด็กหญิงอรพรรณ ทะนันชัย

๑๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๒๐

เด็กชายอรรถพล ขุนนำ
๒๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๒๑

เด็กหญิงอรวรรณ เสรี
๒๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๒๒
เด็กหญิงอัจฉราพรรณ

เจริญศิริ
๑๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๒๓

เด็กหญิงเกตน์สิรี แสงเพ็ชร
๑๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๒๔

เด็กชายเดชาวัตร อุ่นจิตร์
๐๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๒๕

เด็กชายเทวฤทธิ

์

เทพสุวรรณ
๐๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๒๖

เด็กหญิงแผ่นพร เชียวพละกุลชน

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๒๗

เด็กชายกรกฎ หน่อแก้ว

๒๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๒๘

เด็กชายกิตติชัย ไทยกรณ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๒๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ยาโน
๑๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๓๐

เด็กหญิงจิดาภา จีนท่าจันทร์
๐๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๓๑

เด็กหญิงธนิษฐา ภักดีกิจ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๓๒

เด็กหญิงนำมนต์ เรืองณรงค์
๒๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๓๓

เด็กชายรพีฤทธิ

์

อ่อง

๒๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๓๔

เด็กชายสมบูรณ์ แซ่ห่าน
๐๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๓๕

เด็กหญิงสุนิสา มันหยวก

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๓๖

เด็กชายสุเมธ ศรีนวน
๑๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๓๗

เด็กชายกิตติกานต์ ศรีเจริญ
๑๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๓๘

เด็กชายกิตติพงศ์ ยศไสวพงศ์พันธุ์
๐๖/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๓๙

เด็กชายจักรินทร์ ศรีบุญเรือง
๐๖/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๔๐

เด็กชายจิรกิตต์ สุคำ
๑๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๔๑

เด็กชายชนะกานต์ พ่วงโชติ
๒๑/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๔๒

เด็กหญิงฐิติพร สุนันต๊ะ
๑๕/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๔๓

เด็กชายธนาพงษ์ บัวบาล
๑๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๔๔

เด็กชายธีรเดช สุภาศรี
๐๖/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๔๕

เด็กหญิงพัชรา เซคาต้า
๐๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๔๖

เด็กหญิงภาวิตา มิตรนิรันดร์
๒๖/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๔๗

เด็กหญิงอาทิตยา จันชุมภู

๒๙/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๔๘

นางเยาวภัทร ประมวล
๐๖/๑๒/๒๕๐๕ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๔๙

นายทองคำ ทองเจือ
๒๕/๐๔/๒๕๒๐ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๑๖ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๕๐

นายพิษณุ ดอกสน
๐๔/๐๙/๒๕๒๖ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๕๑

เด็กหญิงกาญจนา จะฟู
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไม้แดง วัดไพรสณฑ์สว่าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๕๒

เด็กชายกิตติ ลาหู่นะ
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไม้แดง วัดไพรสณฑ์สว่าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๕๓

เด็กชายจรัล ปอด๋อ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไม้แดง วัดไพรสณฑ์สว่าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๕๔

เด็กชายชัชพิมุข อุปเฮียง
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้แดง วัดไพรสณฑ์สว่าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๕๕

เด็กชายฐิติพงศ์ ตุงคำ
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้แดง วัดไพรสณฑ์สว่าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๕๖

เด็กชายธนานุภัทร์ ทาอินทร์
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไม้แดง วัดไพรสณฑ์สว่าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๕๗

เด็กชายธนากร ธาตุอินจันทร์
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไม้แดง วัดไพรสณฑ์สว่าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๕๘

เด็กชายนคร สุริโย
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไม้แดง วัดไพรสณฑ์สว่าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๕๙

เด็กชายนพดล อินทร์ผัด
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไม้แดง วัดไพรสณฑ์สว่าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๖๐

เด็กหญิงนภัสสร พิลัยหล้า
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้แดง วัดไพรสณฑ์สว่าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๖๑

เด็กหญิงพัชราภรณ์ เกษสมพร
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไม้แดง วัดไพรสณฑ์สว่าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๖๒

เด็กหญิงรัตติกาล สีดวง
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้แดง วัดไพรสณฑ์สว่าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๖๓

เด็กหญิงอำพร นายจาย
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไม้แดง วัดไพรสณฑ์สว่าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๖๔

เด็กหญิงเพ็ญนภา ลีจา
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไม้แดง วัดไพรสณฑ์สว่าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๖๕

เด็กหญิงจีรนันท์ โสดธิ
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไม้แดง วัดไพรสณฑ์สว่าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๖๖

เด็กหญิงณัชชา อารีญาติ
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาไม้แดง วัดไพรสณฑ์สว่าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๖๗

เด็กชายณัฐพงษ์ มณีวรรณ
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไม้แดง วัดไพรสณฑ์สว่าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๖๘

เด็กหญิงพรพิมล จำปาอินทร์
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไม้แดง วัดไพรสณฑ์สว่าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๖๙

เด็กหญิงศิรินย์ทร สุทากร
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไม้แดง วัดไพรสณฑ์สว่าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๗๐

เด็กหญิงสุชาวดี แลน
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไม้แดง วัดไพรสณฑ์สว่าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๗๑

เด็กชายแสงชัย พิริยะ
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไม้แดง วัดไพรสณฑ์สว่าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๗๒

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ จะอือ

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาไม้แดง วัดไพรสณฑ์สว่าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๗๓

เด็กหญิงปญฑิตา กุลเพชรเดโช
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาไม้แดง วัดไพรสณฑ์สว่าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๗๔

เด็กหญิงวรรณนิสา พวงสะดอ
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาไม้แดง วัดไพรสณฑ์สว่าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๗๕

เด็กหญิงกัญญาวีร์ วงจันทร์
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่จ้อง วัดมหาวนาภิมุข  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๗๖

เด็กหญิงดาวเงิน ลุงปาง
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่จ้อง วัดมหาวนาภิมุข  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๗๗

เด็กชายมัชบัณฑิต พยายาม
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่จ้อง วัดมหาวนาภิมุข  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๗๘

เด็กหญิงสร้อยคำ ลุงหม่อง
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่จ้อง วัดมหาวนาภิมุข  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๗๙

เด็กหญิงกนกพร มาปนสาย

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดแม่คือ  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๘๐

เด็กหญิงกิติญา กิจประชุม

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดแม่คือ  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๘๑

เด็กหญิงคำลา ลุงยุง
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดแม่คือ  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๘๒

เด็กหญิงคำหอม กอหลิง

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดแม่คือ  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๘๓

เด็กชายจักรพันธ์ ทับทิมเพ็ชร

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดแม่คือ  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๘๔

เด็กหญิงฐิติมา จันทรา
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดแม่คือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๑๗ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๘๕

เด็กหญิงณภัทรธิดา ดวงจิตร

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดแม่คือ  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๘๖

เด็กหญิงณัฐชยา ไชย์ทอน
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดแม่คือ  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๘๗

เด็กหญิงดาว ต้า
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดแม่คือ  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๘๘

เด็กชายธวัชชัย คำสร้อย

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดแม่คือ  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๘๙

เด็กหญิงนลินี ไชยเขือนคำ

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดแม่คือ  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๙๐

เด็กหญิงปาริฉัตร สิทธิปญญา
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดแม่คือ  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๙๑

เด็กชายรฐนนท์ เชือสุข

้

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดแม่คือ  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๙๒

เด็กชายรอด ต้า
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดแม่คือ  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๙๓

เด็กชายวรัตถ์ ลอย
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดแม่คือ  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๙๔

เด็กหญิงศศิธร ช่างฝน

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดแม่คือ  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๙๕

เด็กชายสมชาย ลุงกี
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดแม่คือ  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๙๖

เด็กชายสมชาย วุนมา
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดแม่คือ  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๙๗

เด็กหญิงสุจิรา ไชยเลิศ
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดแม่คือ  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๙๘

เด็กหญิงสุปาณี ศรีมงคล
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดแม่คือ  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๐๙๙

เด็กหญิงสุภัชชา แซ่ย่าง
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดแม่คือ  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๐๐

เด็กชายหยุ่นอ่อง -
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดแม่คือ  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๐๑

เด็กหญิงเกสร ลุงอยี

้

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดแม่คือ  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๐๒

เด็กหญิงเฌณิศา เงินถา
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดแม่คือ  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๐๓

เด็กชายเมืองทอง กอหลิง

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่คือวิทยา วัดแม่คือ  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๐๔

เด็กหญิงกมลเนตร ลุงมู
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ วัดสันต้นม่วงเหนือ  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๐๕

เด็กหญิงกัลย์สุดา ศิริกุล
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ วัดสันต้นม่วงเหนือ  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๐๖

เด็กชายกีรติ คำราพิช
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ วัดสันต้นม่วงเหนือ  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๐๗

เด็กหญิงข้าวปุน ลุงเล็ก
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ วัดสันต้นม่วงเหนือ  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๐๘

เด็กหญิงฐิติมา ขัญหาญ
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ วัดสันต้นม่วงเหนือ  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๐๙

เด็กหญิงธัญรัตน์ มุกแก้ว
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ วัดสันต้นม่วงเหนือ  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๑๐

เด็กชายวาฤทธิ

์

คุณเลิศ
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ วัดสันต้นม่วงเหนือ  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๑๑

เด็กชายสมบูรณ์ ทาคำ
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ วัดสันต้นม่วงเหนือ  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๑๒

เด็กหญิงหญิง นายจาย
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ วัดสันต้นม่วงเหนือ  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๑๓

เด็กชายอัมรินทร์ รักเกียรติ
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ วัดสันต้นม่วงเหนือ  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๑๔

เด็กชายบุญมา สุลาคำ
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางิว

้

วัดสุวรรณฉิมพลี  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๑๕

เด็กชายพิชิต ดีงาม
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางิว

้

วัดสุวรรณฉิมพลี  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๑๖

เด็กชายจักรารินทร์ จันทร์วิเศษ
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้องขีเหล็ก

้

วัดร้องขีเหล็ก

้

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๑๗

เด็กหญิงนพมาศ ชมพล
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้องขีเหล็ก

้

วัดร้องขีเหล็ก

้

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๑๘

เด็กชายนิคม ลุงอ่อง
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร้องขีเหล็ก

้

วัดร้องขีเหล็ก

้

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๑๙

เด็กชายประคอง แสงทอง
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้องขีเหล็ก

้

วัดร้องขีเหล็ก

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๑๘ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๒๐

เด็กชายอชิน คงคาน้อย
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้องขีเหล็ก

้

วัดร้องขีเหล็ก

้

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๒๑

เด็กหญิงลิสา พัลลภสิริ
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร้องขีเหล็ก

้

วัดร้องขีเหล็ก

้

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๒๒

เด็กหญิงสวยพราว วันดี
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร้องขีเหล็ก

้

วัดร้องขีเหล็ก

้

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๒๓

เด็กหญิงอาลิษา โนจา
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร้องขีเหล็ก

้

วัดร้องขีเหล็ก

้

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๒๔

เด็กชายเดโช มาดี
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้องขีเหล็ก

้

วัดร้องขีเหล็ก

้

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๒๕

เด็กชายแดง ลุงตรี
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้องขีเหล็ก

้

วัดร้องขีเหล็ก

้

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๒๖

เด็กหญิงกัลยาณี ศรีกันธา
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้องขีเหล็ก

้

วัดร้องขีเหล็ก

้

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๒๗

เด็กชายดวงอาทิตย์ ธนูสิทธิ

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้องขีเหล็ก

้

วัดร้องขีเหล็ก

้

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๒๘

เด็กหญิงธัญญ์นรี เฮงสถิตไพศาน
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้องขีเหล็ก

้

วัดร้องขีเหล็ก

้

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๒๙

เด็กหญิงสโรชา ลุงคำ
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้องขีเหล็ก

้

วัดร้องขีเหล็ก

้

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๓๐

เด็กหญิงอมรรัตน์ สีแก้ว
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้องขีเหล็ก

้

วัดร้องขีเหล็ก

้

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๓๑

เด็กชายเมธา ปนยา
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้องขีเหล็ก

้

วัดร้องขีเหล็ก

้

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๓๒

นายลู วังทอง
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านร้องขีเหล็ก

้

วัดร้องขีเหล็ก

้

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๓๓

เด็กหญิงหวาน ช่างอ่อน
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้องขีเหล็ก

้

วัดร้องขีเหล็ก

้

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๓๔

เด็กชายปรีชา ลุงเมือง
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร้องขีเหล็ก

้

วัดร้องขีเหล็ก

้

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๓๕

เด็กชายเผ่าพัชร พันธุ

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านร้องขีเหล็ก

้

วัดร้องขีเหล็ก

้

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๓๖

เด็กหญิงต๋าดำ ลุงดำ
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร้องขีเหล็ก

้

วัดร้องขีเหล็ก

้

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๓๗

เด็กชายพรชัย ใจดี
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร้องขีเหล็ก

้

วัดร้องขีเหล็ก

้

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๓๘

เด็กหญิงอัญรัตน์ ชูเวช
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร้องขีเหล็ก

้

วัดร้องขีเหล็ก

้

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๓๙

ว่าทีร้อยตรีพัฒนา

่

แสงสรทวีศักดิ

์

๐๑/๐๘/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านร้องขีเหล็ก

้

วัดร้องขีเหล็ก

้

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๔๐

นายศิธานนท์ ชัยวรัตถุ์สุนทร
๑๒/๐๘/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านร้องขีเหล็ก

้

วัดร้องขีเหล็ก

้

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๔๑

เด็กหญิงแสงหอม ลุงหลิง

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้องขีเหล็ก

้

วัดร้องขีเหล็ก

้

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๔๒

เด็กหญิงกิตติมา ลุงจ่อ
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดศิริมังคลาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๔๓

เด็กชายจอมวัน ทองสิน
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดศิริมังคลาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๔๔

เด็กหญิงซือ

่

ลุงยา
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดศิริมังคลาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๔๕

เด็กหญิงณภัทร ลุงต่า
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดศิริมังคลาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๔๖

เด็กหญิงธันวาพร จันทร์ธนูเลิศ

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดศิริมังคลาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๔๗

เด็กชายธาวิน การใจเย็น
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดศิริมังคลาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๔๘

เด็กชายปภาวินท์ เวพอ
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดศิริมังคลาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๔๙

เด็กชายพลวัต ลุงอ่อน
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดศิริมังคลาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๕๐

เด็กชายรัฐภูมิ สุขยศศรี
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดศิริมังคลาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๕๑

เด็กชายวันชัย แสงปน
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดศิริมังคลาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๕๒

เด็กหญิงสุนิตา ปาน
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดศิริมังคลาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๕๓

เด็กหญิงออมเงิน ทองแดง
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดศิริมังคลาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๕๔

เด็กหญิงอารยา บุญมา
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดศิริมังคลาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๑๙ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๕๕

เด็กหญิงเพ็ญ ยอดคำ
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดศิริมังคลาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๕๖

เด็กชายเอกชัย ลุงกะนา
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดศิริมังคลาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๕๗

เด็กชายแดงวัน ลุงซอ
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดศิริมังคลาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๕๘

เด็กหญิงแสงหญิง ปูยะ
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดศิริมังคลาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๕๙

เด็กหญิงโสภา ลุงจิง

่

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดศิริมังคลาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๖๐

เด็กหญิงกอบพร จันทะวงศ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดศิริมังคลาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๖๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ คิวยะ
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดศิริมังคลาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๖๒

เด็กชายก้อง เลาลวน
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดศิริมังคลาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๖๓

เด็กหญิงชลธิชา หมูปน
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดศิริมังคลาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๖๔

เด็กชายชัยวัฒน์ การคนเทียง

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดศิริมังคลาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๖๕

เด็กหญิงณัฐฐา กุมนา

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดศิริมังคลาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๖๖

เด็กหญิงณิชารีย์ บวรรัตนตรัย

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดศิริมังคลาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๖๗

เด็กหญิงนันทิยา เปนสุข
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดศิริมังคลาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๖๘

เด็กชายบุรานนท์ แก้วอาภัย
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดศิริมังคลาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๖๙

เด็กชายพิชิตโชค มูลหน่อ
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดศิริมังคลาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๗๐

เด็กชายพีรพัฒน์ สุขสมกิจ
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดศิริมังคลาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๗๑

เด็กชายศุภกิจ บุญทอง
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดศิริมังคลาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๗๒

เด็กชายสมชาย ออหลิง

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดศิริมังคลาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๗๓

เด็กชายการุณ อินต๊ะ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดศิริมังคลาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๗๔

เด็กหญิงแสงจิง

่

ลุงคำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดศิริมังคลาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๗๕

เด็กชายณัฐพล โพธิปสสา

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันทราย วัดสุขวิเวการาม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๗๖

เด็กหญิงรุ่งฤดี ธรรมชัยหลง
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันทราย วัดสุขวิเวการาม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๗๗

เด็กชายเกียรติกูล สุธรรมมา
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันทราย วัดสุขวิเวการาม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๗๘

เด็กหญิงจิรฐา วงศ์ไชยา
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันทราย วัดสุขวิเวการาม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๗๙

เด็กหญิงณัฐริดา จองปา
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๘๐

เด็กชายธนภัทร ดาวแก้ว
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๘๑

เด็กหญิงนันธิดา สันติชัยชาญ
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๘๒

เด็กหญิงนิติพร จะย่อ
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๘๓

เด็กหญิงนำฝน จันทวงศ์
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๘๔

เด็กหญิงบัณฑิดา ลีพัฒนา
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๘๕

เด็กชายปยวัฒน์ เนาะดี

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๘๖

เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

สันติสุขวนา
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๘๗

เด็กหญิงพัชรียา อภิรักษ์
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๘๘

เด็กหญิงยุพารัตน์ บรรพตผล
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๘๙

เด็กหญิงรัชนีกร ชีมือ
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๒๐ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๙๐

เด็กชายรุ่งเพชร ตระกูลไมตรี
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๙๑

เด็กหญิงลักษิกา อินต๊ะคำ
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๙๒

เด็กชายวันชัย จะน้อย
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๙๓

เด็กชายศุภวิชญ์ เดชมณี
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๙๔

เด็กชายสรษักดิ

์

จงสถาพรพิพัฒน์
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๙๕

เด็กชายสุชัช ซือผะ
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๙๖

เด็กหญิงสุทธิดา แยลู่กู่
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๙๗

เด็กหญิงอารยา อุ้มนาง
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๙๘

เด็กหญิงอารยา แซ่ว้า
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๑๙๙

เด็กหญิงเปรมวิกา สายคำมูล
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๐๐

เด็กหญิงกัญญรัตน์ ห่วงสุวรรณ
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๐๑

เด็กหญิงขวัญข้าว แสงคำ
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๐๒

เด็กหญิงชนิดา จะทอ
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๐๓

เด็กหญิงฐิติชญา บัวแก้วเกิด
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๐๔

เด็กชายณัฏฐากรณ์ ทัพผดุง
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๐๕

เด็กหญิงณัฐณิชา ทาเกิด
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๐๖

เด็กหญิงณัฐริกา ทอกอย
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๐๗

เด็กชายอภิชาติ สีสุวรรค์
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๐๘

เด็กหญิงกฤติยาณี โพธิสด

์

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๐๙

เด็กชายจริงรักพงษ์ อัตตะแจ่มใส
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๑๐

เด็กชายณัฐพล บุญชัยอาจ
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๑๑

เด็กหญิงดาวเรือง ทอนเรือน
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๑๒

เด็กหญิงทอฝน ฤกษ์ไพรวัน
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๑๓

เด็กหญิงธารินี บุญเกตุ
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๑๔

เด็กชายธีรภัทร์ แจ้ห่มเครือ
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๑๕

เด็กหญิงนิชดา เรืองกิจชม
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๑๖

เด็กชายนิภัทร หน่อพิชญ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๑๗

เด็กหญิงพัณณิตา มายะ
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๑๘

เด็กชายพิษณุ เงาเงิน
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๑๙

เด็กชายพุฒิพงศ์ ชัยจรูญศักดิ

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๒๐

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ แก้วสาริกา
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๒๑

เด็กหญิงศศินา มงคลพนาสถิต
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๒๒

เด็กชายศักดากร จะคือ
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๒๓

เด็กชายศักรินทร์ งามจริง
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๒๔

เด็กชายศุภกรณ์ จองปา
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๒๑ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๒๕

เด็กชายสิทธิชัย สิทธิคงตัง

์ ้

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๒๖

เด็กหญิงสุทธิดา เลายีปา

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๒๗

เด็กหญิงอังศรารี แหล่แม
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๒๘

เด็กหญิงอัญชิษฐา มะโนวงค์
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๒๙

เด็กหญิงอาริษา ปงยศ
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๓๐

เด็กหญิงเนตรนภา นาศรี
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๓๑

เด็กหญิงเบญจรักษ์ การเวกผดุง
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๓๒

เด็กหญิงเบญญาภา ลิมพูล

้

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๓๓

เด็กชายเรวัฒน์ มุกแก้ว
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๓๔

เด็กหญิงกรรณิการ์ กวินวลัย
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๓๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ ทาอินทร์
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๓๖

เด็กหญิงกานต์สิรี ดงดอน
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๓๗

เด็กชายกิตติคุณ ชลธิศบรรพต
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๓๘

เด็กหญิงกีฬาพร ฝนบริบูรณ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๓๙

เด็กชายคันทรี ยิงสินสการ

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๔๐

เด็กชายจะลอ สาหนุ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๔๑

เด็กหญิงจิรัชญา ปูอัง
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๔๒

เด็กชายชนะลักษณ์ องุ่นทอง
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๔๓

เด็กหญิงชาลิสา เลาซาง
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๔๔

เด็กชายชิษณุพงศ์ แซ่ย้าง
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๔๕

เด็กหญิงชไมพร เลาหมี

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๔๖

เด็กหญิงณัฐธิดา เชียงใหม่
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๔๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ศิริ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๔๘

เด็กหญิงนำเพชร สีเช้า
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๔๙

เด็กหญิงพรกนก เลาฉ่วง

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๕๐

เด็กหญิงพัชณาณา กองทอง
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๕๑

เด็กหญิงภาชินี พานทอง
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๕๒

เด็กหญิงภาวิณี ทอกอย
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๕๓

เด็กชายยศศักดิ

์

สรานนท์นาคกุล
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๕๔

เด็กชายรัชชานนท์ ยาแปงกู่
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๕๕

เด็กหญิงรุ่งนภา เจนกสิกิจ
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๕๖

เด็กหญิงลีเดีย สารแก้ว
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๕๗

เด็กหญิงวารุณี แซ่จาง
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๕๘

เด็กหญิงวิภาพร แซ่พ่านกู่
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๕๙

เด็กชายศิระ ลาหู่นะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๒๒ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๖๐

เด็กหญิงศิริพร ถินเฉลิมศรี

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๖๑

เด็กชายสมศักดิ

์

แซ่อึง

้

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๖๒

เด็กหญิงสุทธิตา ศรีดวงแก้ว

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๖๓

เด็กหญิงสุนิดา จาตุรงค์รัตนา
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๖๔

เด็กชายอดิศักดิ

์

ตาใจคำ
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๖๕

เด็กชายอนุกูล สายคำมูล
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๖๖

เด็กชายอนุพงศ์ บุญตัง

้

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๖๗

เด็กหญิงอัญชลี แสนยะ
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๖๘

เด็กหญิงอาแต๋ ตะฮ่อ
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๖๙

เด็กหญิงอินทิรา แซ่หลี

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๗๐

เด็กหญิงเขมิกา เจนกสิกิจ
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๗๑

เด็กชายเจตสดา นาโควงค์
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๗๒

เด็กชายโชคชัย เลาหมี

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๗๓

เด็กหญิงโมทนา ฐิตินันท์มงคล
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๗๔

เด็กชายไพรวัลย์ บุญแสนชัย
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๗๕

เด็กหญิงขวัญจิรา ศานติพจน์

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๗๖

เด็กหญิงจันทร์จีรา จอแฮ
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๗๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ บุญเลิศ
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๗๘

เด็กหญิงญาดา เลาหมู่
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๗๙

เด็กชายณัฐพล แกนุ
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๘๐

เด็กชายตัว

่

แซ่ย่าง
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๘๑
เด็กหญิงทิพย์ไพรวัลย์

สงเสน
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๘๒

เด็กหญิงธัญญารัตน์ หินพรม

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๘๓

เด็กชายธิติ บุญเชิญ
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๘๔

นางสาวนิภากรณ์ เอียมวจี

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๘๕

เด็กหญิงพลอย ลามา
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๘๖

เด็กชายพะลึพะ บรรพตผล
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๘๗

เด็กหญิงพิสมัย ยีปา

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๘๘

เด็กชายภาณุพงษ์ ปงยศ
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๘๙

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ คำดี
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๙๐

เด็กชายวชิระ การุญบริรักษ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๙๑

เด็กชายวรัตถ์ เลาจาง
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๙๒

เด็กหญิงวรินดา สันตุตถี
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๙๓

เด็กชายสมพล มาเยอะ

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๙๔

เด็กชายสิทธิชล แสงปนตา
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๒๓ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๙๕

เด็กชายอานนท์ เยาว์ใจ
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๙๖

เด็กชายเลอวิทย์ ดิลกวัฒนากุล
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๙๗

เด็กชายเลอสันต์ ดิลกวัฒนากุล
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๙๘

เด็กหญิงกัลย์สุดา รัตนชัยนันทกุล
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๒๙๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

บุญช่วยคำ
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๐๐

เด็กชายก้องกิดากร เรืองโรจนชัย
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๐๑

เด็กชายจตุรงณ์ บุญเพิมพูล

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๐๒

นางสาวจันทรา ฉินหมี

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๐๓

เด็กหญิงจุฑามาศ ชัยเทพ
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๐๔

เด็กหญิงณัฐวดี สีหะไกร
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๐๕

เด็กหญิงทิพย์ญาดา พุทธา
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๐๖

เด็กหญิงธัญวรรณ จันทร์บุรี
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๐๗

เด็กหญิงธาราทิพย์ ยีซอ
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๐๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ บัวเย็น
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๐๙

เด็กหญิงนันธิพร จะแต๊ะ
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๑๐

เด็กหญิงนารีรัตน์ จองปา
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๑๑

นายนิจอ หนอไพรสน
๒๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๑๒

เด็กหญิงนีรชา ฝนบริบูรณ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๑๓

นายบิก

๊

ลามา
๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๑๔

นางสาวปริศนา มานิตเกรียงไกร
๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๑๕

เด็กชายพิทวัส ฤทัยกริม

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๑๖

เด็กหญิงพิมพา แสมลิ
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๑๗

เด็กชายฟลี

่

อย่างจา
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๑๘

เด็กหญิงวรกาญจน์ เจริญดี

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๑๙

เด็กหญิงวันวรุณ หทัยมณี
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๒๐

เด็กหญิงวารี จงจิตรเสรี
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๒๑

เด็กชายวิชาญ สรานนท์นาคกุล
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๒๒

เด็กหญิงวิภาวดี สุธาไพร

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๒๓

นายศราวุธ เด่นศิริโยธา
๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๒๔

นายศิริชัย จะคือ
๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๒๕

เด็กชายสุจินต์ บัวสุวรรณ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๒๖

เด็กชายสุธี เม็ง
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๒๗

เด็กหญิงสุพัตรา ฟาภูเจริญ
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๒๘

เด็กหญิงเกวลิน แซ่ย่าง
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๒๙

เด็กชายเจษฎา ตระกูลมูล

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๒๔ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๓๐
เด็กหญิงเพชรชฎารัตน์

โก่งพอ
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๓๑

เด็กชายแสงฟา วงศ์นภาสวรรค์
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๓๒

นายณรงค์ฤทธิ

์

ขุนแก้วพะเนา
๑๕/๐๘/๒๕๒๒

โรงเรียนชลประทานผาแตก

วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๓๓

เด็กชายธนา ลุงติ

๊

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ใจ วัดชยาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๓๔

เด็กหญิงหอมนวล ยอดแสง
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ใจ วัดชยาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๓๕

เด็กหญิงกนกพร ลุงหล้า
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๓๖

เด็กชายจันหลู่ ละปาน
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๓๗

เด็กหญิงจ๋ามเงิน ลุงออ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๓๘

เด็กหญิงชนิกานต์ มูหลิงต๊ะ

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๓๙

เด็กชายชายอ่อง ลุงนุ
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๔๐

เด็กหญิงญานี ลุงออ
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๔๑

เด็กชายพิสิฐ ลุงตี

๊

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๔๒

เด็กชายวันชัย ลุงส่วย
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๔๓

เด็กชายสมจิตร เมืองใส
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๔๔

เด็กชายสมชาย ลุงตา
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๔๕

เด็กหญิงสมพร ลุงเริง
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๔๖

เด็กชายหม่อง นาลิง

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๔๗

เด็กชายเกษม ลุงต๊ะ
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๔๘

เด็กหญิงไลลา ลุงต๊ะ
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๔๙

เด็กชายคอน นัทชัย
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๕๐

เด็กชายจายป ลุงติ
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๕๑

เด็กชายจ๋ามทูน ลุงกร
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๕๒

เด็กชายปม ปูจัน
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๕๓

เด็กชายภาสกร ลุงทูล
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๕๔

เด็กชายภูมิเกียรติ คำหนิว

้

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๕๕

เด็กหญิงมู ลุงออ
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๕๖

นายสมเกียรติ นายหลาย
๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๕๗

นายหลาวคำ ลุงมาศ
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๕๘

เด็กชายเมือง บุญสม
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๕๙

เด็กหญิงเยาวเรศ แซ่เจ็ง
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๖๐

เด็กชายเสกสรร ลุงมู
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๖๑

เด็กชายคำ ลุงต๊ะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๖๒

เด็กหญิงคำโหย่ง ชิงชู่
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๖๓

เด็กชายจายน้อง ลุงต่า
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๖๔

เด็กชายจิรพนธ์ สมเด่น
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๒๕ / ๓๓๒

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๖๕

เด็กชายจิรายุทธ ลุงน้อย
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๖๖

เด็กหญิงจุฑามาศ ทำคำ
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๖๗

เด็กชายณัฐ ลุงวิ
๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๖๘

เด็กชายถวิล ลุงแดง
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๖๙

เด็กหญิงทิวา ลุงปาง
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๗๐

เด็กหญิงพรพิมล เมาก๋าย

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๗๑

เด็กชายสิทธิพล ลุงหลู่
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๗๒

นางสาวแสงเดือน ลุงมูหลิง

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๗๓

นายนันทวัฒน์ วันดี
๒๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย วัดต้นรุง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๗๔

เด็กหญิงกนกนิภา แซ่ย่าง

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสายอักษร วัดปณณาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๗๕

เด็กหญิงกนกวรรณ จันทรังษี
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสายอักษร วัดปณณาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๗๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สีสัน
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสายอักษร วัดปณณาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๗๗

เด็กหญิงจิรัชญา แซ่ย่าง

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสายอักษร วัดปณณาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๗๘

เด็กหญิงชุตินันท์ กันทะมาลัย
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสายอักษร วัดปณณาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๗๙

เด็กหญิงดลพร ภัทร์พรศิริ
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสายอักษร วัดปณณาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๘๐

เด็กหญิงธนัชพร เชาว์ประยูร
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสายอักษร วัดปณณาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๘๑
เด็กหญิงพลอยณภัทร

สมบูรณ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสายอักษร วัดปณณาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๘๒

เด็กหญิงพิชญาภา
แอบสิงขรวนาไพร ๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสายอักษร วัดปณณาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๘๓

เด็กหญิงวิชิดา เตจ๊ะเปง
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสายอักษร วัดปณณาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๘๔

เด็กหญิงเดือนฉาย จันชัย
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสายอักษร วัดปณณาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๘๕

เด็กหญิงไอลดา นิมสันติเจริญ

้

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสายอักษร วัดปณณาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๘๖

เด็กหญิงจินตนา สารบูรณ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนก วัดโปงทรายคำ  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๘๗

เด็กหญิงจิราภา ปาเงิน
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนก วัดโปงทรายคำ  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๘๘

เด็กชายสมชาย ศิลา
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนก วัดโปงทรายคำ  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๘๙

เด็กหญิงอาทิตยา จะลู
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนก วัดโปงทรายคำ  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๙๐

เด็กหญิงเขมิกา ปาข่า
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนก วัดโปงทรายคำ  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๙๑

เด็กหญิงพรชิตา ลุงตีย้า
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

กศน.อำเภอฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๙๒

นายเอกชัย ใคร้วง
๐๑/๐๕/๒๕๓๒

กศน.อำเภอฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๙๓

นางสาวคำหย่ง ติยะ
๐๗/๐๑/๒๕๔๒

กศน.อำเภอฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๙๔

เด็กหญิงคำอิง

่

ลุงแสง

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๙๕

นางสาวชฎากาญจน์ วงศ์สวรรค์
๑๐/๐๘/๒๕๔๒

กศน.อำเภอฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๙๖

นางสาวธิติสุดา วิชัย

๑๙/๑๑/๒๕๓๗

กศน.อำเภอฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๙๗

นางสาวละกึด ลุงคำ ๐๐/๐๐/๕๔๓ กศน.อำเภอฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๙๘

เด็กหญิงแสงคำ ลุงกอ
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

กศน.อำเภอฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๓๙๙

นางสาวคำอ่อง ลุงจิง

่

๐๔/๐๔/๒๕๓๙

กศน.อำเภอฝาง วัดพระบาทอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๒๖ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๐๐

นายณัฐพนธ์ อุดเถิน
๒๙/๐๘/๒๕๔๐

กศน.อำเภอฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๐๑

นางสาวณัฐพร ทิศนาค
๑๒/๐๒/๒๕๓๕

กศน.อำเภอฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๐๒

นายนก ลุงทุน ๐๐/๐๐/๕๔๓ กศน.อำเภอฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๐๓

นางสาวนภสร เงาส่อง
๐๑/๐๓/๒๕๒๓

กศน.อำเภอฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๐๔

นายปรีชา เปงศรี
๒๒/๐๖/๒๕๓๙

กศน.อำเภอฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๐๕

นางสาวพัชราภรณ์ ขอดแก้ว
๑๓/๐๕/๒๕๔๓

กศน.อำเภอฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๐๖

นายภานุพงศ์ ไชยวงค์
๐๓/๐๙/๒๕๓๕

กศน.อำเภอฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๐๗

นางสาวมณีรัตน์ พนัสบดีรุ่ง
๒๘/๐๓/๒๕๓๕

กศน.อำเภอฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๐๘

นางสาววราภรณ์ หน่อปนปวน
๑๑/๐๙/๒๕๒๙

กศน.อำเภอฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๐๙

นางสาวสุกัญญา ปนวาลีย์
๒๓/๐๓/๒๕๒๗

กศน.อำเภอฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๑๐

นายเฉลิมเกียรติ จะแล
๐๑/๐๑/๒๕๓๔

กศน.อำเภอฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๑๑

นางสาวแต๋ ทองสุข
๐๑/๐๑/๒๕๓๓

กศน.อำเภอฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๑๒

นางแสงหล้า สมปอ
๓๐/๐๓/๒๕๐๙

กศน.อำเภอฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๑๓

นายอลงกรณ์ เต๋จา
๑/๐๙/๒๕๓๙

กศน.อำเภอฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๑๔

นางสาวนวล หน่าลิง

่

๑/๐๑/๒๕๔๓
กศน.อำเภอฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๑๕

เด็กชายกิตติธัช วันดี
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๑๖

เด็กชายตะวัน ศรีบุญหนัก
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๑๗

เด็กหญิงกัญญภัค แซ่ยาง

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๑๘

เด็กหญิงจารุกัญญ์ จินะ
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๑๙

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ บุญมี
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๒๐

เด็กชายฉันทกร แก้วมาลา
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๒๑

เด็กหญิงชญานุช ยาชัย
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๒๒

เด็กหญิงชนิกานต์ หลิงหล้า

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๒๓

เด็กชายชาญกิจ สมผิว
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๒๔

เด็กหญิงฐิติชญา สิทธิ
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๒๕

เด็กหญิงฐิติยา นวลศรี
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๒๖

เด็กหญิงณัชชา วงค์ไข่
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๒๗

เด็กหญิงณัชพรรณ์ วัฒนสัตย์
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๒๘

เด็กหญิงณัฐณิชา แสนสุวรรณ
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๒๙

เด็กหญิงณัฐพร สุขขา
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๓๐

เด็กชายณัฐภาส ลุงวิ
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๓๑

เด็กหญิงณิชชาภัทร ธำรงไทสกุล
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๓๒

เด็กหญิงดวงกมล ธิดี
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๓๓

เด็กชายถนัดกิจ ดีดวง
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๓๔

เด็กหญิงถาอรรัตน์ ซานจิง

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๒๗ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๓๕

เด็กชายธนธัส จินดาหลวง
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๓๖

เด็กชายธนาดล คำฟู
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๓๗

เด็กหญิงธัญพัฒน์ จันทร์หอม
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๓๘

เด็กชายธีรพงษ์ แสนนุภาลัย
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๓๙

เด็กชายนวดล อัครกิจไพบูลย์
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๔๐

เด็กหญิงนันทิกานต์ เปลียนทรัพย์

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๔๑

เด็กชายบุรพล แก้วมาลา
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๔๒

เด็กหญิงปนัดดา ปญญาละ
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๔๓

เด็กชายพงศ์พิทักษ์ กันธะวงค์
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๔๔

เด็กชายพชรพล ฮะกาศ
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๔๕

เด็กหญิงพรชิตา ปูนะ
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๔๖

เด็กหญิงพรนัชชา กันทะ
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๔๗

เด็กหญิงพิชญาภัค เรือนใจ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๔๘

เด็กชายพิชัยยุทธ มังคละ
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๔๙

เด็กชายพิทักษ์ หน่อแหว้น
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๕๐

เด็กหญิงพิมลพรรณ โตโฉมงาม
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๕๑

เด็กหญิงมณีรัตน์ กันธะวงค์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๕๒

เด็กหญิงมติกา พันธุ์แสนกอ
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๕๓

เด็กหญิงวราภรณ์ วัดชัยยะ
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๕๔

เด็กชายสมพงค์ ลู
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๕๕

เด็กหญิงอัมรินทร์ สีทีป
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๕๖

เด็กหญิงเกวลิน แสนนุภาลัย
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๕๗

เด็กหญิงกนกวรรณ เดชะบุญ
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๕๘

เด็กหญิงกรกนก เปงมาลัย
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๕๙

เด็กหญิงกิริยา ว่องไว
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๖๐

เด็กหญิงกุลธิดา ฉิมมากรม
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๖๑

เด็กหญิงชมพูนุท ปนใหญ่
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๖๒

เด็กหญิงญาณิศา ใจพรม
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๖๓

เด็กหญิงฐิติพร ส่างยาว
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๖๔

เด็กหญิงทรรศนีย์ จองดี

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๖๕

เด็กชายทศพล แสงบุญ

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๖๖

เด็กชายทศวรรษ ผิวออน
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๖๗

เด็กหญิงธนภรณ์ อินต๊ะ
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๖๘

เด็กชายธันวา โพมิน
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๖๙

เด็กชายนคร หินอ่อน
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๒๘ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๗๐

เด็กชายนพกร พงศ์ชนะชัยสกุล
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๗๑

เด็กหญิงนัฐกมล ชมชืน

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๗๒

เด็กหญิงนันทิชา มีทรัพย์
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๗๓

เด็กหญิงนำฟา วงค์ตา

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๗๔

เด็กชายบรรชา ปาระมี
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๗๕

เด็กชายบอย ลุงปาน
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๗๖

เด็กหญิงบุปผา อ่วมแย้ม
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๗๗

เด็กชายประภากร แซ่หลี

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๗๘

เด็กหญิงปาณิสรา นามวิชัย

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๗๙

เด็กหญิงปาริฉัตร คำแสน
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๘๐

เด็กชายพงศ์กร พรมจักร์
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๘๑

เด็กชายพงศ์พล ทองฤทธิ

์

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๘๒

เด็กชายพชร รักเสมอ
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๘๓

เด็กชายพชรพล อินตานิ

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๘๔

เด็กหญิงพรรณราย สายชลสุขศรี

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๘๕

เด็กหญิงพรไพลิน มีเพียร
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๘๖

เด็กชายพฤทธิ

์

ชูช่วย
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๘๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ลุงแสง
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๘๘

เด็กชายพีรพัฒน์ บุญศรี
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๘๙

เด็กหญิงยลดา ปนจันทร์
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๙๐

เด็กหญิงรสรินทร์ เขือนแก้ว

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๙๑

เด็กหญิงรัตติกาล ดวงคำ
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๙๒

เด็กชายศุภกิตติ

์

รอบคอบ
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๙๓

เด็กชายศุภชัย อินนะ
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๙๔

เด็กหญิงสุธาสินี สุธรรมสกุล
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๙๕

เด็กหญิงสุวนันท์ ใจเดช
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๙๖

นางสาวส่วยจิง

่

ลุงพงศ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๙๗

นายหนุ่มเมือง หยันนะ

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๙๘

เด็กชายอภิศักดิ

์

เงาธรรม
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๔๙๙

เด็กชายเมือง ลุงติ

๊

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๐๐

เด็กหญิงกชพรรณ คำตุ้ย
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๐๑

เด็กหญิงทิตฐิตา เบ้าเงิน
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๐๒

เด็กหญิงนำทิพย์ จะแกะ
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๐๓

เด็กชายปรเมษฐ์ มาสุข

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๐๔

เด็กชายภาสกร จันทร์เขียว
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๒๙ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๐๕

เด็กหญิงอนัญญา หยิงชัย

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๐๖

เด็กหญิงเครืออร ลุงหลู่
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๐๗

เด็กหญิงแก้ว ลุงจาย
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๐๘

เด็กหญิงแสงหลู่ ลุงกอ
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๐๙

เด็กหญิงญาดา ยางอุดมโชคชัย
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๑๐

เด็กชายพีรพล เตชะ
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๑๑

เด็กหญิงมาลัยทิพย์ เนยหนู
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๑๒

เด็กหญิงสุรภี กันทะดง
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง วัดพระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๑๓

เด็กหญิงจริงใจ ลุงซอ
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดมธุราวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๑๔

เด็กหญิงจิดาภา ยอดเงิน
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดมธุราวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๑๕

เด็กหญิงซือ

้

ลุงต๊ะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดมธุราวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๑๖

เด็กหญิงผีด ลุงวงค์
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดมธุราวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๑๗

เด็กหญิงพราวนภา เมืองโต๋น
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดมธุราวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๑๘

เด็กชายภาคิน อินแก้ว

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดมธุราวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๑๙

เด็กชายเจษฎา ลุงจาก

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดมธุราวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๒๐

เด็กชายโกวิทัตน์ ใจดี
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดมธุราวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๒๑

เด็กชายอุเทน ส่างซือ

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดมธุราวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๒๒

เด็กหญิงปยธิดา ปญญา
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดมธุราวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๒๓

เด็กชายจิรวัฒน์ จันกันธา
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย วัดศรีดอนชัย  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๒๔

เด็กหญิงปุท ลุงข่อง
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย วัดศรีดอนชัย  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๒๕

เด็กหญิงมลตกาญจน์ สิทธิมา
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย วัดศรีดอนชัย  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๒๖

เด็กหญิงสาลินี เชือคง

้

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย วัดศรีดอนชัย  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๒๗

เด็กชายอ่องส่า หมอกเหิง
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย วัดศรีดอนชัย  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๒๘

เด็กชายพีท ลุงคำ
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตุ้ม วัดสระนิคม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๒๙

เด็กหญิงกุลปริยา จะแฮ
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางปอย

วัดเหมืองแร่ (ปางควาย)

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๓๐

เด็กหญิงจิราพร ษาทุม
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางปอย

วัดเหมืองแร่ (ปางควาย)

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๓๑

เด็กหญิงจีรนันท์ โจมพลอย
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางปอย

วัดเหมืองแร่ (ปางควาย)

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๓๒

เด็กหญิงณิชานันต์ นายลภ
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปางปอย

วัดเหมืองแร่ (ปางควาย)

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๓๓

เด็กหญิงนงค์เยาว์ จะอือ
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปางปอย

วัดเหมืองแร่ (ปางควาย)

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๓๔

เด็กหญิงภัสสร นามจ้อย
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางปอย

วัดเหมืองแร่ (ปางควาย)

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๓๕

เด็กหญิงวรรณภา จะอือ

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางปอย

วัดเหมืองแร่ (ปางควาย)

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๓๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ ลุงตะ
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางปอย

วัดเหมืองแร่ (ปางควาย)

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๓๗

เด็กหญิงชมภัค ฉายรวี
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางปอย

วัดเหมืองแร่ (ปางควาย)

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๓๘

เด็กหญิงนันท์นภัส นาส่ง

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางปอย

วัดเหมืองแร่ (ปางควาย)

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๓๙

เด็กหญิงบุญญิสา แสงจันทร์
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางปอย

วัดเหมืองแร่ (ปางควาย)

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๓๐ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๔๐

เด็กหญิงปานไพลิน อนันต์
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางปอย

วัดเหมืองแร่ (ปางควาย)

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๔๑

เด็กหญิงภัสสร นงลือ
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางปอย

วัดเหมืองแร่ (ปางควาย)

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๔๒

เด็กชายสมจิตร ทองแดง
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางปอย

วัดเหมืองแร่ (ปางควาย)

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๔๓

เด็กหญิงสุจันทร์ดา มาติด
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางปอย

วัดเหมืองแร่ (ปางควาย)

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๔๔

นางสาวนามีโอย จะยอ
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านปางปอย

วัดเหมืองแร่ (ปางควาย)

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๔๕

เด็กชายศุภวิชญ์ ลุงต้า
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปางปอย

วัดเหมืองแร่ (ปางควาย)

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๔๖

เด็กชายจำลอง วรรณดี
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปางปอย

วัดเหมืองแร่ (ปางควาย)

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๔๗

เด็กหญิงณัฐพร จะโพ

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปางปอย

วัดเหมืองแร่ (ปางควาย)

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๔๘

นางสาวเก่งกาญ ลุงยอด
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปางปอย

วัดเหมืองแร่ (ปางควาย)

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๔๙

นางสาวเดือนทอง หนานอิน
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปางปอย

วัดเหมืองแร่ (ปางควาย)

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๕๐

นายสุวิทย์ ทองย้อย
๑๒/๐๗/๒๕๐๘

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๕๑

นายณรงค์ สิงห์สังข์
๐๑/๐๗/๒๕๐๙

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๕๒

นางสาวอุสา เตปน
๐๑/๐๕/๒๕๑๐

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๕๓

นายองอาจ ชุมภู
๐๑/๑๐/๒๕๑๐

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๕๔

นายสมพร แถลงกิจ
๐๒/๐๔/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๕๕

นางยุพาดา เฉิน
๐๑/๐๘/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๕๖

นางพวงทอง นารังษี
๐๒/๑๒/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๕๗

นายยุทธศักดิ

์

ปนตา
๐๒/๐๔/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๕๘

นางสาวนัทธ์หทัย คำปน
๐๔/๐๘/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๕๙

นายชัยยา ทองเจริญ
๐๑/๐๔/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๖๐

นายนันทยศ ลำภาษี
๐๑/๐๘/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๖๑

นายอุไร เจริญพร
๐๑/๐๙/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๖๒

นางเบญจมาศ สุวรรณจักร์
๐๑/๑๒/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๖๓

นายนพดล อุทุมพร
๐๑/๐๒/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๖๔

นางสาวนิตยา จุนาพงศ์
๐๑/๐๒/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๖๕

นายยงยุทธ ต้นนาค
๐๑/๐๒/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๖๖

นางสาวกัญญนัช ชัยมงคล
๐๑/๐๘/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๖๗

นางรัตนากร เรืองไร
๐๑/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๖๘

นางสาววาสนา อักษรคง
๐๑/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๖๙

นางสาวกันธิยากร บุตรเกียว

้

๐๑/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๗๐

นายรุ่งโรจน์ วิรังหมู
๐๑/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๗๑

นางสาวรัตนา มายิม

้

๐๑/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๗๒

นางสาวพรทิพย์ ม่วงศรี
๐๒/๐๘/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๗๓

นายสุนทร แสนคำ
๐๑/๐๓/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๗๔

นายโชคชัย นาคำ
๐๑/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๓๑ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๗๕

นายสุทัศน์ อินทร์สุข
๐๑/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๗๖

นายสุรินทร์ คงแก้ว
๐๑/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๗๗

นายนนท์วณิชโรจน์ โปงปนต๊ะ
๐๑/๐๒/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๗๘

นางสาวอัญชลี รักษา
๐๑/๐๖/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๗๙

นายดำ คำนวน
๐๑/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๘๐

นายราเชนทร์ เรือนพรม
๐๑/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๘๑

นายชัยวัฒน์ ปญญาลักษณ์
๐๑/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๘๒

นายวัฒนา พุทธรรม
๐๑/๐๖/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๘๓

นายณัฐดนัย สังบัวแก้ว
๐๑/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๘๔

นายทรงวุฒิ ดวงแก้ว
๐๑/๐๒/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๘๕

นายอนุชา อารีย์
๐๑/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๘๖

นายมานัส วรรณคำ
๐๒/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๘๗

นางสาวจารุวรรณ นำผง
๐๑/๐๒/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๘๘

นางสาวสุนิสา ธิโวนา
๐๔/๐๕/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๘๙

นายนัฐพล บ่อแก้ว
๐๒/๐๕/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๙๐

นางสาวพัชรินทร์ ธรรมชัย
๐๑/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๙๑

นายวสันต์ แก้วเล็ก
๐๑/๐๗/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๙๒

นางสาวอรพรรณ์ สัมพันธ์จันทร์
๐๑/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๙๓

นายวีรพันธ์ สามจ้อย
๐๑/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๙๔

นายดิเรก สุริสุภา
๐๑/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๙๕

นางสาวนวพรรษ โพธิจันทิราม

์

๐๑/๐๒/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๙๖

นายใส่ มหาวรรณ
๐๑/๐๖/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๙๗

นางสาวบงกชกานต์ เมืองเย็น
๐๑/๐๙/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๙๘

นายชลิต เขือนคล้าย

่

๐๑/๐๕/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๕๙๙

นายณัฐ คำทวย
๐๑/๐๙/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๐๐

นายลิขิต บุญเรือง
๐๑/๐๑/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๐๑

นายวิกรม บุษดี
๐๑/๐๙/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๐๒

นายปรัชญา ชุ่มเขียว
๐๔/๐๑/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๐๓

นายอำพล มาศงามเมือง
๐๕/๐๕/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๐๔

นายศราวุธ ปุดใจ
๐๑/๐๙/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๐๕

นายกฤษณะ ตานัน
๐๑/๐๙/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๐๖

นายณรงค์ฤทธิ

์

พงค์ปวน
๐๑/๐๓/๒๕๔๑

เรือนจำจังหวัดฝาง พระบาทอุดม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๐๗

นางชายุตี จินดาหลวง
๑๘/๑๐/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านแม่คะ วัดคยานุสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๐๘

นายปฏฐวัจน์ เฟองเพ็ชร
๐๔/๑๑/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านแม่คะ วัดคยานุสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๐๙

นางสาววัชรินทร์ อินคำ

่

๒๙/๐๔/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านแม่คะ วัดคยานุสิทธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๓๒ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๑๐

นางสุภาพร วงศ์สุวรรณ
๑๐/๑๒/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านแม่คะ วัดคยานุสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๑๑

นางสาวสุนทรี สิงห์ทอน
๐๗/๐๗/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านแม่คะ วัดคยานุสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๑๒

นางกาญจนา ขำศิริวงศ์

๑๓/๑๑/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านแม่คะ วัดคยานุสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๑๓

นางศรีไพร ธรรมวาทิตย์
๑๖/๐๔/๒๕๐๐

โรงเรียนบ้านแม่คะ วัดคยานุสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๑๔

นางพันลภา สนธิรัตน์
๒๘/๐๒/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านแม่คะ วัดคยานุสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๑๕

นางสาวเครือวรรณ ไชยเลิศ
๒๙/๑๒/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านแม่คะ วัดคยานุสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๑๖

นางอุไรวรรณ พงษ์มี
๐๗/๐๙/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านแม่คะ วัดคยานุสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๑๗

นางสาวศรัณย์พร ศิริวงษ์
๐๖/๐๓/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านแม่คะ วัดคยานุสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๑๘

นายประเสริฐ พอนา
๐๗/๑๑/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านแม่คะ วัดคยานุสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๑๙

นายณัฐกิตติ

์

กันทะศร
๐๘/๐๒/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านแม่คะ วัดคยานุสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๒๐

เด็กหญิงกาญจนา ระวิมี
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันปาแดง วัดสันดินแดง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๒๑

เด็กหญิงชุติมา มาเรือน
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันปาแดง วัดสันดินแดง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๒๒

เด็กหญิงพิมผกา กันธะรินทร์
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันปาแดง วัดสันดินแดง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๒๓

เด็กหญิงชลธิชา ธนู
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่คะ วัดคยานุสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๒๔

เด็กหญิงดาว ลุงติ

๊

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่คะ วัดคยานุสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๒๕

เด็กหญิงบงกช ลุงชุ
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่คะ วัดคยานุสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๒๖

เด็กหญิงพัชริดา ถาวร
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่คะ วัดคยานุสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๒๗

เด็กชายภาณุวัฒน์ ปรีดารัตน์
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่คะ วัดคยานุสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๒๘

เด็กหญิงวรรณิดา ประทุมชาติ
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่คะ วัดคยานุสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๒๙

เด็กชายสมชาย ลุงลัย
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่คะ วัดคยานุสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๓๐

เด็กหญิงจริยาภรณ์ พลเยียม

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่คะ วัดคยานุสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๓๑

เด็กหญิงพลอยชมภู ดวงปญญา

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่คะ วัดคยานุสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๓๒

เด็กหญิงศิริพร เพ็ญไธสงค์
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่คะ วัดคยานุสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๓๓

เด็กหญิงอรวรรณ ทนนำ
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่คะ วัดคยานุสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๓๔

เด็กหญิงนิภา เจริญวัย
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่คะ วัดคยานุสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๓๕

เด็กชายพูนสวัสดิ

์

ปญญากอง
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่คะ วัดคยานุสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๓๖

เด็กหญิงวิภาวี ตันตะวาโย
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่คะ วัดคยานุสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๓๗

เด็กหญิงจีระพร ศรีนารี
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่คะ วัดคยานุสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๓๘

เด็กหญิงณัฐพร คำโน
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่คะ วัดคยานุสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๓๙

เด็กหญิงธนภรณ์ ลุงซอ
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่คะ วัดคยานุสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๔๐

เด็กหญิงวิลัยพร คำฟู
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่คะ วัดคยานุสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๔๑

เด็กชายศุภกร บุญประครอง
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่คะ วัดคยานุสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๔๒

นางสาวอู๋ ลุงจิงนะ

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่คะ วัดคยานุสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๔๓

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ปยานนท์
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (ฝาง) วัดเชียงยืน  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๔๔

เด็กชายอลังการ ตาคำ
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางสัก วัดเทพประสิทธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๓๓ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๔๕

เด็กหญิงกวินธิดา ต่างสกุล

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางสัก วัดเทพประสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๔๖

เด็กหญิงจรรยา กาหวิง

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางสัก วัดเทพประสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๔๗

เด็กชายตังชูวงษ์

้

ไฝจันทึก
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางสัก วัดเทพประสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๔๘

เด็กหญิงทิพวรรณ ลุงซอ
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางสัก วัดเทพประสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๔๙

เด็กหญิงปนัดดา ทองประเสริฐ

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางสัก วัดเทพประสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๕๐

เด็กชายรพีพัฒน์ อินทจักร์
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางสัก วัดเทพประสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๕๑

เด็กหญิงอรอนงค์ ลุงชวน
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางสัก วัดเทพประสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๕๒

เด็กหญิงอังคณา จันทร์คำมี
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางสัก วัดเทพประสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๕๓

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

วงค์ษา
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางสัก วัดเทพประสิทธิ

์

 

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๕๔

เด็กหญิงจริยา พรมมูล
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๕๕

เด็กชายจักรกริช จันทร์ศรี
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๕๖

เด็กหญิงจิตราภรณ์ ภู่วิเศษ
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๕๗

เด็กหญิงชฎาพร เดชแหลม
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๕๘

เด็กหญิงณัฐชยา สมอ๊อด

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๕๙

เด็กชายณัฐวุธ คัมภีร์
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๖๐

เด็กหญิงตันหยง ลุงทูล
๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๖๑

เด็กหญิงที ปากน้อย

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๖๒

เด็กชายธราธิป กุหลัน

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๖๓

เด็กหญิงธิวาภรณ์ สิทธิพา
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๖๔

นางสาวนณิชารีย์ ลายแสง
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๖๕

เด็กหญิงนริศรา ลีฬหสุรพันธุ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๖๖

เด็กหญิงนลพรรณ พิโลชัย
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๖๗

เด็กหญิงนิตยา ปะพบ
๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๖๘

เด็กหญิงบัณฑิตา เตจา

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๖๙

เด็กชายบุญช่วย ลุงติ

๊

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๗๐

เด็กชายปฏิภาณ บุญชู
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๗๑

เด็กหญิงประภัสสร ยาโน
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๗๒

เด็กหญิงปริญดา ชัยคำเพ็ญ
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๗๓

เด็กหญิงปนฤทัย บ่อแก้ว

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๗๔

เด็กหญิงพรพิมล เลิศกุศล
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๗๕

เด็กชายพสิษฐ มูลสม
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๗๖

เด็กชายพูนศักดิ

์

จันทะวงค์
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๗๗

เด็กหญิงภณิดา ตุ่นตา
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๗๘

เด็กชายภัคธร แก้วคำมูล
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๗๙

เด็กหญิงภัทราภรณ์ วงศ์ปวน
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๓๔ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๘๐

เด็กหญิงมยุรี จะกา
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๘๑

เด็กชายวรชัย สุนยะ
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๘๒

เด็กชายวรวิช ลุงมา
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๘๓

เด็กชายวัฒนา ตากิมนอก

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๘๔

เด็กหญิงวิลาสินี ลุงหริง

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๘๕

เด็กหญิงวีริยา นวลสอาด
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๘๖

เด็กชายศุภณัฐ ศรีสิงห์
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๘๗

เด็กหญิงสุดา แซ่หว่าง
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๘๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ โอ่ลู

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๘๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ ใจน้อย
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๙๐

เด็กชายอภิวิชญ์ ธรรมวงค์
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๙๑

เด็กชายอภิเดช ดวงมะภี
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๙๒

เด็กหญิงอรอนงค์ ดวงกาศ
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๙๓

เด็กหญิงอริสา วงษ์ลิขิตเลิศ
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๙๔

เด็กหญิงแสงจันทร์ ลุงหลิง

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๙๕

เด็กหญิงกมลวรรณ แสนเรือน
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๙๖

เด็กชายกฤษฎา สมร่าง
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๙๗

เด็กชายกิตติภูมิ ทาเปง
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๙๘

เด็กหญิงจารุวรรณ มณีวรรณ
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๖๙๙

เด็กหญิงฐิติมา ชัยดวงแก้ว

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๐๐

เด็กชายณัฐพล แก้วจันทร์
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๐๑

เด็กหญิงดมิสา สิทธิกิจ
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๐๒

เด็กชายทินกฤต แสนสุวรรณ
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๐๓

เด็กชายธนภัทร์ หล้าปอม
๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๐๔

เด็กหญิงธัญวรัตม์ ซีคำ

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๐๕

นางสาวนภาพร นายหนุ่ม
๑๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๐๖

เด็กหญิงนิตยา ถาวร
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๐๗

เด็กหญิงปฏิกรณ์ ประธานราษฏร์
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๐๘

เด็กหญิงปพัชญา ตาคำ
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๐๙

เด็กชายประมวล ลุงเสาร์
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๑๐

เด็กชายประสาน สิงห์ฆะราช
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๑๑

เด็กหญิงปยนันท์ ตาปน
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๑๒

นายปาง ลุงจอง
๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๑๓

เด็กชายพงศกร พงษ์จันตา
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๑๔

เด็กหญิงพรพิมล วงค์คำ

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๓๕ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๑๕

เด็กหญิงพัชรา แสงหลู่
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๑๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก สว่างวงค์
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๑๗

เด็กหญิงมณฑกาญน์ พรมเสน
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๑๘

เด็กหญิงรัตติการณ์ ถาวร
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๑๙

เด็กหญิงรัตนา จองใส

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๒๐

เด็กหญิงวรรณพร แจ่มเลิศ
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๒๑

เด็กชายวัชระพนธ์ แสนแก้ว
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๒๒

เด็กชายวิทยา ยาใจ
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๒๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ อนุโลม
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๒๔

เด็กชายสกล ลุงคำ
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๒๕

นายสิชล วุ่นนะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๒๖

เด็กหญิงหทัยพร มโนวร
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๒๗

เด็กชายหลาว ลุงโหย่
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๒๘

นายหลู่ ลุงซอ
๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๒๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ มะลิผล
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๓๐

เด็กหญิงอารีรัตน์ ไชยมงคล
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๓๑

เด็กชายเขมนันท์ คุณธรรม
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๓๒

นางสาวเดือน ลุงจาย
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๓๓

เด็กหญิงเยาวเรศ คำซอ

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๓๔

เด็กชายเศรษฐวุฒิ แซ่หลี

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๓๕

นางสาวแสงมน ลุงซอ
๐๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๓๖

เด็กหญิงโบ ลุงสุ
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๓๗

นางสาวปราถนา หนันต่า

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๓๘

นายพรประสิทธิ

์

เทวิน
๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๓๙

นางสาวพรพิมล คำใบ
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๔๐

นางสาวศุภรัตน์ ปมปา
๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๔๑

นางสาวศุภากร รู้การงาน
๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๔๒

นางสาวอัจฉราพร ต้นนาค

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๔๓

นางสาวชวาลา ปาละมาณ
๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๔๔

นายตีเล็ก

๋

ลุงต๋า
๑๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๔๕

นางสาวนิด มาหล้า
๐๑/๐๑/๒๕๔๐

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๔๖

นางสาวปริยฉัตร จันต๊ะวงค์

๋

๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๔๗

นางสาวพรนภา เพ็งรุ่ง
๑๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๔๘

นางสาวพัชรินทร์ สอาดล้วน
๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๔๙

นางสาวมลฤดี กุลมงคลชัย

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๓๖ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๕๐

นายศราวุธ ใจกาวิน
๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๕๑

นางสาวศุวิมล แก้วมณี
๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๕๒

นางสาวสินัตตรา สุขเกษม
๐๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๕๓

นางสาวสุดารัตน์ วันดี
๐๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๕๔

นางสาวสุนันทา วินาภา

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๕๕

นายเจนณรงค์ บัวลอย
๐๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๕๖

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ขุนประเสริฐ
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๕๗

เด็กหญิงการัญญา ปฐมนุพงศ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๕๘

เด็กหญิงชญานิษฐ์ ฟองเลา
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๕๙

เด็กหญิงทศวรรณ รัตนประทุม
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๖๐

เด็กหญิงทิฆัมพร เกรละ
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๖๑

เด็กหญิงธัญวรัตน์ ใจขุน
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๖๒

เด็กหญิงนิติพร ทิพรส
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๖๓

เด็กหญิงบุญญิสา จารุวาฤทธิ

์

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๖๔

เด็กชายรุ่งโรจน์ อุปกูล
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๖๕

เด็กหญิงศศิกานต์ กองมูล
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๖๖

นางสาวกมลชนก วิชิตาภา
๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๖๗

นายกิตตินันท์ ชัยทรัพย์
๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๖๘

นางสาวชุติกาญจน์ แสงศิริโรจน์
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๖๙

นายซือ

่

ลุงอ่อง
๐๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๗๐

นายฌานวัฒ บริวรรตวงศ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๗๑

นายณัฐวุฒิ ยีแก้ว

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๗๒

นางสาวดาวพระศุกร์ เปยงแล
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๗๓

นางสาวธนาวรรณ แซ่ถัง
๑๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๗๔

นางสาวธัญญานุช แซ่จือ

๋

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๗๕

นางสาวธันย์ชนก ทรายตา
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๗๖

นางสาวนิชกานต์ รอบศรีไพร
๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๗๗

นายนิธิ โมนัยกุล
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๗๘

นายนุสบา แซ่หม่า
๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๗๙

นายพงศทัต ทวีอภิรดีศรี
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๘๐

นางสาวพรรณิกา หมืนนาค

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๘๑

นางสาวพันธิตรา โนจา
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๘๒

นางสาวพันวรรษา คูณสวาสดิ

์

๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๘๓

นางสาวภัทราภรณ์ ติยะ
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๘๔

นายภู ลุงส่าย
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๓๗ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๘๕

นางสาวรัตนาภรณ์ แซ่ซือ
๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๘๖

นางสาววรวรรณ แซ่เฉิน
๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๘๗

นายวัชรชัย ตระกูลมัยผล
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๘๘

นายวัชรชัย แก้วสวัสดิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๘๙

นายวัน แซ่จาง
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๙๐

นางสาวศิรภัสสร ใจแปง
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๙๑

นายสมชาย ลุงตะ

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๙๒

นางสาวสิริยากร สิงห์แรง
๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๙๓

นางสาวสุปรียา ใจคำ
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๙๔

นายสุภานันท์ อารีมิตร

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๙๕

นางสาวอารียา ราพิงค์
๐๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๙๖

นางสาวเกศกนก หลวงแอ่น
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๙๗

นางสาวเจนจิรา ใหลหลัง

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๙๘

นายไกรสนธ์ ผัดเวียง
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๗๙๙

นายศิริโรจน์ ยาวุฒิ
๑๑/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๐๐

นางสาวศนิวาร แซ่ซือ

่

๖/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๐๑

เด็กหญิงศิริญากรน์ มหายศ
๑๓/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๐๒

นางสาวณัฐวดี จันต๊ะโสภา ๓/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๐๓

เด็กหญิงนารีรัตน์ สุดรัมย์ ๙/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๐๔

เด็กหญิงศิริรัตน์ ถาวรสันต์
๑๓/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๐๕

เด็กหญิงจุฑารัตน์ โพธิเวียง

์

๑๘/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๐๖

เด็กหญิงภทรพรรณ รัตนประทุม ๘/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๐๗

เด็กหญิงปสมาดี สันติภาพจันทรา ๒๙/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๐๘

นางสาววรรณชนาฎ แสนหาญ

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๐๙

นางสาวทักษพร อินทะจันทร์
๑๒/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๑๐

นางสาวณัฏฐิธิดา สุภาเปย
๒๓/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๑๑

นายธนวัฒน์ แซ่หลี

่

๘/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๑๒

นายศุภกิตติ

์

พันธ์ดี
๒๒/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๑๓

นายณัฐภัทร์ เงาใส

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๑๔

เด็กชายเสกสรรค์ สว่างทิศ ๕/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๑๕

เด็กหญิงขนบทอง สีนุ ๑/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๑๖

นางสาวอิสรียาภรณ์ เอกรัตสารสกุล
๑๖/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๑๗

นางสาวกัญภัท เลิศกุลยา
๑๘/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๑๘

นางสาวชณัชชา ศรีโรจน์

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๑๙

นางสาวณัฐฌา สุวรรณ์ ๒/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๓๘ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๒๐

นางสาวสุธาวัลย์ มากชิต
๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๒๑

นางสาวสายธาร แก้วเมืองมา

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๒๒

นางสาวอรณิชา แซ่เสีย
๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๒๓

นางสาวฐิณัชนันท์ ศรีษะ ๖/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๒๔

นางสาวปราณี ไทยใหญ่

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๒๕

นางสาวนุตธิภรณ์ บุตติ

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๒๖

นางสาววศินี แซ่ลี

้

๕/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๒๗

เด็กหญิงนภัสวรรณ แซ่เหอ ๖/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๒๘

นางสาวซิวฉิง

่

แซ่เจ้า ๑/๑/๒๕๔๑ โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๒๙

เด็กชายนวพล วงค์คม ๖/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๓๐

นายเนติพงษ์ ถนอมศีล
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๓๑

เด็กชายกันตินันท์ ยีแก้ว

่

๒๐/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๓๒

นายทนุวัฒน์ ไชยอุ่น ๔/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๓๓

นายพรพรหม สุภานิจวงศ์
๒๕/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๓๔

นายดนัย บุญมา
๑๒/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๓๕

เด็กชายอดิเทพ นันทชัย
๒๕/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๓๖

นางสาวสลิลทิพย์ ประยูรพัฒนะ
๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๓๗

นางสาวจิตรานุช แซ่ซือ ๖/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๓๘

เด็กหญิงณัฐณิชา ตาวพัฒนาวรกุล ๑๘/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๓๙

นางสาวธัญลักษณ์ คุ้มประเสริฐ

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๔๐

นางสาวภัณฑิรา ทวีพรกิจกุล
๒๐/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๔๑

นางสาวอทิตยา เกียงคำ

๋

๙/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๔๒

เด็กหญิงชัญญานุช สุกใส
๒๐/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๔๓

นางสาวอทิตยา วันพุทธ
๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๔๔

นางสาวศิริกันยา สุรินทร์
๒๓/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๔๕

นางสาววันทิพย์ พรหมมินทร์
๒๖/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๔๖

เด็กหญิงณัฎฐิญา ธรรมวัน
๑๙/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๔๗

นางสาวสิริกัญญา วงค์คำ ๔/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๔๘

นางสาวเกวรินทร์ สมมะลิ
๒๒/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๔๙

นางสาวเบญจพร วิเชียรดี

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๕๐

นางสาวอริตา ทึมหลวง
๒๔/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๕๑

เด็กหญิงสุภานัน แซ่จาง ๙/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนรัตนาเอือวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๕๒

เด็กชายกนกพัฒนา
พัฒนทรัพย์ไพศาล ๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๕๓

เด็กชายจิตรกร ลุงคำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๕๔

เด็กหญิงทิตยา จันทร์ตาใหม่
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๓๙ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๕๕

เด็กชายหนุ่ม หลู่
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๕๖

เด็กชายอ่องพิว

่

ลุงต๊ะ
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๕๗

เด็กหญิงกนกภรณ์ บุญตัง

้

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๕๘

เด็กชายจิรวัฒน์ บุญมาก
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๕๙

เด็กหญิงนัฐพร อุปนันท์
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๖๐

เด็กหญิงนัทชา พงศ์มี

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๖๑

นายปาน หลู่
๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๖๒

เด็กชายภานุพงษ์ กุณา
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๖๓

เด็กหญิงจิดาภา ธรรมใน
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันทราย วัดศรีมงคล  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๖๔

เด็กหญิงมอญจ๋าม ลุงอีด

๊

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันทราย วัดศรีมงคล  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๖๕

เด็กหญิงขวัญใจ ลุงซอ
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง วัดโสภณาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๖๖

เด็กหญิงทิพเกสร วิบูลมา
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง วัดโสภณาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๖๗

เด็กหญิงธนัญชนก เมืองสาด
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง วัดโสภณาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๖๘

เด็กหญิงธิดา ยอดเงิน
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง วัดโสภณาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๖๙

เด็กชายระพีพัฒน์ ตานุ
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง วัดโสภณาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๗๐

เด็กชายสิรภัทร มูลธิฟอง
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง วัดโสภณาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๗๑

เด็กหญิงสิริชนก คิงคำ
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง วัดโสภณาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๗๒

เด็กชายไพสิฐ ลุงมู

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง วัดโสภณาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๗๓

เด็กหญิงฐิติชญา แซ่หว่อ
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง วัดโสภณาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๗๔

เด็กหญิงภัทราภรณ์ อิกำเหนิด
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง วัดโสภณาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๗๕

เด็กชายรพีภัทร จู
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง วัดโสภณาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๗๖

เด็กชายวทัญู ลุงวี
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง วัดโสภณาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๗๗

เด็กชายอัสรา บุญทาทิพย์
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง วัดโสภณาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๗๘

เด็กหญิงเจิม ปากน้อย
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง วัดโสภณาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๗๙

เด็กหญิงคำ เซียมราย
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง วัดโสภณาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๘๐

เด็กหญิงดวงฤทัย เรือนวัน
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง วัดโสภณาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๘๑

เด็กหญิงนำฝน กาบแฝง
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง วัดโสภณาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๘๒

เด็กหญิงอัจฉรา ทิพปภาธรณ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง วัดโสภณาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๘๓

เด็กหญิงแสงเฮิน ลายอย
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง วัดโสภณาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๘๔

เด็กหญิงบัว ลุงเล็ก
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง วัดโสภณาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๘๕

เด็กชายมนัสวิน จำรัส
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง วัดโสภณาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๘๖

เด็กชายตี

๋

ลุงสุ
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๘๗

เด็กหญิงปรารถนา ลุงซู่
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๘๘

เด็กหญิงพวย จะหา
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๘๙

เด็กหญิงพิมพ์ ลุงปาน
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๔๐ / ๓๓๒

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๙๐

เด็กชายมัน

่

ปากน้อย
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๙๑

เด็กชายมิงศิษฐ์

่

เพชร์พงษ์ไทย
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๙๒

เด็กหญิงสุภัสสร ยาวิชัย
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๙๓

เด็กชายส่วย แซ่หลี
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๙๔

เด็กชายอุง ปากน้อย
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๙๕

เด็กชายไชยวัฒน์ ลุงมาด
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๙๖

เด็กหญิงทิพวรรณ ลุงคำ
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ วัดเหมืองแร่  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๙๗

เด็กหญิงบูชู เลอชอ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ วัดเหมืองแร่  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๙๘

เด็กหญิงกนต์ระพี เดชะ
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๘๙๙

เด็กชายจิรวัฒน์ บาลชืน

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๐๐

เด็กหญิงณัฏฐณิชา เงาแก้ว
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๐๑

เด็กหญิงทอฝน นัอยภาษี
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๐๒

เด็กหญิงธมนวรรณ ศรีกันธา
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๐๓

เด็กหญิงธมลวรรณ วันทนีย์วรกุล
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๐๔

เด็กหญิงธมลวรรณ โกกิละนันทน์
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๐๕

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ทุนผล
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๐๖

เด็กหญิงนันท์นภัส ถากันทา

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๐๗

เด็กหญิงพิชชาพร เหมยสุวรรณ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๐๘
เด็กหญิงพิมพ์ปณิธาน

เปยปลูก
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๐๙

เด็กชายพีรณัฐ ดวงจันทร์
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๑๐

เด็กหญิงภัทรวดี สมศักดิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๑๑

เด็กหญิงวรัทยา หล้าสม

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๑๒

เด็กหญิงศรัณย์พร ชัยเงิน
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๑๓

เด็กชายศุภณัฐ มาษา
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๑๔

เด็กหญิงสราวลี เปยมทอง
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๑๕

เด็กหญิงสุภาวดี สารปน
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๑๖

เด็กชายอัจฉริยะเดช นวลนาค
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๑๗

เด็กหญิงอัญชลี ฤทธิเนติกุล

์

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๑๘

เด็กชายอานนท์ ศรีวิชัย

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๑๙

เด็กหญิงเบญจมาส แสงเรือน
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๒๐

เด็กหญิงกานต์ธีรา สิงห์ชัย

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๒๑

เด็กชายกิตติภูมิ ชำนาญ
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๒๒

เด็กหญิงจรรยพร พรมจันทร์
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๒๓

เด็กชายจิรภัทร ตันสุ
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๒๔

เด็กหญิงจิรภิญญา เปงศิริ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๔๑ / ๓๓๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๒๕

เด็กชายชญานนท์ ชัยชนะ
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๒๖

เด็กหญิงชนรดี ลุงมี
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๒๗

เด็กหญิงดอกฟา ปรีชานิกา
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๒๘

เด็กชายทรงพล แสนลี

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๒๙

เด็กชายธงไชย ปอส่าง
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๓๐

เด็กชายธนกฤต กาวี
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๓๑

เด็กชายธนกฤต ภิรารักษ์
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๓๒

เด็กชายธนวัฒน์ ลองวิลัย
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๓๓

เด็กหญิงธันยพร วงค์สม
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๓๔

เด็กหญิงนภัสวรรณ ไชยกอง
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๓๕

เด็กหญิงนภาพร สมยา

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๓๖

เด็กหญิงนราพรรณ กิจเฉลิม
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๓๗

เด็กชายนิธิวัฒน์ แสงคำ
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๓๘

เด็กหญิงบัณฑิตา ชัยสวัสดิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๓๙

เด็กหญิงปภาวดี แสนดี
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๔๐

เด็กชายปรเมษฐ์ แสงหน่อ
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๔๑

เด็กหญิงพรรณวษา เรืองศรี
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๔๒

เด็กหญิงพรไพลิน นานากิตติคุณ
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๔๓

เด็กชายพันกร เสาร์โร
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๔๔

เด็กหญิงพิทยาภรณ์ พันธุ์พฤกษ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๔๕

เด็กหญิงพิมพ์นภัส ละไม

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๔๖

เด็กชายพีรพล วงค์อาสา

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๔๗

เด็กหญิงภัทรภร ธิวรรณ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๔๘

เด็กหญิงภัทราภรณ์ รวงผึง

้

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๔๙

เด็กชายภานุพงค์ สาระวงค์
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๕๐

เด็กหญิงภารดา ฟาร่วน

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๕๑

เด็กชายยุรนันท์ บุญมาก
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๕๒

เด็กหญิงรจนา อย่าจา
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๕๓

เด็กชายรชต กายชาติ
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๕๔

เด็กหญิงรชนีกร ไทยใจอุ่น
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๕๕

เด็กหญิงวรางคณา เรือนคำ
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๕๖

เด็กหญิงศิริพัฒน์ ไทยสวัสดิพานิช

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๕๗

เด็กชายศุภวิชญ์ พรมเสน
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๕๘

เด็กชายสรวิศ สุขะ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๕๙

เด็กชายสรัณกร วงค์ษา
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๔๒ / ๓๓๒

้
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ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๖๐

เด็กชายสิรวิชญ์ คำภิโล
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๖๑

เด็กหญิงสุจิรา ไชยคำ
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๖๒

เด็กหญิงสุธนี ศรีจอมคำ
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๖๓

เด็กหญิงสุปรียา แซ่หมู่
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๖๔

เด็กหญิงสุพิชญา จันทร์ชืน

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๖๕

เด็กชายอติณันย์ เลาย้าง

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๖๖

เด็กหญิงเพชรรุ้ง เอกะกุล
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๖๗

เด็กชายเมธัส พรวิสุทธิ

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๖๘

เด็กหญิงเมษนี จะนู
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๖๙

เด็กชายโชคชัย ยากยืน
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๗๐

เด็กหญิงจรัสพร จันทร์ไฝ
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๗๑

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ วงค์เปง
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๗๒

เด็กชายธนวัฒน์ อูปคำ

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๗๓

เด็กหญิงกณิกา ภีระคำ
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๗๔

เด็กหญิงกฤตพร รองหมอดี

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๗๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สุเต็ม
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๗๖

เด็กชายกิตบดินท์ ตันกุณะ
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๗๗

เด็กชายกิติพงษ์ ปนทะวงศ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๗๘

เด็กชายจะที จะบี

้

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๗๙

เด็กหญิงจันทรวิมล อุปโน
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๘๐

เด็กชายจีรพงศ์ ยาจันทร์
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๘๑

เด็กชายณัฐพงศ์ มหายศ
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๘๒

เด็กชายธนัทชา ไชยนุรักษ์
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๘๓

เด็กหญิงธีรนุช บุญทรัพย์
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๘๔

เด็กชายธีรโชติ สารพันธ์
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๘๕

เด็กหญิงปณิตตรา พูนทรัพย์
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๘๖

เด็กหญิงปภาวรินทร์ วิเงิน
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๘๗

เด็กหญิงปราถนา ไทยศักดา
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๘๘

เด็กหญิงปาริชาต ดวงทัน
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๘๙

เด็กชายปยะวัฒน์ ปนทา
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๙๐

เด็กชายพงษ์สาธรรม จ๊ะเขียว
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๙๑

เด็กหญิงภัทรีพรรณ ปนเขียว
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๙๒

เด็กชายรัถสิทธิ

์

พิมเสน
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๙๓

เด็กชายวชิรวิทย์ อุปรีย์
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๙๔

เด็กหญิงวรรณพร พิศาลวัฒนา

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๔๓ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๙๕

เด็กหญิงวิลาสินี เลาหมู่
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๙๖

เด็กหญิงสร้อยฟา แก้วเปยง

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๙๗

เด็กหญิงสาวิตรี สุขใจ
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๙๘

เด็กหญิงอมรรัตน์ สารปน
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๔๕๙/๐๔๙๙๙

เด็กหญิงอรจิรา ชุมภู
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๐๐

เด็กหญิงอรรัมภา วิรุฬรัตน์
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๐๑

เด็กหญิงอันธิกา วรรณประภา
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๐๒

เด็กชายอานนท์ ปนคำ
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๐๓

เด็กหญิงอาภากร ศรีชมภู
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๐๔

เด็กหญิงอาภาวรรณ คำทราย
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๐๕

เด็กชายเจียระไน ยอดบุญเลิศ
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๐๖

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา คงวุฒิ
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๐๗

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ปนแก้ว
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๐๘
เด็กหญิงแพรวพรรณ นารักษ์

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๐๙

เด็กชายชัชพงษ์ แซ่ย่าง
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันกลาง วัดม่วงคำ  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๑๐

เด็กชายปยพนธ์ เลาลี
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันกลาง วัดม่วงคำ  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๑๑

เด็กหญิงพิมพิกา นายยือ

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันกลาง วัดม่วงคำ  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๑๒

เด็กหญิงสิริยากร เลามุ
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันกลาง วัดม่วงคำ  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๑๓

เด็กหญิงสุชาดา หมืนแลกู

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันกลาง วัดม่วงคำ  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๑๔

เด็กหญิงสุธินันท์ เลายีปา

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันกลาง วัดม่วงคำ  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๑๕

เด็กชายชัยพฤกษ์ มณีโชติ
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันกลาง วัดม่วงคำ  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๑๖

นางสาวธิดารัตน์ เยียเบียงกู่

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสันกลาง วัดม่วงคำ  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๑๗

เด็กชายปรีชา หมืนแลกู

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันกลาง วัดม่วงคำ  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๑๘

นายวิทยา เลายี
๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสันกลาง วัดม่วงคำ  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๑๙

เด็กหญิงสุทธิดา ซือมือ
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันกลาง วัดม่วงคำ  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๒๐

นายเฉลิม จะเปา
๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านสันกลาง วัดม่วงคำ  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๒๑

เด็กชายธาราพงษ์ เซียงหลิว

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่เหียะ วัดแม่แวน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๒๒

เด็กชายจ่ามปุน งาเมือง
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่เหียะ วัดแม่แวน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๒๓

เด็กชายดาวิทย์ จองหล้า
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่เหียะ วัดแม่แวน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๒๔

เด็กหญิงนภัส เลเชอร์
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่เหียะ วัดแม่แวน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๒๕

เด็กชายปานหม่อง ลุงคำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่เหียะ วัดแม่แวน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๒๖

เด็กหญิงวิไลวรรณ์ คำนวล
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่เหียะ วัดแม่แวน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๒๗

เด็กหญิงสาริกา มาเยอะ

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่เหียะ วัดแม่แวน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๒๘

เด็กหญิงอนัญญา ซือหมือ

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่เหียะ วัดแม่แวน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๒๙

เด็กหญิงเจตสุภา มาเยอะ
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่เหียะ วัดแม่แวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๔๔ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๓๐

เด็กหญิงจันทร์คำ ลุงต๊ะ
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่เหียะ วัดแม่แวน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๓๑

เด็กหญิงจิณณพัต หมืนแล

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่เหียะ วัดแม่แวน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๓๒

เด็กหญิงจิรัชญา พรหมจักร์
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่เหียะ วัดแม่แวน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๓๓

เด็กชายชาญชัย ซิมี

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่เหียะ วัดแม่แวน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๓๔

เด็กหญิงณัฐรัตน์ นามแสง
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่เหียะ วัดแม่แวน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๓๕

เด็กหญิงมณิสร อายีกุ

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่เหียะ วัดแม่แวน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๓๖

เด็กหญิงลลิตา สุวรรณยศ
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่เหียะ วัดแม่แวน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๓๗

นายวิชัย จะสี
๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแม่เหียะ วัดแม่แวน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๓๘

เด็กหญิงศศิฉาย โกโสลี
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่เหียะ วัดแม่แวน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๓๙

นางสาวศิริวัลย์ แซ่ตู่กู่
๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแม่เหียะ วัดแม่แวน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๔๐

เด็กชายศุภากร เลเสาะ
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่เหียะ วัดแม่แวน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๔๑

นายสุรชัย จะวู

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแม่เหียะ วัดแม่แวน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๔๒

เด็กหญิงแก้วตา จำปู
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่เหียะ วัดแม่แวน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๔๓

นางสาวกันยารัตน์ เชอมือ
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแม่เหียะ วัดแม่แวน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๔๔

เด็กชายกิตติพงษ์ เชอมือ
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่เหียะ วัดแม่แวน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๔๕

เด็กหญิงกิตติมา เบเช่
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่เหียะ วัดแม่แวน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๔๖

เด็กหญิงขวัญพร ลุงต๊ะ
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่เหียะ วัดแม่แวน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๔๗

เด็กชายชาคริสต์ เกษมกิติกุล
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่เหียะ วัดแม่แวน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๔๘

นางสาวต้นตาล ซู่
๐๑/๐๑/๒๕๔๐

โรงเรียนบ้านแม่เหียะ วัดแม่แวน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๔๙

นางสาวอาหมี

่

แลเชอ
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านแม่เหียะ วัดแม่แวน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๕๐

เด็กหญิงเกวลี สุขแก้ว
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่เหียะ วัดแม่แวน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๕๑

เด็กหญิงจันทรรัตน์ แซ่เท้า
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสหกรณ์ดำริ วัดแม่แวน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๕๒

เด็กชายทุน ลุงดู
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสหกรณ์ดำริ วัดแม่แวน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๕๓

เด็กหญิงปองขวัญ วูมะ

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสหกรณ์ดำริ วัดแม่แวน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๕๔

เด็กหญิงปาณิศา แซ่เท้า
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสหกรณ์ดำริ วัดแม่แวน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๕๕

เด็กชายปยพงษ์ ลุงนัด
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสหกรณ์ดำริ วัดแม่แวน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๕๖

เด็กชายสพล มาเยอ
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสหกรณ์ดำริ วัดแม่แวน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๕๗

เด็กหญิงอรปรียา เลาซ้ง
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสหกรณ์ดำริ วัดแม่แวน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๕๘

เด็กชายคุณัชย์ เลาซ้ง
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสหกรณ์ดำริ วัดแม่แวน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๕๙

เด็กชายสนิท ลุงหล้า

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสหกรณ์ดำริ วัดแม่แวน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๖๐

นายพงษสักดิ

์

แสนย่าง
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสหกรณ์ดำริ วัดแม่แวน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๖๑

เด็กหญิงจิตวรรณ คำทราย
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา วัดโล๊ะปูเลย  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๖๒

เด็กหญิงธนัชพร ใจมา
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา วัดโล๊ะปูเลย  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๖๓

เด็กหญิงกัลยารัตน์ เลายีปา

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา

วัดสหกรณ์แปลงสอง
 

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๖๔

เด็กหญิงกุลณิภา พันธุ์โพธิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพร้าววิทยาคม
วัดสหกรณ์แปลงสอง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๔๕ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๖๕

เด็กชายจักรพรรดิ

์

จักรใจวงค์
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม
วัดสหกรณ์แปลงสอง

 

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๖๖

เด็กหญิงชนกนันท์ อายุเพิม

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม
วัดสหกรณ์แปลงสอง

 

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๖๗

เด็กหญิงณัฎฐณิชา เสวกวรรณ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม
วัดสหกรณ์แปลงสอง

 

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๖๘

เด็กหญิงณัฐธิดา สิงห์บัว
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม
วัดสหกรณ์แปลงสอง

 

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๖๙

เด็กหญิงธนพร วูซือ
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม
วัดสหกรณ์แปลงสอง

 

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๗๐

เด็กหญิงธวัลรัตน์ สมน้อย

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม
วัดสหกรณ์แปลงสอง

 

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๗๑

เด็กหญิงธวัลรัตน์ หล้าปอ
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพร้าววิทยาคม
วัดสหกรณ์แปลงสอง

 

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๗๒

เด็กหญิงธัญพิชชา เขือนแก้ว

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม
วัดสหกรณ์แปลงสอง

 

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๗๓

เด็กหญิงนพรัตน์ ลุงสุ
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพร้าววิทยาคม
วัดสหกรณ์แปลงสอง

 

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๗๔

เด็กหญิงนฤมล คำตัน

๋

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม
วัดสหกรณ์แปลงสอง

 

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๗๕

เด็กหญิงบุญสิตา ลุงจิงตา

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม
วัดสหกรณ์แปลงสอง

 

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๗๖

เด็กหญิงปริญญดา ธรรมโรง
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม
วัดสหกรณ์แปลงสอง

 

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๗๗

เด็กหญิงปทมพร รินมูล
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม
วัดสหกรณ์แปลงสอง

 

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๗๘

เด็กหญิงปาณิสรา ทองขาว
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม
วัดสหกรณ์แปลงสอง

 

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๗๙

เด็กหญิงปาริฉัตร สิงห์แก้ว
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม
วัดสหกรณ์แปลงสอง

 

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๘๐

เด็กชายปยพัทธ์ ทองน้อย

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม
วัดสหกรณ์แปลงสอง

 

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๘๑

เด็กหญิงพรณัชชา สายญาติ
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม
วัดสหกรณ์แปลงสอง

 

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๘๒

เด็กหญิงพรสวรรค์ ขันธสีมา

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม
วัดสหกรณ์แปลงสอง

 

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๘๓

เด็กหญิงพัชรภรณ์ วิสุภา

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม
วัดสหกรณ์แปลงสอง

 

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๘๔

เด็กชายภูวดล ใจมูล
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม
วัดสหกรณ์แปลงสอง

 

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๘๕

เด็กหญิงรุ่งไพลิน วงศ์เชือ

้

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพร้าววิทยาคม
วัดสหกรณ์แปลงสอง

 

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๘๖

เด็กหญิงวชิรญา วะระกูล
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม
วัดสหกรณ์แปลงสอง

 

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๘๗

เด็กหญิงศรัณย์พร หมืนสิริ

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม
วัดสหกรณ์แปลงสอง

 

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๘๘

เด็กหญิงอธิษฐาน กองมูล
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม
วัดสหกรณ์แปลงสอง

 

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๘๙

เด็กหญิงอรนุช วุ้ยยือ

้

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม
วัดสหกรณ์แปลงสอง

 

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๙๐
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์

จันทมล
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพร้าววิทยาคม
วัดสหกรณ์แปลงสอง

 

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๙๑

เด็กชายเพทาย จอมธรรม
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพร้าววิทยาคม
วัดสหกรณ์แปลงสอง

 

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๙๒

เด็กหญิงพลอยไพลิน คุณหวาง

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปง วัดสันปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๙๓

เด็กหญิงกุลยา ใจแปง
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปง วัดสันปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๙๔

เด็กชายชนกันต์ กรชวาลกิจ
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปง วัดสันปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๙๕

เด็กชายธนากร วงค์สวัสดิ

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปง วัดสันปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๙๖

เด็กหญิงปภาณิณ วันดี
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปง วัดสันปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๙๗

เด็กหญิงพรปวีณ์ ทุนเกิด
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปง วัดสันปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๙๘

นางสาวกังสดาล มณีจันทร์สุข
๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๐๙๙

เด็กหญิงขวัญใจ นามมล
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๔๖ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๐๐

เด็กชายธวัชชัย คำขัติ
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๐๑

เด็กชายปรเมศวร์ เสาร์แก้ว
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๐๒

เด็กชายปานตะวัน เทียมพิทักษ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๐๓

เด็กหญิงภควดี มูลแก้ว
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๐๔

เด็กชายยุทธนา เปงศิริ
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๐๕

เด็กหญิงวริศรา ตันกูล
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๐๖

เด็กหญิงแนลริยา วิภาคกิจ
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพร้าววิทยาคม วัดสันปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๐๗

เด็กหญิงจุฒารัตน์ ฉำเสนาะ
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยบง วัดห้วยบง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๐๘

เด็กชายหาญ ลายคำ
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยบง วัดห้วยบง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๐๙

เด็กชายเปงฟา คำอ้าย
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยบง วัดห้วยบง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๑๐

เด็กหญิงแสนหอม ลายคำ
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยบง วัดห้วยบง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๑๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุริยะ
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยบง วัดห้วยบง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๑๒

เด็กชายวิทวัส ไชยวงค์
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยบง วัดห้วยบง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๑๓

เด็กชายอดิศร แซ่เท้า

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยบง วัดห้วยบง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๑๔

เด็กหญิงเจนจิรา ท้าวบริสุทธิ

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยบง วัดห้วยบง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๑๕

เด็กหญิงชารินีย์ จันทรยุทธ
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๑๖

เด็กหญิงญาณิศา คำปุด
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๑๗

เด็กหญิงธัญพิชชา ริยะนา
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๑๘

เด็กหญิงธันยากานต์ คนใจบุญ
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๑๙

เด็กชายธีรภัทร บุญเกิด
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๒๐

เด็กหญิงพนิดา จันทร์เวียง

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๒๑

เด็กหญิงศิวาพร แหลมคม
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๒๒

เด็กหญิงกนกวรรณ นะที
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๒๓

เด็กชายคณาธิป ศรีเทียง

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๒๔

เด็กชายคุณานนท์ มนทนม
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๒๕

เด็กหญิงจันทกานต์ จันเวียง
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๒๖

เด็กหญิงปยาพัชร จิตสุข
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๒๗

เด็กหญิงพิชญ์สินี ธิคำ
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๒๘

เด็กชายภคินรัตน์ ยารังกา
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๒๙

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ เทียมยอด
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๓๐

เด็กหญิงรุ่งนภา มาตรวัตร์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๓๑

เด็กหญิงวริศรา จันทร์ตา
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๓๒

เด็กชายศักดิพล

์

มาลีมโนยศ
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๓๓

เด็กหญิงศิริรัตน์ สุต๋าคำ
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๓๔

เด็กชายศุภวิชญ์ เจริญเดช

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๔๗ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๓๕
เด็กหญิงสมัญญาทิพย์

สินเอียม

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๓๖

เด็กชายสังสิต เจริญเดช
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๓๗

เด็กหญิงสิริลดา โมตาลี

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๓๘

เด็กชายเจษฎา เหมือดไธสง
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๓๙

เด็กหญิงเบญจรัตน์ ปมปา
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๔๐

เด็กหญิงจริยา รบชนะ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๔๑

เด็กหญิงจุฑามาศ กุมภา
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๔๒

เด็กชายฉัตรชัย ใจแก้ว

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๔๓

เด็กชายณัฐกร ใจอ่อน
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๔๔

เด็กชายณัฐิวุฒิ ใจสิทธิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๔๕

เด็กหญิงดวงใจ เกติ
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๔๖

เด็กชายธีรกรณ์ อินทร
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๔๗

เด็กชายนพณัฐ ฟองตา
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๔๘

เด็กชายปารเมศ ทิพย์สอน
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๔๙

เด็กชายพิชาภพ สุวรรณ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๕๐

เด็กชายภัทรวุฒิ ญาณวุฒิ
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๕๑

เด็กชายยุทธพันธ์ สุทธิธรานนท์
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๕๒

เด็กชายวิชากร จอยศิริ
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๕๓
เด็กชายอเล็กซานดรอส

มาร์เคซินิส
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา วัดกู่  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๕๔

เด็กชายธรรมรักษ์ คงทน
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทัพ วัดบ้านทัพ  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๕๕

เด็กหญิงนฤมล เอกดำรงเลิศชัย
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทัพ วัดบ้านทัพ  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๕๖

เด็กหญิงอรปรียา ปงกุล
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทัพ วัดบ้านทัพ  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๕๗

เด็กหญิงกิตน์สิรี ศรีวิลัย
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทัพ วัดบ้านทัพ  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๕๘

เด็กหญิงขวัญจิรา เพ็ญธรรม
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทัพ วัดบ้านทัพ  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๕๙

เด็กหญิงณัฏฐ์นรี ทานา
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทัพ วัดบ้านทัพ  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๖๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ สีฮะ
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินวิทยา วัดบุปผาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๖๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สิริสุนทรกุล

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินวิทยา วัดบุปผาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๖๒

เด็กชายคฑาวุธ วรรณคำ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินวิทยา วัดบุปผาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๖๓

เด็กหญิงญิงหอม -
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินวิทยา วัดบุปผาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๖๔

เด็กหญิงฑิฆัมพร ยอดยิงหทัยกุล

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินวิทยา วัดบุปผาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๖๕

เด็กหญิงนฤมล ชิดชม
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินวิทยา วัดบุปผาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๖๖

เด็กหญิงผึง

้

-
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินวิทยา วัดบุปผาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๖๗

เด็กหญิงฟอง -
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินวิทยา วัดบุปผาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๖๘

เด็กชายมงคล แซ่ย่าง
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินวิทยา วัดบุปผาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๖๙

เด็กหญิงน้องมล -
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินวิทยา วัดบุปผาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๔๘ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๗๐

เด็กหญิงมิมิ ตามิ
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินวิทยา วัดบุปผาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๗๑

เด็กชายวันชัย -
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินวิทยา วัดบุปผาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๗๒

เด็กหญิงศรีสุดา วงค์ใหม่
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินวิทยา วัดบุปผาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๗๓

เด็กหญิงศิริยากรณ์ อินทสำราญ
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินวิทยา วัดบุปผาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๗๔

เด็กชายธีรเมธ เกียรติขจรโรจน์
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินวิทยา วัดบุปผาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๗๕

เด็กหญิงสินหลาว สายเหะติ
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินวิทยา วัดบุปผาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๗๖

เด็กหญิงหลี -
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินวิทยา วัดบุปผาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๗๗

เด็กหญิงแสงหลาว -
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินวิทยา วัดบุปผาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๗๘

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

แซ่เห่อ
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินวิทยา วัดบุปผาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๗๙

เด็กหญิงกัญชพร สุริยะ
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แจ่ม วัดบุปผาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๘๐

เด็กชายจรัณ หนักแน่น
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แจ่ม วัดบุปผาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๘๑

เด็กหญิงปญชญา สารินจา
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แจ่ม วัดบุปผาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๘๒

นายบุญสอน ประถมวงศ์

๑๙/๑๒/๒๕๑๕

โรงเรียนแม่แจ่ม วัดบุปผาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๘๓

นางสาวสุวิมล สุขสบาย
๒๖/๑๐/๒๕๒๘

โรงเรียนแม่แจ่ม วัดบุปผาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๘๔

นายอัษฎาวุธ แสนจันทร์
๑๙/๐๙/๒๕๒๕

โรงเรียนแม่แจ่ม วัดบุปผาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๘๕

เด็กหญิงกนกอร จันเวียง
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา วัดปาแดด  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๘๖

เด็กชายการันย์ กรรณิกา
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา วัดปาแดด  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๘๗

เด็กหญิงธันยพร ปงกุล
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา วัดปาแดด  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๘๘

เด็กหญิงวริศรา นิปุนะ
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา วัดปาแดด  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๘๙

เด็กชายศรัญู วงษ์ซือ

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา วัดปาแดด  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๙๐

เด็กชายสหรัฐ กองจันทร์
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา วัดปาแดด  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๙๑

เด็กหญิงนิรดา สนธิคุณ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม วัดพร้าวหนุ่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๙๒

เด็กชายเกียรติคุณ วิชาคำ
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม วัดพร้าวหนุ่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๙๓

เด็กชายธนวัฒน์ ฟองตา
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ปาน วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๙๔

เด็กหญิงกุลจิรา วิทยาวัฒนวันชัย
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๙๕

เด็กหญิงขวัญจิรา วิจัยโรค
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๙๖

เด็กหญิงขวัญชนก เรืองกิจเจนจบ
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๙๗

เด็กหญิงจันคำ ภาพมโนทรัพย์
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๙๘

เด็กหญิงจันทร์ณี โชคสุวรรณอรัญ
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๑๙๙

เด็กหญิงจารวี พงศ์ไพรสถาพร
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๐๐

เด็กหญิงจิณณา แก้วดอกรัก
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๐๑

เด็กหญิงจิตรลดา ถวิลเมฆา
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๐๒

เด็กหญิงจิตสุภา บุรพลธานี
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๐๓

เด็กหญิงจิระภา ศักดิโชติธิติกุล

์

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๐๔

เด็กหญิงชนิสา เลิศวงค์ร่มเย็น
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๔๙ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๐๕

เด็กหญิงญาณี เจนจิตร์ไพโรจน์
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๐๖

เด็กหญิงฐานิดา ชืนสุขเลิศเกษม

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๐๗

เด็กหญิงฐิตาพร พงศ์ไพรสณฑ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๐๘

เด็กหญิงณิชา สิทธิมีชำนาญ
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๐๙

เด็กหญิงดรัลพร โกเมศบุษรา
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๑๐

เด็กหญิงดวงพร โชคสุขทรัพย์สิน
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๑๑

เด็กชายตรีวิทย์ พนาลัยสมบูรณ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๑๒

เด็กชายธีรวัฒน์ สิริวจีงาม

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๑๓

เด็กหญิงนิภาพร คำมาวัน
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๑๔

เด็กหญิงนิยะดา สะอาดนิติ
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๑๕

เด็กหญิงนุชจรี ใจตือ

้

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๑๖

เด็กหญิงนำฝน วิจิตรโยธิน
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๑๗

เด็กหญิงปรีดา ผูกไมตรีสัมพันธ์
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๑๘

เด็กหญิงพรลภัส สิริวสันต์กุล
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๑๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก มงคลเจริญชืน

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๒๐

เด็กชายยุทธศาสตร์ วิจิตรโยธิน
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๒๑

เด็กหญิงรสสุคนธ์ ศิวกรศิลป
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๒๒

เด็กชายรักติชัย ชุมพลศิริกุล
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๒๓

เด็กหญิงรัชดา สิริจรูญ
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๒๔

เด็กหญิงฤดี จิรสินสุนทร
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๒๕

เด็กหญิงวนิดา ใจวงศ์สกุล
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๒๖

เด็กชายวรยุทธ สิริวาณิชอุดม
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๒๗

เด็กหญิงวรรณีพร มงคลวิริยคุณ
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๒๘

เด็กชายวรัทยา ศุภพนาแจ่มไพร
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๒๙

เด็กหญิงวัชรีย์ มฤคมาศ
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๓๐

เด็กหญิงวันเพ็ญ สุนทรเมฆาเขต
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๓๑

เด็กหญิงวิภาดา สิริสุชากุล
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๓๒

เด็กชายวิมล มาลีการุณกิจ

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๓๓

เด็กชายวีรชัย สมคิดธำรงไพร
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๓๔

เด็กหญิงศศิธร ธีรเดชศิลป
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๓๕

เด็กหญิงศศิธร บุญนิธิอาภา

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๓๖

เด็กหญิงศศิวิมล วงศ์ปรีดา
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๓๗

เด็กหญิงศิริพร พฤกษ์คีรี
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๓๘

เด็กหญิงสรณีย์ ดอยพนาสุข

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๓๙

เด็กหญิงสาธิดา วรนาถยืนยง
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๕๐ / ๓๓๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๔๐

เด็กชายสิรภพ ลาภขันเพชร
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๔๑

เด็กหญิงสิริพร เอกดำรงเลิศชัย
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๔๒

เด็กหญิงสิริยากร อาภรณ์เลิศกุล
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๔๓

เด็กหญิงสุดทิวา บรรจงวรฉัตร
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๔๔

เด็กหญิงสุทธิณี สุทธมงคลกุล
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๔๕

เด็กหญิงสุทธิดา ชวลิตสกุลวงศ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๔๖

เด็กหญิงสุนิตา เลิศธรรมสกุล
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๔๗

เด็กหญิงสุภาพร กนกพรไพรวัลย์
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๔๘

เด็กหญิงสุรินยา แซ่ย่าง
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๔๙

เด็กหญิงสุวรรณี มงคลวิริยคุณ
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๕๐

เด็กชายสุเนตร กุลถาวรยศ
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๕๑

เด็กหญิงอรพิน โชคนที
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๕๒

เด็กหญิงอรัชพร กัญญาเกิดกุล
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๕๓

เด็กหญิงอำภาพร อนันต์บุญนิธิ
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๕๔

เด็กหญิงเกวลิน ฉัตรไทยรุ่ง
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๕๕

เด็กหญิงเขมิกา อุดมไพรวัลย์
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๕๖

เด็กหญิงเจนจิรา เสรีประชาคม
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๕๗

เด็กหญิงเปรมใจ เอกขจรไกล
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๕๘

เด็กชายเอกสิทธิ

์

วงศ์พิรุณทอง
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๕๙

เด็กหญิงเอิญ ไพฑูรย์ศรีทอง
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๖๐

เด็กหญิงโชติกา เกียรติอนุสรณ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๖๑

เด็กหญิงชุติมา ธาราลิขิต
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๖๒

เด็กหญิงฐปนีย์ นิมิตพรชัย
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๖๓

เด็กหญิงณัฐพร เมธีกนก
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๖๔

เด็กหญิงพัชรีย์ บุญนิธิอุดร
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๖๕

เด็กหญิงพิสมัย ธีรเดชทรัพย์
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๖๖

เด็กหญิงลดาวัลย์ พฤกษ์คีรี
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๖๗

เด็กหญิงศิริพร บุญนิธิอนันต์
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๖๘

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ชมพู่อุไร
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๖๙

เด็กหญิงสิริขวัญ ถนอมดาลัด
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๗๐

เด็กหญิงสุธิดา
ภูมิอนันต์พนาไพร ๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๗๑

เด็กหญิงสุรีย์พร เสนาะสกุลเลิศ
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๗๒

เด็กหญิงอรพรรณ จารุกรมงคล
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๗๓

เด็กหญิงเจนจิรา ทองอินทร์
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๗๔

นางสาวกานต์ธิดา เจนรัตนปญญา

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๕๑ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๗๕

นางสาวขวัญพร เมฆาปราโมทย์
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๗๖

นางสาวจรวยพร กนลเพชร
๑๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๗๗

นางสาวจันทร์จิรา ปญญาฤทธิรงค์
๒๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๗๘

นางสาวจิดาภา วัชราธารชน
๑๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๗๙

นางสาวจินตนา สกุลญาดา
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๘๐

นางสาวชนิดา
สถาปนาพนาเวศ

๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๘๑

นางสาวชลิดา แซ่เฒ่า

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๘๒

นางสาวธนาพร กนกนาวากุล
๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๘๓

นางสาวนัทวิภา สกุลญาดา
๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๘๔

นางสาวนันท์มนัส วัชรไพพันธ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๘๕

นางสาวนิตา สิริประเทืองกุล

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๘๖

นางสาวพัชรี ด่วนชนะไพรี
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๘๗

นางสาวภัณทิลา ยอดยิงสินทรัพย์

่

๒๙/๐๕/๒๕๕๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๘๘

นางสาววนิดา บรรณสรณ์กูล
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๘๙

นางสาววารุณี สวัสดิพนารักษ์

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๙๐

นางสาววิลาวัลย์ สุวรรณดี
๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๙๑

นายสว่าง เมธีเบญจา
๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๙๒

นายสุรนาท พีระพัฒน์คีรี
๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๙๓

นางสาวอมหวาน กิจสำราญกร
๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๙๔

นางสาวอรสา ศีลธรรมปนดาล
๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๙๕

นางสาวอลิสา วัชรพิกุลกลิน

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๙๖

นางสาวอัปสร กิจประทีปธรรม
๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๙๗

นางสาวกาญจนา ศักดิดิกุล

์

๑๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๙๘

นางสาวธิดารัตน์ สิริพรชัยกุล
๑๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๒๙๙

นางสาวศิริลักษณ์ จิราภรณ์วิไล
๑๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๐๐

นางสาวเกศินี ก้อนยอดทอง
๑๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๐๑

นางสาวเพ็ญเพชร รัศมีพลอย
๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๐๒

นางสาวเกณิกา เลิศวงศ์ร่มเย็น
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วัดแม่ปาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๐๓

เด็กหญิงบัวสวรรค์ ประเมินผลดี
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ศึก วัดสองยอด  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๐๔

เด็กหญิงมะลิวรรณ์ สิริปวีณกุล
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่ศึก วัดสองยอด  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๐๕

เด็กชายสมยศ พงศ์ไพรสถาพร
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่ศึก วัดสองยอด  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๐๖

นางสาวรัตติกาล สุติราช

๒๓/๑๑/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านแม่ศึก วัดสองยอด  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๐๗

เด็กหญิงกัญญาวีย์ ศรีแท่นแก้ว
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสันปาสักวิทยา วัดมะองค์นก  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๐๘

เด็กหญิงกุลธิดา อนุสารสุนทร

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสันปาสักวิทยา วัดมะองค์นก  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๐๙

เด็กชายจิตกร วงศ์วาน
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสันปาสักวิทยา วัดมะองค์นก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๕๒ / ๓๓๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๑๐

เด็กหญิงจีราพร ดวงสุริยะ
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสันปาสักวิทยา วัดมะองค์นก  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๑๑

เด็กหญิงญาณินท์ คงแถลง
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสันปาสักวิทยา วัดมะองค์นก  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๑๒

เด็กชายณัฐชานน วิทยาอุปถัมภ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสันปาสักวิทยา วัดมะองค์นก  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๑๓

เด็กหญิงณัฐธิดา ชะลิ
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสันปาสักวิทยา วัดมะองค์นก  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๑๔

เด็กชายณัฐนนท์ ชัยแก้ว
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสันปาสักวิทยา วัดมะองค์นก  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๑๕

เด็กชายณัฐพล คำสุรินทร์
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสันปาสักวิทยา วัดมะองค์นก  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๑๖

เด็กหญิงทัตพิชา ธิดา
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสันปาสักวิทยา วัดมะองค์นก  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๑๗

เด็กหญิงธณัฐธิชา ทองสุรเดช
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสันปาสักวิทยา วัดมะองค์นก  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๑๘

เด็กชายธนวัฒน์ ลักษณ์ธนากุล
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสันปาสักวิทยา วัดมะองค์นก  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๑๙

เด็กชายธีรภพ ใจโสด
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสันปาสักวิทยา วัดมะองค์นก  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๒๐

เด็กหญิงนวภรณ์ ใจสุภา
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสันปาสักวิทยา วัดมะองค์นก  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๒๑

เด็กหญิงนันทิดา ดวงงาม
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสันปาสักวิทยา วัดมะองค์นก  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๒๒

เด็กหญิงบุษรินทร์ สุยะ
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสันปาสักวิทยา วัดมะองค์นก  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๒๓

เด็กหญิงปทุมทิพย์ โอฬารทิชาชาติ
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสันปาสักวิทยา วัดมะองค์นก  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๒๔

เด็กชายพีรพัฒน์ ดวงมาลา
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสันปาสักวิทยา วัดมะองค์นก  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๒๕

เด็กชายภควัต กิติฐานะ
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสันปาสักวิทยา วัดมะองค์นก  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๒๖

เด็กหญิงมณฑการณ์ กันทะวัง
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสันปาสักวิทยา วัดมะองค์นก  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๒๗

เด็กชายรัฐธรรมนูญ แซ่ย่าง
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสันปาสักวิทยา วัดมะองค์นก  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๒๘

เด็กหญิงรัตนประภา สวรรค์ชมภู

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสันปาสักวิทยา วัดมะองค์นก  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๒๙

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ มาออน
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสันปาสักวิทยา วัดมะองค์นก  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๓๐

เด็กหญิงวรัญญา ปงลังกา

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสันปาสักวิทยา วัดมะองค์นก  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๓๑

เด็กหญิงวาริณี สินลี

้

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสันปาสักวิทยา วัดมะองค์นก  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๓๒

เด็กชายวิชัย แซ่หมี

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสันปาสักวิทยา วัดมะองค์นก  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๓๓

เด็กชายวีรภัทร กองมณี

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสันปาสักวิทยา วัดมะองค์นก  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๓๔

เด็กชายวีรภัทร รุ่งเรืองศรี
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสันปาสักวิทยา วัดมะองค์นก  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๓๕

เด็กหญิงศศิธร วันดี
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสันปาสักวิทยา วัดมะองค์นก  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๓๖

เด็กหญิงศศิประภา ธรรมชัย
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสันปาสักวิทยา วัดมะองค์นก  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๓๗

เด็กชายศักดิชัย

์

ไวรักษ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสันปาสักวิทยา วัดมะองค์นก  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๓๘

เด็กชายศิวกร ทวีคุณ
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสันปาสักวิทยา วัดมะองค์นก  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๓๙

เด็กหญิงศุภนุช จิตต์อารี
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสันปาสักวิทยา วัดมะองค์นก  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๔๐

เด็กหญิงศุภาวรรณ สวนมะนิล

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสันปาสักวิทยา วัดมะองค์นก  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๔๑

เด็กชายสุชาติ แซ่ย่าง
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสันปาสักวิทยา วัดมะองค์นก  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๔๒

เด็กหญิงสู่ขวัญ ช่างสาร
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสันปาสักวิทยา วัดมะองค์นก  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๔๓

เด็กชายอนุชิต อ่วมศรีภิรมย์
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสันปาสักวิทยา วัดมะองค์นก  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๔๔

เด็กชายอภิชาต แสนชัยเจริญกิจ
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสันปาสักวิทยา วัดมะองค์นก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๕๓ / ๓๓๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๔๕

เด็กชายอลงกต ดอยกิง

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสันปาสักวิทยา วัดมะองค์นก  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๔๖

เด็กชายอิสรา สุขสมร
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสันปาสักวิทยา วัดมะองค์นก  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๔๗

เด็กชายเจษฎาภรณ์ อาจหาญ
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสันปาสักวิทยา วัดมะองค์นก  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๔๘

เด็กชายเมธพนธ์ ทองสุข
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสันปาสักวิทยา วัดมะองค์นก  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๔๙

เด็กหญิงเมธาพร สีว่าง
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสันปาสักวิทยา วัดมะองค์นก  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๕๐

เด็กหญิงเรวดี ลุงมัน

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสันปาสักวิทยา วัดมะองค์นก  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๕๑

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ วรผล
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสันปาสักวิทยา วัดมะองค์นก  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๕๒

เด็กหญิงกรกนก เจริญสุข
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรำเปงวิทยา วัดรำเปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๕๓

เด็กชายจาย อ่อง
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรำเปงวิทยา วัดรำเปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๕๔

นายซือ

้

ลุงยะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนรำเปงวิทยา วัดรำเปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๕๕

เด็กชายณัฏฐกานต์ สิทธิวิเศษ
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรำเปงวิทยา วัดรำเปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๕๖

เด็กหญิงดาว อินแสง

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรำเปงวิทยา วัดรำเปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๕๗

เด็กหญิงทิพสุคนธ์ ศรีวิชัย
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรำเปงวิทยา วัดรำเปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๕๘

เด็กชายธนทัต ขันคำ
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรำเปงวิทยา วัดรำเปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๕๙

เด็กหญิงน้องหล้า ลุงจอ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรำเปงวิทยา วัดรำเปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๖๐

เด็กหญิงมะลิ ยอดเลิน
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรำเปงวิทยา วัดรำเปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๖๑

เด็กชายวัชรากร นามวงค์
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรำเปงวิทยา วัดรำเปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๖๒

เด็กชายศตวรรษ ลุงจ่อ
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรำเปงวิทยา วัดรำเปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๖๓

เด็กชายสมบัติ ลุงส่างกูล
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรำเปงวิทยา วัดรำเปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๖๔

เด็กหญิงสิริลักษณ์ มุงเมือง
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรำเปงวิทยา วัดรำเปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๖๕

เด็กชายอลงกร ฟป
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรำเปงวิทยา วัดรำเปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๖๖

เด็กหญิงอัจฉรา ระไว
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรำเปงวิทยา วัดรำเปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๖๗

เด็กชายอิทธิราช ใจดี
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรำเปงวิทยา วัดรำเปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๖๘

เด็กหญิงแพรวพลอย อินแก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรำเปงวิทยา วัดรำเปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๖๙

เด็กหญิงไข่แก้ว ไม่ปรากฏ
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรำเปงวิทยา วัดรำเปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๗๐

เด็กหญิงส่วยอิง

่

ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรำเปงวิทยา วัดรำเปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๗๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ กันยะติบ

๊

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๗๒

เด็กชายชนาธิป ธิยานันท์
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๗๓

เด็กหญิงชนิกานต์ คำหมัน

้

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๗๔

เด็กหญิงณัฐธิดา ชัยวรรณธรรม
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๗๕

เด็กชายทายาท ธรรมรัตนพงษ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๗๖

เด็กชายธนวัฒน์ ไพคำนาม
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๗๗

เด็กชายนวศร ทองแม้น
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๗๘

เด็กชายปราชญ์เมธี วงค์อ่อน

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๗๙

เด็กหญิงพิมพิไล อินสัน

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๕๔ / ๓๓๒

้
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่
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ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๘๐

เด็กชายพีรวิชญ์ เจริญวงษ์
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๘๑

เด็กชายภานุพัฒน์ บัวลอย
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๘๒

เด็กชายสุธิคุณ จิตร์อ่อน
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๘๓

เด็กหญิงอาทิตยา พงษ์บุผา
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๘๔

เด็กชายกรกฏ ทะภาษี
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๘๕

เด็กหญิงคำโหย่ง ลุงวิ
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๘๖

เด็กหญิงจิตรานุช แก้วปริญสวัสดิ

์

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๘๗

เด็กหญิงธนิษฐา ไชยชิต
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๘๘

เด็กหญิงนันท์นภัส ปนตา
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๘๙

เด็กหญิงนาริสา อูปเฮียง
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๙๐
เด็กหญิงประกายเพชร

มามา
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๙๑

เด็กหญิงพชรมณฑ์ รักทวี

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๙๒

เด็กหญิงพิมพร ลุงสม
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๙๓

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ทาเกิด
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๙๔

เด็กชายมงคล แก้วบุญเรือง
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๙๕

เด็กหญิงรวัญนิภา พีธีพรม
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๙๖

เด็กหญิงวรีญา นามวงศ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๙๗

เด็กชายศุภกิจ วรรณดี
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๙๘

เด็กหญิงสร้อย จะริง

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๓๙๙

เด็กหญิงสุทัตตา พงศ์วัชรนันท์
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๐๐

เด็กหญิงสุพิชชา เรือนแก้ว
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๐๑

เด็กหญิงอรลดา เอิบสำโรง
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๐๒

เด็กหญิงอานันตยา ฤทธิบุญ

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๐๓

เด็กหญิงเปา ลุงทุน
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๐๔

เด็กหญิงเพียงฤทัย ดวงสนิท
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๐๕

เด็กชายเอกชัย เลาย้าง

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๐๖

เด็กชายกมล ลุงมี

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๐๗

เด็กหญิงคำเมือง ลุงแทง
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๐๘

เด็กหญิงจันทร์จิรา ลุงตาก
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๐๙

เด็กหญิงชนิกานต์ เจริญเมือง
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๑๐

เด็กชายตรัยภพ เกษม
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๑๑

เด็กชายธนภัทร สินใจ
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๑๒

เด็กชายนรินทร์ สุวรรณ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๑๓

เด็กหญิงปานวาด คารินทา
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๑๔

เด็กชายรักชีวิน คำอัน

้

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๕๕ / ๓๓๒

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๑๕

เด็กชายรัฐนันท์ แก่นปน
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๑๖

เด็กหญิงวรรณาษา เรืองศักดิ

์

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๑๗

เด็กชายวัชรพงศ์ ส่งเสริม
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๑๘

เด็กหญิงวิจิตรา ถ้วยแก้ว
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๑๙

เด็กหญิงศิรินภา เด่นสม
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๒๐

เด็กชายศุภกร แซ่ย่าง
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๒๑

เด็กชายศุภสิทธิ

์

แก้ววิลาศ
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๒๒

เด็กชายสงกรานต์ มีตา
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๒๓

เด็กชายสันติภาพ จันทร์ชืน

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๒๔

เด็กหญิงสุพรรษา ศรีมูล
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๒๕

เด็กชายอัสนี วรรณอุบล
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๒๖

เด็กชายเสกสรร เพ็งหมืนราช

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๒๗

เด็กหญิงแอ ลุงหลู่
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๒๘

เด็กหญิงกาญจนา ผันเพชร
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๒๙

เด็กหญิงกาญจนา มะลิสม
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๓๐

เด็กหญิงดวงพร จะหย่อ
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๓๑

เด็กหญิงธานนธี อินต๊ะยศ
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๓๒

เด็กชายศรายุธ แซ่ลี

้

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๓๓

เด็กหญิงศุภนิตา อินต๊ะบุญมา
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๓๔

เด็กชายสมพร อินตา
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๓๕

เด็กชายสุริวงค์ จิตรสง่า

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๓๖

เด็กหญิงอร ปนหย่า
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๓๗

เด็กหญิงแสงหอม ลุงทุน

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๓๘

เด็กหญิงนิชากร ธนรัตน์ศิริกุล

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๓๙

เด็กหญิงมะลิวัลย์ จะฟะ

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๔๐

เด็กหญิงสร้อยทิพย์ คำทา
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๔๑

เด็กหญิงสุพรรณิการ์ จันทร์แก้ว
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๔๒

เด็กหญิงศรัญญา แสงอาวุธ
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๔๓

เด็กหญิงศราภัทร แสงอาวุธ
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๔๔

เด็กหญิงสายชล คำ
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๔๕

เด็กหญิงรุ่งทิวา อินทอน
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๔๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ ลุงหมาก

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๔๗

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ถาวร
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๔๘

เด็กชายกานต์ษา มูหลิง

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๔๙

เด็กหญิงคำ ลุงยอด
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๕๖ / ๓๓๒

้
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ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๕๐

เด็กหญิงคำใส อินก๋อง

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๕๑

เด็กชายค่อง ลุงคำ
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๕๒

เด็กหญิงจุฑามาศ นรสิงห์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๕๓

เด็กหญิงดาว ลุงยอด
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๕๔

เด็กชายดาวมนต์ ลุงยงค์
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๕๕

เด็กชายธีรเดช เบียงแล

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๕๖

เด็กหญิงนฤมล แซ่จ๋าว
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๕๗

เด็กชายนันทวัน แพรดำ
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๕๘

เด็กหญิงนุนนท์ ลุงเฮิง

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๕๙

เด็กชายปรัชญา คำคิด
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๖๐

เด็กหญิงปาริชาติ เปยอุด
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๖๑

เด็กหญิงปยะธิดา กิตติเดชสมบัติ
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๖๒

เด็กหญิงปุศรา จะอือ

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๖๓

เด็กชายผดุงพล ทองทัน
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๖๔

เด็กหญิงพรธีรา ทุนอ่อง
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๖๕

เด็กชายพลจิรันตน์ มูลถา
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๖๖

เด็กชายพสิษฐ์ ลุงซอ
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๖๗

เด็กชายพัฒนพงค์ แก้วอาสา
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๖๘

เด็กหญิงพิมพา ชัยชนะ
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๖๙

เด็กชายพิสิทธิ

์

เลาหมี

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๗๐

เด็กชายพีรณัฐ สุริยะบุญเรือง
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๗๑

เด็กชายพีรพัฒน์ มโนวรณ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๗๒

เด็กชายภูธเนศ ชุมภู
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๗๓

เด็กชายภูธเนศ พรมมี
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๗๔

นางสาวมาริสา ลุงปูเคิง
๑๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๗๕

เด็กชายมิงฟา

่

คูลา
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๗๖

เด็กชายยุทธกานต์ เหมวิทย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๗๗

เด็กชายยุทธพงค์ ขอดขันคำ
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๗๘

เด็กหญิงยุ่น นูน
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๗๙

เด็กชายรัชชานนท์ แท่นนอก
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๘๐

เด็กชายรัชธาร เฉียบแหลม

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๘๑

เด็กหญิงวรรณิษา ตาน้อย
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๘๒

เด็กชายวรวุฒิ สีมิ
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๘๓

เด็กหญิงวราพร สุขพิงค์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๘๔

เด็กชายวิชยุตม์ ชุ่มแสง
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๕๗ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๘๕

เด็กชายวิชัย ปูสัย
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๘๖

เด็กชายวิสา รักษาแดน
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๘๗

เด็กหญิงศราวรรณ แสงอาวุธ
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๘๘

เด็กชายศิราวุฒิ แซ่ย่าง
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๘๙

เด็กหญิงศิรินภา ใจงาม
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๙๐

เด็กชายศิริมงคล เมืองวิลัย
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๙๑

เด็กหญิงศิริมาศ ปนคำ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๙๒

เด็กชายศิวกร กาญจนมุสิก
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๙๓

เด็กชายศิวกร สัตย์ซือ

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๙๔

เด็กหญิงสมพร นายคำ
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๙๕

เด็กชายสรนันท์ หลักแต่ง
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๙๖

เด็กหญิงสุกัญญา ม่วงอบ
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๙๗

เด็กหญิงสุนิสา สินย่าง
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๙๘

เด็กหญิงสุภาวดี ใจชืนบาน

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๔๙๙

เด็กหญิงสุวรรณี ขันทอง
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๐๐

เด็กหญิงสุวิภา ภาษิต
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๐๑

เด็กหญิงส่วยจิง

่

ลุงอ่อง
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๐๒

เด็กหญิงหน่อ ลุงคำ
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๐๓

เด็กชายอดิศร กันระวังชัย
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๐๔

เด็กชายอนุสิษฐ์ สมเพาะ
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๐๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ทองตัน
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๐๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ฤกษ์เวียง
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๐๗

เด็กหญิงอมรลักขณา วิจารณ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๐๘

เด็กหญิงอรจิรา ยะทา
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๐๙

เด็กหญิงอรทัย ศรีนวล

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๑๐

เด็กหญิงอรพรรณ อนุรักษ์พนาสกุล
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๑๑

เด็กหญิงอังคณา สุวรรณ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๑๒

เด็กชายอัศวิน อินทร์ชัย
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๑๓

เด็กชายอัษฎาวุธ เลิมสุ่ม
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๑๔

เด็กหญิงอารยา ปนคำ
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๑๕

เด็กชายอุเทน ติบประจร

๊

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๑๖

เด็กหญิงเกศินี อินต๊ะวงศ์
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๑๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ปนทะช้าง
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๑๘

เด็กชายเขษมศักดิ

์

สายทอง
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๑๙

เด็กชายเจนภพ ลุงออ

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๕๘ / ๓๓๒

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๒๐

เด็กชายเอกพล โนรัง
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๒๑

เด็กหญิงแพรวรุ่ง กันระวังชัย
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๒๒

เด็กหญิงกชกร หล้าสกุล
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๒๓

เด็กหญิงกรรณิการ์ จันดี
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๒๔

เด็กหญิงกันยาวีร์ สุจา
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๒๕

เด็กชายก้องภพ สนใจ
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๒๖

เด็กหญิงคคนางค์ กำพลวิญญ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๒๗

เด็กหญิงจณิสตา โรจนรัตติกุล
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๒๘

เด็กชายจักรกฤษณ์ แซ่จาง

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๒๙

นางสาวจิง

่

นูน
๒๖/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๓๐

เด็กชายชนม์สวัสดิ

์

สุวรรณ
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๓๑

เด็กชายชลิต ลุงออ
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๓๒

เด็กชายชัชชนนท์ ตันเครือ
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๓๓

เด็กชายชัยชาญ ชมพูหมิง
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๓๔

เด็กหญิงฐิฒิพร ภาพตะวัน
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๓๕

เด็กหญิงฐิตารีย์ ศรียะพงศ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๓๖

เด็กหญิงณัฐฑริกา คำเปยง
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๓๗

เด็กชายณัฐพงศ์ ดวงคำ
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๓๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ปนแก้ว

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๓๙

เด็กชายธันวัฒน์ พุ่มพวง

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๔๐

เด็กหญิงนภัชญาณ์ หวังชัย
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๔๑

เด็กหญิงนลัทพร อินทร์นุ่ม
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๔๒
เด็กหญิงประกายมาศ

รุ่งสุวรรณ
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๔๓

เด็กชายพินัย มุงเมือง

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๔๔

เด็กหญิงพิยดา คงเจริญ
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๔๕

เด็กชายพีรพัฒน์ เรือนชัย
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๔๖

เด็กหญิงพีรภรณ์ ลาภเกิด
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๔๗ เด็กหญิงรัญชนา (แฝดพี)

่

ถีราวุฒิ
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๔๘
เด็กหญิงรัญชนิดา (แฝดน้อง)

ถีราวุฒิ
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๔๙

เด็กชายวุฒิชัย สินย่าง

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๕๐

เด็กหญิงสราลักษณ์ ขาวใหม่
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๕๑

เด็กหญิงอังคณา สินลี

้

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๕๒

เด็กชายอัสนี สินไพร
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๕๓

เด็กหญิงญาณิศา เขียวแจ่ม

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๕๔

เด็กชายทศพล โพธัง
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๕๙ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๕๕

เด็กหญิงธราทิพย์ มัสยพาณิชย์
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๕๖

นายธัญญวัฒน์ ศรีคงยศ
๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๕๗

เด็กหญิงธัญญาศิริ กีฬาแปง
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๕๘

เด็กหญิงวรนุช ไกรธนกุลทวี
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๕๙

เด็กหญิงวิภาภรณ์ ครุดนัน
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๖๐

เด็กหญิงศรัณย์พร สุขสิทธิ

์

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๖๑

เด็กชายสรวิชญ์ สุวิทย์ชยานนท์
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๖๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ พากุ๋ย
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๖๓

เด็กชายอภิชัย ผาบอ
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๖๔

เด็กหญิงอารียา ธิเปง
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๖๕

นางสาวคำดี จองจาย
๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๖๖

นางสาวชลทิชา อินถามา
๑๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๖๗

นางสาวณัฐธิดา เปงใจ
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๖๘

เด็กหญิงธัญชนก ลักธิกุล
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๖๙

นายธเนศ มนต์น้อย
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๗๐

นางสาวปนัดดา ตันธิมา
๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๗๑

นางสาวพนิตสร จันทร์โสด
๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๗๒

นางสาววรรณนิภา ทาไชย
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๗๓

เด็กหญิงศุภาวรรณ มาสม
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๗๔

นางสาวสุธิสา นาพา
๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๗๕
เด็กหญิงสุนทรีลักษณ์

ยังเจริญ

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๗๖

นายอดิศักดิ

์

อินต๊ะ
๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๗๗

เด็กหญิงอุไรวรรณ เหมอะเขอะ
๑๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๗๘

นายเสกสรร หล้ากำ
๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๗๙

นายอิทธิฤทธิ

์

เทพธานี
๑๓/๐๗/๒๕๒๓

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๘๐

นางสาวพัทธภรณ์ เพชรงาม
๐๔/๐๙/๒๕๓๒

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๘๑

นางพิศมัย จิลิน
๐๓/๐๖/๒๕๒๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๘๒

นายมานะ เฉลียว
๐๔/๐๖/๒๕๓๓

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๘๓

นายรัฐพงษ์ สมรภูมิ
๐๕/๐๖/๒๕๓๗

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๘๔

นายณัฐพงศ์ นุชสุบ

๒๙/๑๑/๒๕๓๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๘๕

นางสาวนุสบา ตรีอาราม
๑๘/๐๙/๒๕๓๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๘๖

นางสาวประภัสสร ศรีธิเดช
๐๖/๑๒/๒๕๓๒

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๘๗

นางสาวรชา เสรีกุล
๑๔/๐๙/๒๕๓๑

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๘๘

นายปฏิญญา พุทธานนท์
๐๗/๐๔/๒๕๒๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๘๙

นายธนวัฒน์ สลอบแสง
๐๙/๐๖/๒๕๒๔

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๖๐ / ๓๓๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๙๐

นางสาวบุษบา ใจคำ
๐๘/๐๖/๒๕๑๕

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๙๑

นายวรพงศ์ สีไม้
๐๘/๐๖/๒๕๓๖

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๙๒

นางสาวรัตนา หล่าสูงเนิน
๒๘/๐๗/๒๕๓๐

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๙๓

นายเฉลิมพล ดอนดี
๐๗/๑๑/๒๕๑๐

โรงเรียนแม่แตง วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๙๔

เด็กชายชาญนธี ศรีลาเม
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๙๕

เด็กชายณัฐกานต์ บุญยวง
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๙๖

เด็กหญิงธนัชชา ชุมบุญรักษ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๙๗

เด็กหญิงภูริชญา เมืองจันทร์บุรี
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๙๘

เด็กหญิงอรริสา อินทจักร์
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๕๙๙

เด็กหญิงกัลยารัตน์ คำวงศ์ษา
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๐๐

เด็กหญิงคีตภัทร ปวนรัตน์
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๐๑

เด็กชายอ่องคำ ลุงจิงคำ

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๐๒

เด็กหญิงชลิสา คำจาง
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๐๓

เด็กชายวชิรวิทย์ ประสงค์ธรรม
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๐๔

เด็กชายโอปอ ลุงมี
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๐๕

เด็กชายสุทธิพงษ์ สิทธิ
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๐๖

เด็กชายอธิภัทร เจริญยิง

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๐๗

เด็กชายวชิรปคัลภ์ เปาชัย
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๐๘

เด็กชายเนติพงษ์ รัตน์นันท์
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๐๙

เด็กหญิงชลธิชา ทองหล่อ
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๑๐

เด็กชายจักรินทร์ เมืองแก้ว
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๑๑

เด็กหญิงขณิษฐา เปงเรือน
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๑๒

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ เตจา
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๑๓

เด็กหญิงญาณภา ปุดสา
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม วัดเหล่าก๋อง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๑๔

เด็กชายดานิ ซิมมิ
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม วัดเหล่าก๋อง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๑๕

เด็กหญิงดารารัตน์ คำวัง
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม วัดเหล่าก๋อง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๑๖

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ พรมตัน
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม วัดเหล่าก๋อง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๑๗

เด็กชายภาณุพงษ์ อนันต์อาณากร
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม วัดเหล่าก๋อง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๑๘

เด็กชายภีชาพัช ใจก้อน
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม วัดเหล่าก๋อง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๑๙

นายวันชัย แซ่ห่อ

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม วัดเหล่าก๋อง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๒๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ หมูคำ
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม วัดเหล่าก๋อง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๒๑

เด็กหญิงสุนิสา ใจกล้า
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม วัดเหล่าก๋อง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๒๒

เด็กหญิงสุภาภรณ์ สิทธิ
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม วัดเหล่าก๋อง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๒๓

เด็กชายสุรวุฒิ แก้วคงขวัญ
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม วัดเหล่าก๋อง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๒๔

เด็กหญิงสุวนันท์ พรมตัน
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม วัดเหล่าก๋อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๖๑ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๒๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

วังทูลย์
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม วัดเหล่าก๋อง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๒๖

เด็กหญิงอังวรา เนียมชาวนา
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม วัดเหล่าก๋อง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๒๗

นายอธิตชัย ทวีศิลป
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม วัดเหล่าก๋อง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๒๘

นายกรกฎ สมบูรณ์สุขยิง

่

๑๑/๐๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๒๙

นายกฤตภาส สุเมธ์
๒๓/๑๐/๒๕๑๓

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๓๐

นายกฤตเมธ สุเมธพันธุ์
๒๒/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๓๑

นายกฤษดา ทองทัน
๑๔/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๓๒

นายก้องภพ คำมาเกิด
๑๘/๐๔/๒๕๒๓

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๓๓

นายกานต์ แซ่ว่าง

๑๘/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๓๔

นายกิตติ บุญมา
๐๓/๐๔/๒๕๓๔

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๓๕

นายกิตติพันธ์ หลวงใจ
๐๔/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๓๖

นายเกรียงศักดิ

์

ใบสุขันธ์
๐๓/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๓๗

นายเกรียงศักดิ

์

อภัยศรี
๒๓/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๓๘

นายเกียรติศักดิ

์

คุณยศยิง

่

๓๐/๐๓/๒๕๓๑

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๓๙

นายขวัญชัย สันติดี
๑๔/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๔๐

นายขันติ ลุงซอ
๑๗/๐๘/๒๕๒๖

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๔๑

นายขันติ ศรีจันทร์
๐๓/๐๖/๒๕๒๔

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๔๒

นายคธาวุธ ใหม่แก้ว
๑๙/๐๙/๒๕๑๙

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๔๓

นายคะอุย ไอ่สิน
๐๑/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๔๔

นายคำจันทร์ ดวงเทพ
๐๕/๑๒/๒๕๐๙

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๔๕

นายคำสุข ขมหวาน
๒๐/๑๑/๒๕๑๐

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๔๖

นายคุณวุฒิ กุญชร
๑๔/๐๖/๒๕๓๒

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๔๗

นายคุปต์อนันต์ เรืองคุณาวุฒิ
๒๒/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๔๘

นายเคอ ไม่มีนามสกุล
๓๐/๑๑/๒๕๓๗

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๔๙

นายจรัญ สินเส้า
๐๑/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๕๐

นายจะคำ จะสี
๐๑/๐๑/๒๕๑๓

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๕๑

นายจะจูแส แสนต่อ
๐๑/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๕๒

นายจะบู จะพะ
๐๘/๐๗/๒๕๓๔

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๕๓

นายจะเบาะ จะนะ
๐๑/๐๑/๒๕๐๓

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๕๔

นายจะลอ ไพรปรีเปรม
๐๑/๐๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๕๕

นายจะสอ จะหา
๐๑/๐๑/๒๕๑๑

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๕๖

นายจะหน่อ กระแสสี
๑๒/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๕๗

นายจะอือ จะหลู
๐๑/๐๑/๒๕๐๓

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๕๘

นายจะแฮ จะหลู
๐๑/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๕๙

นายจักรพันธ์ มหาราช
๒๙/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๖๒ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๖๐

นายจักรพันธ์ วังจิระพันธ์
๐๒/๐๘/๒๕๓๕

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๖๑

นายจันทร์ ศรีไชย
๓๐/๑๐/๒๕๑๐

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๖๒

นายจ๋า แซ่ท่อ

๑๑/๑๑/๒๕๓๗

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๖๓

นายจาหยีว แซ่หย่าง
๑๔/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๖๔

นายจิรชาติ สุขยา
๑๒/๑๐/๒๕๑๔

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๖๕

นายจิรายุ อนุชิตพงศกร
๑๐/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๖๖

นายจีรศักดิ

์

กันธิโน
๑๒/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๖๗

นายจุตวัช คืนฝน
๐๓/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๖๘

นายจุตุรนต์ เสรีวุฒิชัย
๐๙/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๖๙

นายเจ่ง เลาจาง
๐๑/๐๑/๒๕๐๒

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๗๐

นายเจตริน อินประดิษฐ์
๑๗/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๗๑

นายเจษฎา มิตรสาธิต
๑๒/๐๑/๒๕๐๐

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๗๒

นายเจษฎาภรณ์ ศรีกองคำ
๐๗/๐๓/๒๕๒๕

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๗๓

นายฉัตรดนัย ชยุดเดชากร
๑๑/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๗๔

นายฉัตรมงคล พันโครกกรวด
๐๕/๐๕/๒๕๓๖

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๗๕

นายเฉลิมพล บรรเลิงเสนาะ
๐๕/๑๒/๒๕๑๕

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๗๖

นายเฉลียว ลือชา
๒๒/๐๕/๒๕๐๑

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๗๗

นายชนแดน เชิดชูวัลลภ
๐๑/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๗๘

นายชัชพล ปรัชญาภูวดล
๐๑/๐๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๗๙

นายชัชวาล คำแดง
๑๕/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๘๐

นายชัยรัตน์ ชูเพ็ง
๐๗/๐๙/๒๕๒๐

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๘๑

นายชัยวัฒน์ ศรหยกภูษิต
๒๐/๐๒/๒๕๓๘

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๘๒

นายชัยวัฒน์ วงษา
๑๕/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๘๓

นายชัยวัฒน์ จันทะมาตย์
๒๓/๐๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๘๔

นายชัยวิรัตน์ ชูคำ
๑๔/๐๔/๒๕๐๒

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๘๕

นายชัยวุฒิ ใหม่กัน
๐๑/๐๘/๒๕๑๗

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๘๖

นายชาญศักดิ

์

เจือจิน

้ ้

๑๒/๐๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๘๗

นายชาติชาย สานใจวงค์
๐๗/๐๓/๒๕๒๗

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๘๘

นายชาติชาย แซ่ลี
๐๑/๐๗/๒๕๓๖

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๘๙

นายชาติชาย ชามวู่
๒๘/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๙๐

นายชาติชาย วิไลวงศ์
๓๐/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๙๑

นายชานนท์ ปูสุก
๐๑/๐๑/๒๕๔๐

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๙๒

นายชานนท์ กลินเกษร

่

๐๑/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๙๓

นายชินกร โสภักต์
๒๔/๐๓/๒๕๐๖

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๙๔

นายชีวิน สุวรรณโชค
๐๑/๐๑/๒๕๑๒

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๖๓ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๙๕

นายเชิดศกดิ

์

จาบทอง
๐๙/๐๙/๒๕๑๐

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๙๖

นายโชค แก้วนา
๐๔/๐๙/๒๕๒๐

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๙๗

นายโชคชัย ปาเปาอ้าย
๐๙/๑๑/๒๕๒๐

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๙๘

นายโชคชัย ไทยนิยมเดชา
๐๙/๐๙/๒๕๒๑

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๖๙๙

นายโชคชัย ชูกิตติวิบูลย์
๒๒/๐๑/๒๕๑๖

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๐๐

นายไชยพิพัฒน์ เธียรธนาการ
๓๐/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๐๑

นายซือเฟย

่

แซ่หยิง

่

๑๕/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๐๒

นายฐิติพงษ์ โทลา
๒๒/๐๘/๒๕๒๖

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๐๓

นายฐิติศักดิ

์

จอมราช
๐๙/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๐๔

นายณรงค์ฤทธิ

์

ยงปด

๑๑/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๐๕

นายณัฐพงษ์ นิลสนธิ
๓๐/๐๓/๒๕๒๗

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๐๖

นายณัฐพงษ์ เลามะ
๑๖/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๐๗

นายณัฐพล ดอกท้อสีไพร
๐๒/๑๐/๒๕๓๘

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๐๘

นายณัฐพล กันทะ
๒๑/๐๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๐๙

นายณัฐพล ตานะขัน
๒๒/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๑๐

นายณัฐวัฒิ ชัยชนะ
๑๑/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๑๑

นายดนัย แสงโสภา
๐๘/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๑๒

นายดนัย ทรัพย์สิน
๐๗/๐๗/๒๕๐๑

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๑๓

นายดนุกรณ์ บุญเทพ
๐๘/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๑๔

นายดวงจันทร์ ถนอมวิทยา
๑๐/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๑๕

นายดาว ลุงคำ
๒๗/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๑๖

นายดำรงฺค์ เหล่าโพธิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๐๖
เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๑๗

นายเดชปกรณ์ ชัยวิริยะปรีชา
๒๙/๐๗/๒๕๓๖

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๑๘

นายเดชา พรหมปญญา
๐๙/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๑๙

นายแดง อาทิตย์ตัง

้

๐๑/๐๔/๒๕๑๔

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๒๐

นายตรียารัตน์ ไพรวัฒนคีรี
๐๑/๐๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๒๑

นายต๊ะ ทองดี
๐๔/๐๓/๒๕๐๗

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๒๒

นายตือคา สิงห์ขรบรรจง
๑๕/๐๔/๒๕๑๐

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๒๓

นายเตชิน ศรีสุพรรณ
๓๑/๑๐/๒๕๓๘

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๒๔

นายทชากร ชาติสุวรรณ
๐๖/๐๒/๒๕๓๖

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๒๕

นายทนงศักดิ

์

ประสมทรัพย์
๒๑/๐๑/๒๕๑๘

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๒๖

นายทรงวุฒิ หอมนาน
๑๔/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๒๗

นายทรงวุฒิ อุตวงค์

๑๔/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๒๘

นายทศพล ประเสริฐ์โส
๒๒/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๒๙

นายทองไหล ยืนชีวิต
๐๑/๐๙/๒๔๙๗

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๖๔ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๓๐

นายทูล สะอาดจิตต์
๐๖/๐๘/๒๕๒๖

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๓๑

นายเทียง

่

เมืองประเทศ

๑๔/๑๒/๒๔๙๖

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๓๒

นายไทยเจริญ ณ แกน้อย
๐๘/๐๖/๒๕๒๓

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๓๓

นายไทยน้อย สุขเจริญ
๑๓/๐๓/๒๕๑๕

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๓๔

นายธนวัตร โพธิศรี

์

๐๕/๐๕/๒๕๓๕

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๓๕

นายธนายุต พลเสน
๒๐/๐๘/๒๕๑๒

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๓๖

นายธเนตร เชือชู

้

๒๓/๐๗/๒๕๒๑

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๓๗

นายธวัช สุโรพันธ์
๒๕/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๓๘

นายธวัชชัย บุญสุข
๒๑/๐๔/๒๕๓๕

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๓๙

นายธานี วงศ์แพทย์
๐๗/๑๐/๒๕๑๙

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๔๐

นายธีระ จะกอ
๑๐/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๔๑

นายธีระพันธ์ คมโกมลลักษณ์
๑๗/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๔๒

นายธีระวิทย์ ผิวทองดี
๐๓/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๔๓

นายธีระศักดิ

์

มโนรส
๐๔/๑๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๔๔

นายน้ง สกลศรีศักดิ

์

๑๐/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๔๕

นายนพรัตน์ จ๊ะเขียว
๑๐/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๔๖

นายนพรัตน์ สร้างใหม่
๒๐/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๔๗

นายนภดล เลิศวรพล
๑๑/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๔๘

นายนภดล คำแสน
๒๓/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๔๙

นายนิกร มูลแปง
๐๔/๐๗/๒๕๓๗

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๕๐

นายนิรวิทย์ พุทธปนดิ
๒๘/๐๔/๒๕๓๙

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๕๑

นายนิรุจน์ ม่องมอย
๐๕/๐๗/๒๕๒๓

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๕๒

นายบรรณพต คำหวาย
๒๓/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๕๓

นายบวร วิกุลรัตนบุญเลิศ
๑๒/๐๓/๒๕๔๐

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๕๔

นายบัณฑิต หอมนาน
๑๖/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๕๕

นายบุญช่วย สุภา
๑๗/๐๑/๒๕๐๗

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๕๖

นายบุรินทร์ ตุ่นแก้ว
๑๘/๐๔/๒๕๒๓

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๕๗

นายปกรณ์ ต้นนาค
๑๘/๐๙/๒๕๓๖

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๕๘

นายปฐม มันสุติน
๐๗/๐๓/๒๕๒๓

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๕๙

นายปธาน ตรีฉัตร
๐๒/๑๐/๒๕๒๐

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๖๐

นายปรเมศ มัจฉานุวงค์
๒๐/๐๘/๒๕๒๐

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๖๑

นายประดับ แก้วตา
๐๔/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๖๒

นายประพันธ์ สีทา
๐๙/๐๖/๒๕๐๓

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๖๓

นายประสงค์ สร้อยแก้ว
๑๙/๐๒/๒๕๐๙

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๖๔

นายประสิทธิ

์

ทนดี
๐๗/๐๑/๒๕๐๓

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๖๕ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๖๕

นายประสิทธิชัย

์

บุญมายัง
๒๓/๐๔/๒๕๓๕

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๖๖

นายประเสิด วงค์จันทร์
๐๓/๐๔/๒๕๐๗

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๖๗

นายประเสิรฐ ช่วยชนะ
๐๓/๑๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๖๘

นายปรีชา ไอ่จาง
๓๐/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๖๙

นายปญจผล ตันเจร็ญ
๐๔/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๗๐

นายปยะพงษ์ แก้วเต๋จ๊ะ
๒๗/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๗๑

นายเปด ปูทอง
๐๑/๐๑/๒๕๐๙

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๗๒

นายเปลว คำอ้าย
๐๘/๐๕/๒๕๓๕

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๗๓

นายเปเล่ ไพรวัลย์คีรี
๒๐/๐๑/๒๕๐๘

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๗๔

นายโปะเคว พนาลีรำไพ
๐๑/๐๑/๒๕๒๐

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๗๕

นายผล อินทิวงค์
๑๕/๐๘/๒๕๐๗

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๗๖

นายพชร ตาวพัฒนาวรกุล
๒๔/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๗๗

นายพนนเทียน มากนุช
๐๔/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๗๘

นายพรชัย ปนต๊ะ
๐๘/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๗๙

นายพรชัย นันตา
๐๗/๐๕/๒๕๓๐

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๘๐

นายพรพจน์ ศรีมหาโชตะ
๐๔/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๘๑

นายพระชาย กมลาสน์กมุท
๑๗/๐๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๘๒

นายพัฒนศักดิ

์

เลียลา
๐๖/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๘๓

นายพัฒพงค์ จันทร์ผุด
๐๙/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๘๔

นายพิชัย จารุไทร
๑๖/๐๙/๒๕๑๔

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๘๕

นายพิชิต ศรีวิชัย
๐๓/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๘๖

นายพิชิต เสาแดงเกิดกุล
๒๒/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๘๗

นายพิเชษฐ์ แซ่หาง
๒๕/๐๖/๒๕๓๒

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๘๘

นายพิพัฒน์ กันธิมา
๒๕/๐๔/๒๕๑๗

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๘๙

นายพิภักด์ แสงเรือง
๑๙/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๙๐

นายพีระพงษ์ รำไพ
๒๑/๐๔/๒๕๓๖

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๙๑

นายพีระวัฒน์ มาลัย

๑๒/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๙๒

นายพุทธวงค์ เลิศปรีชารักษ์
๒๐/๐๕/๒๕๓๐

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๙๓

นายเพทาย จินศรีดง
๑๓/๐๓/๒๕๑๑

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๙๔

นายไพรัตน์ ใจทอง
๐๘/๐๗/๒๕๓๖

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๙๕

นายไพโรจน์ กัณหาวรรค
๑๓/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๙๖

นายภราดร มอญขาม
๐๔/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๙๗

นายภัคนิวัตน์ โชคเสริมวิทย์
๐๕/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๙๘

นายภานพงษ์ ชัยทร

๒๘/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๗๙๙

นายภาสกร เลามะ
๐๒/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๖๖ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๐๐

นายภูรีภัทร์ เจ้าพงไพร
๐๑/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๐๑

นายมนตรี ใจตุรงค์

๑๒/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๐๒

นายมนตรี บุญทา
๑๑/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๐๓

นายมลทัน ทะนันไธสง

๒๖/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๐๔

นายมาซือกัว

๊

สินว้าง
๐๑/๐๑/๒๕๔๐

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๐๕

นายมานพ ทิพย์พาณี
๒๘/๐๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๐๖

นายมานพ เลเซอร์
๐๕/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๐๗

นายมานิต จันตา
๒๐/๐๖/๒๕๑๙

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๐๘

นายมาโนด บุญทา
๑๕/๐๓/๒๕๑๓

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๐๙

นายมีนา ยอดมณีบรรพต
๒๒/๐๖/๒๕๓๖

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๑๐

นายยังฉ่าย

้

แสงลี

่

๐๑/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๑๑

นายยี

่

พัชรอังกูล
๐๑/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๑๒

นายยุทธนา บุญเลิศ
๒๙/๐๓/๒๕๓๖

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๑๓

นายยุทธพล วัฒโล
๐๖/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๑๔

นายยุทธศักดิ

์

ตาเขียว
๑๒/๐๔/๒๕๑๘

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๑๕

นายยุทธศาสตร์ ลีสกุลทอง
๐๙/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๑๖

นายรชนนท์ ปนกิติ
๑๑/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๑๗

นายรลวิจ วัลลานนท์
๐๒/๐๗/๒๕๒๐

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๑๘

นายรักษ์ ใจหนูลัด
๐๖/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๑๙

นายรักษ์ชัย ยอดดี
๐๑/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๒๐

นายรัชวิน ฤทธิสิริธรากุล

์

๑๖/๐๙/๒๕๓๗

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๒๑

นายรืน

่

อินคำ
๐๘/๐๘/๒๕๑๖

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๒๒

นายเรวัตร ทาราปา

๑๗/๑๑/๒๕๑๑

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๒๓

นายฤทธิชัย นทีรัตนกุลชัย
๓๐/๐๑/๒๕๑๓

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๒๔

นายลีจอ ศิริวงค์สุขใจ
๐๑/๐๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๒๕

นายเลิศพงษ์ ชืนเชาว์กิจ

่

๒๙/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๒๖

นายวชิรพล หว่าหริง

่

๓๑/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๒๗

นายวรชัย คำชัยวงค์
๐๙/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๒๘

นายวรวุฒิ ชุ่มชืน

่

๒๖/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๒๙

นายวรวุฒิ หลุกแก้ว
๒๖/๐๖/๒๕๒๓

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๓๐

นายวรากรณ์ นางทะลา
๑๒/๐๔/๒๕๓๕

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๓๑

นายวศิน บัวเหลือง

๑๑/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๓๒

นายวสันต์ หมอกมุงเมือง
๐๓/๐๔/๒๕๑๔

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๓๓

นายวสันต์
ประทีป ณ ถลาง

๑๐/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๓๔

นายวัชรพงษ์ เครือฟาพิลาส
๐๑/๐๗/๒๕๓๖

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๖๗ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๓๕

นายวัชรพล กาบขาว
๐๑/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๓๖

นายวัชระ ฉิมเรือง
๑๒/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๓๗

นายวัชระพันธ์ กิตติ
๐๔/๐๔/๒๕๓๐

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๓๘

นายวัชรินทร์ เปรมปรี
๐๓/๐๕/๒๕๑๒

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๓๙

นายวัลลภ อะกะเรือน
๒๑/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๔๐

นายวิชัย แซ่จาง
๒๐/๐๗/๒๕๒๗

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๔๑

นายวิชัย เลาว้าง
๐๑/๐๓/๒๕๑๕

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๔๒

นายวิชาญ นันตา
๐๖/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๔๓

นายวิฑูรย์ สมหารวงค์
๑๙/๐๙/๒๕๑๗

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๔๔

นายวินัย ชูมือกู่
๒๐/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๔๕

นายวิรัตน์ แซ่เฮ้อ
๐๘/๐๗/๒๕๑๔

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๔๖

นายวิศรุต
เกียรติเชิดแสงสุข

๑๘/๐๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๔๗

นายวิษณุพงษ์ ขันทปราบ
๐๒/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๔๘

นายวิสุทธิ

์

ทฤาษี
๑๖/๐๓/๒๕๓๗

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๔๙

นายวีรกร กุลสุพรรณรัตน์
๒๒/๐๑/๒๕๓๖

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๕๐

นายวีรศักดิ

์

แซ่พ่าน
๐๔/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๕๑

นายวีรศักดิ

์

ส่าเหล่วา
๓๐/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๕๒

นายวีระเดช นารี
๑๑/๐๔/๒๕๓๔

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๕๓

นายวีระพงษ์ แฝงสาคู่
๐๑/๐๑/๒๕๑๖

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๕๔

นายวีรายุทธ มิตรสานุช

๑๙/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๕๕

นายวุฒิชัย อ่อนตาจันทร์

๓๑/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๕๖

นายวุฒิภัทร อาทิตย์

๒๔/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๕๗

นายศราวุฒิ แซ่โซ้ง
๐๒/๐๗/๒๕๓๗

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๕๘

นายศักดิชัย

์

แซ่จาง
๐๑/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๕๙

นายศักดินรินทร์

์

แซ่ลี
๐๑/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๖๐

นายศุภชัย แซ่ม้า
๓๐/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๖๑

นายศุภฤกษ์ นาธรรมเจริญ

๒๕/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๖๒

นายเศกสรร ปญญานะ
๑๘/๐๓/๒๕๑๑

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๖๓

นายสงกรานต์ ชอบเลียวรืน

้ ่

๑๕/๐๔/๒๕๑๘

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๖๔

นายสงัด แสนสี
๒๘/๐๑/๒๕๒๐

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๖๕

นายสมกียรติ จำปาคำ
๐๖/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๖๖

นายสมชัย วิจิตร
๐๒/๐๘/๒๔๙๘

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๖๗

นายสมชาย แท่นแก้ว
๑๖/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๖๘

นายสมชาย วงศา
๒๖/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๖๙

นายสมบูรณ์ กุนาธรรม
๒๓/๐๓/๒๔๘๕

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๖๘ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๗๐

นายสมบูรณ์ จันอ้าย
๐๔/๐๙/๒๕๑๙

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๗๑

นายสมบูรณ์ ใจอารี
๐๑/๐๑/๒๕๑๑

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๗๒

นายสมพงษ์ พาลพ่าย
๒๓/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๗๓

นายสมพร อุ่นแก้ว
๑๗/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๗๔

นายสมเพชร สกุลสอน

๑๑/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๗๕

นายสมัชญ์พล เกศประพันธ์
๑๓/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๗๖

นายสมาน ญาติเทียม
๓๑/๐๕/๒๕๒๐

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๗๗

นายสมาน แซ่ท้าว
๒๖/๑๑/๒๕๒๐

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๗๘

นายสรพงษ์ ลายมงกร
๑๐/๐๒/๒๕๒๑

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๗๙

นายสรายุทธ์ แช่มช้อย

๒๑/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๘๐

นายสวิง เค็มมาก
๓๑/๑๐/๒๕๐๗

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๘๑

นายสัตราวุธ จองใจหลวง
๐๓/๐๙/๒๕๓๖

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๘๒

นายสันติ แลกู่

๑๕/๑๑/๒๕๓๙

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๘๓

นายสันติพงศ์ สุยะ

๒๑/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๘๔

นายสันติพงษ์ จิตบุญ
๑๐/๐๗/๒๕๔๐

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๘๕

นายสาม เลาลี

๒๓/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๘๖

นายสายันห์ ฉำจิตร
๒๕/๑๐/๒๕๒๐

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๘๗

นายสาโรจน์ โม๊ะโต๊ะ
๐๑/๐๕/๒๕๓๐

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๘๘

นายสำราญ สถานอุ่น
๐๗/๐๕/๒๕๑๑

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๘๙

นายสิทธิชัย ไชยเลิศ
๒๗/๐๒/๒๕๓๖

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๙๐

นายสิทธิเดช สีวลี
๐๑/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๙๑

นายสิทธิพล ปะบือ
๒๘/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๙๒

นายสุทัศน์ จุมปา
๑๕/๐๗/๒๕๑๐

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๙๓

นายสุภชัย
สว่างปญญาธนโชค ๑๙/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๙๔

นายสุรชัย เลามะ
๒๗/๐๖/๒๕๒๗

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๙๕

นายสุรชัย ยาโนระ
๒๘/๐๘/๒๕๒๑

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๙๖

นายสุรชาติ แสนซุ้ง
๒๘/๐๘/๒๕๐๖

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๙๗

นายสุรพงษ์ อิสระถาวร
๑๐/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๙๘

นายสุรศักดิ

์

อินทรัตน์
๑๖/๐๖/๒๕๒๑

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๘๙๙

นายสุริยา กาหลง
๑๔/๐๘/๒๕๒๕

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๐๐

นายสุริยา สุทธิรังษี
๒๐/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๐๑

นายสุวิจักขณ์ พรมนวล
๑๘/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๐๒

นายเสถียร จันทวงษา
๐๙/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๐๓

นายเสาร์คำ พุทธจน
๐๕/๐๖/๒๕๐๖

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๐๔

นายแสง ชัยวงค์
๐๓/๐๙/๒๕๑๖

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๖๙ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๐๕

นายโสภณ วงษ์โคคุ้ม
๑๖/๐๕/๒๕๒๙

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๐๖

นายหนุ่ม สอนคำ

๒๖/๑๒/๒๕๑๒

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๐๗

นายหมาย ทองเสถียรกิจ
๐๓/๐๗/๒๕๒๑

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๐๘

นายหล้า นัดขัย
๐๙/๐๔/๒๕๒๑

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๐๙

นายหวัง แซ่ลี
๐๑/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๑๐

นายเหล่าต๋า มงคลเกิดคุณ
๐๑/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๑๑

นายอดิศักดิ

์

สุวรรณ
๒๔/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๑๒

นายอธิบดี แก้วทิม
๒๑/๐๑/๒๕๓๙

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๑๓

นายอธิป ตามี
๐๑/๐๓/๒๕๒๐

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๑๔

นายอธิภัทร์ จุมปามัญ
๑๔/๐๕/๒๕๓๑

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๑๕

นายอธิวัฒน์ เขียวสวัสดิ

์

๒๒/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๑๖

นายนภัสสรณ์ แสนทอง
๒๕/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๑๗

นายอนวัช ทิพย์วังเมฆ
๑๕/๐๓/๒๕๒๓

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๑๘

นายอนันต์ เลาเอ๋อ
๐๑/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๑๙

นายอนันต์ กิมประเทศ
๒๖/๐๙/๒๕๐๖

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๒๐

นายอนันต์ วัดดินา
๒๑/๐๔/๒๕๐๘

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๒๑

นายอนันต์ รำรวยทอง
๑๑/๐๑/๒๕๑๓

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๒๒

นายอนิรุธท์ มหาวรรณ์
๑๗/๐๖/๒๕๓๘

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๒๓

นายอนิวัฒน์ เขียวพุ่มพวง
๑๕/๐๒/๒๕๐๔

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๒๔

นายอนุชิต มุงเมือง
๑๒/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๒๕

นายอนุพงค์ แสงคำ
๐๑/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๒๖

นายอนุพงษ์ พิกุล
๒๑/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๒๗

นายอนุพงศ์ กังวาลวงค์
๐๕/๐๗/๒๕๓๕

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๒๘

นายอนุพงษ์ พงษ์งาม
๒๐/๐๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๒๙

นายอนุรักษ์ ไชยมงคล
๒๖/๐๓/๒๕๓๐

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๓๐

นายอนุวัฒน์ ยามเสด็จ
๑๖/๐๓/๒๕๓๘

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๓๑

นายอเนตร แซ่โซ้ง
๐๖/๐๖/๒๕๓๘

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๓๒

นายอภิชาต นามเจิง
๐๘/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๓๓

นายอภิเดช ดุมวัน
๒๗/๐๙/๒๕๐๔

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๓๔

นายอภิรักษ์ สร้อยมะโน
๒๘/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๓๕

นายอภิสิทธิ

์

วงค์นำนอง

๒๗/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๓๖

นายอรรถชัย เกตุมัก
๒๒/๐๖/๒๕๓๗

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๓๗

นายอรรถพล สมบูรณ์
๑๑/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๓๘

นายอรรถรส ตุ้ยตา
๐๕/๐๖/๒๕๓๘

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๓๙

นายออจิงต๊ะ

่

ลุงมู
๑๓/๐๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๗๐ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๔๐

นายอะตาชิชิ เลายีปา

่

๐๑/๐๑/๒๕๑๐
เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๔๑

นายอะเลผะ แซ่หลี

่

๐๑/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๔๒

นายอะวูผะ เบียรผะ
๐๑/๐๑/๒๕๑๑

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๔๓

นายอะเหลผะ แซ่ฟา
๒๙/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๔๔

นายอัครพล วรรณประเวชน์
๑๓/๐๖/๒๕๓๗

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๔๕

นายอัมรินทร์ แซ่ลี
๐๑/๐๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๔๖

นายอัศวนาท พิมพ์ทอง

๒๗/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๔๗

นายอาเฉือเบ

่

แซ่จัง
๑๕/๐๘/๒๕๐๘

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๔๘

นายอาเชอ แซ่หมี

่

๐๗/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๔๙

นายอาทิตย์ กมลาสน์กมุท
๑๑/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๕๐

นายอาทิตย์ ปรากฏ
๐๑/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๕๑

นายอานนท์ วงศ์พรชัยเลิศ
๓๐/๐๑/๒๕๑๖

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๕๒

นายอานนท์ วงษ์ศรีทา
๒๒/๐๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๕๓

นายอานนท์ แสนสิริ

๑๗/๑๑/๒๕๑๓

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๕๔

นายอาเบ แซ่จือ

๋

๒๓/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๕๕

นายอาราม อุ่นอินต๊ะ
๑๖/๐๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๕๖

นายเอก คำหลง
๐๕/๐๘/๒๕๒๓

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๕๗

นายเอก ถนอมวิทยา
๐๑/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๕๘

นายเอกชัย อ้อยบำรุง
๑๕/๐๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๕๙

นายเอกชัย ปญญา
๒๔/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๖๐

นายเอกชัย แผลยีติบ

่ ๊

๓๐/๐๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๖๑

นายเอกชัย สุขสวัสดิ

์

๑๘/๐๗/๒๕๑๘

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๖๒

นายเอกพงษ์ เมืองมูลไชย
๑๒/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๖๓

นายเอกพล จันต๊ะคำ

๑๕/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๖๔

นายเอกภาพ ธรรมสอน
๑๔/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๖๕

นายไอ่พล เมืองใน
๐๑/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลาง(ชาย) วัดแม่แตง  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๖๖

เด็กหญิงมนธิรา พิมสาร
๒๖/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปาจีวังแดงวิทยา

้

วัดบ้านเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๖๗

เด็กชายสันติภาพ เข็มพรมมา
๒๓/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปาจีวังแดงวิทยา

้

วัดบ้านเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๖๘

เด็กหญิงสุทธิฤทัย

์

เข็มพรมมา
๒๓/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปาจีวังแดงวิทยา

้

วัดบ้านเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๖๙

เด็กชายสุรชัย จันทร์แดง
๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปาจีวังแดงวิทยา

้

วัดบ้านเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๗๐

เด็กหญิงกาญจนา จะหยี
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปาวิทยาคาร วัดบ้านเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๗๑

เด็กหญิงกุสุมา จะหยี
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปาวิทยาคาร วัดบ้านเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๗๒

เด็กชายชัยชาญ สิริพาณิช
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเปาวิทยาคาร วัดบ้านเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๗๓

เด็กหญิงณัฐณิชา ใหญ่จริง
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปาวิทยาคาร วัดบ้านเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๗๔

เด็กหญิงธีราพร ผายผัน
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปาวิทยาคาร วัดบ้านเปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๗๑ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๗๕

เด็กหญิงภภัสสร มาจันทร์
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปาวิทยาคาร วัดบ้านเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๗๖

เด็กชายพงษ์พัฒน์ ทิพย์เนตร
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปาวิทยาคาร วัดบ้านเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๗๗

เด็กหญิงพัชร จะละกู
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปาวิทยาคาร วัดบ้านเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๗๘

เด็กชายภูริพัฒน์ ม่วงขวัญ
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปาวิทยาคาร วัดบ้านเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๗๙

เด็กชายศิวกร ศรีพวก
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปาวิทยาคาร วัดบ้านเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๘๐

เด็กชายสงกรานต์ ลุงทุล
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปาวิทยาคาร วัดบ้านเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๘๑

เด็กหญิงสุธิดา จะหยี

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปาวิทยาคาร วัดบ้านเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๘๒

เด็กหญิงเนสือ จะหยี

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเปาวิทยาคาร วัดบ้านเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๘๓

เด็กหญิงดารากานต์ จะบือ

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเปาวิทยาคาร วัดบ้านเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๘๔

เด็กชายวิทวัส อาภรรณ์
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเปาวิทยาคาร วัดบ้านเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๘๕

นายธีระพงศ์ เลาย้าง
๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเปาวิทยาคาร วัดบ้านเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๘๖

นายวทัญู เลาหมี

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านเปาวิทยาคาร วัดบ้านเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๘๗

นายเกียรติศักดิ

์

ตามิ
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเปาวิทยาคาร วัดบ้านเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๘๘

นายเสมา จะหยี
๑๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านเปาวิทยาคาร วัดบ้านเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๘๙

เด็กหญิงจงรักษ์ ลุงหลี
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปาจีวังแดงวิทยา

้

วัดบ้านเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๙๐

เด็กหญิงดุจดาว ปญญา
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปาจีวังแดงวิทยา

้

วัดบ้านเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๙๑

เด็กหญิงปฏิมาพร สุทะเงิน
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปาจีวังแดงวิทยา

้

วัดบ้านเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๙๒

เด็กหญิงพีรภร ตนชืน

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปาจีวังแดงวิทยา

้

วัดบ้านเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๙๓

เด็กหญิงภัทรมล สารสุข
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปาจีวังแดงวิทยา

้

วัดบ้านเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๙๔

เด็กชายปวินท์ ปูลู
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองออน วัดหนองออน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๙๕

เด็กชายสมชาย ทุน
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองออน วัดหนองออน  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๙๖

นางสาวกัลยา กิจเจริญ
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

กศน.อำเภอแม่ริม วัดปาดาราภิรมย์  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๙๗

นางสาวจรวยพร กูนะ
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

กศน.อำเภอแม่ริม วัดปาดาราภิรมย์  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๙๘

นางสาวจารุณี ยาง
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

กศน.อำเภอแม่ริม วัดปาดาราภิรมย์  

ชม ๓๔๕๙/๐๕๙๙๙

นางสาวปรียานุช สายปญญา

๑๗/๑๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอแม่ริม วัดปาดาราภิรมย์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๐๐

นางสาวพัชรินทร์ วิมานพิศาล
๒๖/๐๖/๒๕๔๓

กศน.อำเภอแม่ริม วัดปาดาราภิรมย์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๐๑

นางสาวศิริพร ประเคนเพชร
๑๕/๐๓/๒๕๔๑

กศน.อำเภอแม่ริม วัดปาดาราภิรมย์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๐๒

นางสาวศิริพรรณ วนาลัยเชิดชู
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

กศน.อำเภอแม่ริม วัดปาดาราภิรมย์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๐๓

นางสาวสุพรรษา อายิกู่
๒๔/๐๔/๒๕๒๑

กศน.อำเภอแม่ริม วัดปาดาราภิรมย์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๐๔

นางสาวอรนุช ใจมา
๐๗/๑๒/๒๕๔๒

กศน.อำเภอแม่ริม วัดปาดาราภิรมย์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๐๕

นางสาวเก็จมณี ห่อเงิน

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

กศน.อำเภอแม่ริม วัดปาดาราภิรมย์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๐๖

นางสาวเวธกา พิทักษ์พงไพร
๐๓/๐๕/๒๕๔๓

กศน.อำเภอแม่ริม วัดปาดาราภิรมย์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๐๗

นางสาวโชติดารา นาดู
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

กศน.อำเภอแม่ริม วัดปาดาราภิรมย์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๐๘

เด็กชายช่วยทูล ลุงสุหริง

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพระนอน วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๐๙

เด็กหญิงพัชรา ลุงคำ
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระนอน วัดพระนอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๗๒ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๑๐

เด็กชายภาคิน คุ้มเกรง
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระนอน วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๑๑

เด็กหญิงจารุณี แสงอรุณ
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระนอน วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๑๒

เด็กหญิงจิตสุภา
พาเจริญเกรียงไกร ๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระนอน วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๑๓

เด็กหญิงชลธิชา เฉลียว
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระนอน วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๑๔

เด็กหญิงทัศนีย์ เตชะเลิศพนา

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระนอน วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๑๕

เด็กหญิงนฤมล เธียรมงคล
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระนอน วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๑๖

เด็กหญิงปยะดา สงฆ์อุทก
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระนอน วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๑๗

เด็กหญิงพลอย ในทอง
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพระนอน วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๑๘

เด็กหญิงมาลี ไม่ระบุ
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระนอน วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๑๙

เด็กหญิงวิไลวรรณ หมืนคำ

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระนอน วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๒๐

เด็กชายสมชาย ลุงมาศ
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระนอน วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๒๑

เด็กหญิงอมรแสง นันทา
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระนอน วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๒๒

เด็กหญิงอรจิรา ลอสือ
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระนอน วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๒๓

เด็กหญิงกาญจนา แซ่ย้าง
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๒๔

เด็กหญิงจันทร์จิรา ภมรวิจิตร
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๒๕

เด็กหญิงจิรัชยา จอปา
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๒๖

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ หม่อโพ
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๒๗

เด็กชายชนะชัย เลาโซ้ง
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๒๘

เด็กชายณัฐพล แซ่เฒ่า
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๒๙

เด็กชายณัฐวุฒิ จะติ

๋

๒๘/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๓๐

เด็กหญิงณิชญาดา ธิมาเรือง

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๓๑

เด็กหญิงดาราวรรณ จินดาวงค์
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๓๒

เด็กชายธนวันต์ เลาว้าง
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๓๓

เด็กหญิงธิติรักษ์ เตาะเยาะ
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๓๔

เด็กชายนฤมิตร ท้วมสอาด
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๓๕

เด็กหญิงนันทินี เฉลิมธุวานนท์
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๓๖

เด็กหญิงปริณดา ยืนยงคีรีมาศ

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๓๗

เด็กหญิงพัชมน แซ่ย่าง
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๓๘

เด็กหญิงพัชรา กรกีรติการ
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๓๙

เด็กหญิงพัชรี จะแฮ
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๔๐

เด็กหญิงยุ้ม ลุงมาด
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๔๑

เด็กหญิงยู่ยี

่

ต๊ะ
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๔๒

เด็กชายรุ่งโรจน์ ภมรวิจิตร
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๔๓

เด็กหญิงวนิดา เมทู
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๔๔

เด็กหญิงวิไล จะนะ
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๗๓ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๔๕

เด็กหญิงศุภรัตน์ ปูอ้าย
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๔๖

เด็กหญิงสอน ปอคำ
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๔๗

เด็กชายสิทธิชัย แลเชอะ
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๔๘

เด็กหญิงอรพิน ตาดี
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๔๙

เด็กหญิงอรเพชร โชคธัญพัฒน์
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๕๐

เด็กหญิงอังคณา พะยะ
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๕๑

เด็กหญิงอังคณา แลเชอะ
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๕๒

เด็กหญิงอัจฉรา สัมฤทธิถานน
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๕๓

เด็กหญิงอัญชลี ดีเขียว
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๕๔

เด็กหญิงอัญชลี ศักดิกิติยา

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๕๕

เด็กชายอัฐพงศ์ ปริชญา

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๕๖

เด็กชายเจตพิทักษ์ รวีโชตินโคทร
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๕๗

เด็กชายเทพหัสดิน บัวทอง
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๕๘

เด็กหญิงเปมิกา ชนาศัย
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๕๙

เด็กหญิงเพียงใจ แซ่หลี

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๖๐

เด็กหญิงเฟองฟา ขจีวิไลลักษณ์
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๖๑

เด็กหญิงเรียมจันทร์ ลีรือ

่ ่

๑๖/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๖๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

อ่วมศรีภิรมย์
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๖๓

เด็กหญิงจารวี เลายีปา

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๖๔

เด็กหญิงจิราพร สุยะชอแล
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๖๕

เด็กชายชาติชาย เตชะเลิศพนา
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๖๖

เด็กหญิงธันวรัตน์ ปากันตี
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๖๗

เด็กหญิงนิลยา สุขเงิน

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๖๘

เด็กหญิงพรชิตา แซ่ลี

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๖๙

เด็กหญิงพรธิตา แซ่จันทร์
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๗๐

เด็กหญิงพิมพา ลุงตี

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๗๑

เด็กหญิงวัชราภรณ์ อนุรักษ์พนาสกุล
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๗๒

เด็กชายศราวุธ เกิดสุขสิริมงคล
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๗๓

เด็กหญิงจิราภา จ๊ะโด
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๗๔

เด็กชายนคร ทุเล
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๗๕

เด็กหญิงพิชยา จะอือ

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๗๖

เด็กชายภูมินทร์ ถาวรวิตร
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๗๗

เด็กหญิงวริศรา รักกฎหมาย
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๗๘

เด็กชายสรพงศ์ แสงสรทวีศักดิ

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๗๙

เด็กหญิงสุทธิดา พะละสู่
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๗๔ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๘๐

เด็กหญิงเสาวคนธ์ โพธาวงค์
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๘๑

เด็กหญิงกมลพรรณ ตันผัด
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๘๒

เด็กชายกร ชัยชนะ
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๘๓

เด็กชายกรกฎ ปนบัว
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๘๔

เด็กชายกฤตวิทย์ ลุงทุน
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๘๕

เด็กชายกฤษดา หว่าหลิง

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๘๖

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สีทา
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๘๗

เด็กหญิงกัญญาพัชร ห้องกระจก
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๘๘

เด็กหญิงกัญญาวี แก้วสินชัย
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๘๙

เด็กหญิงกิรณา วนิชลานันท์
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๙๐

เด็กชายกิงเพชร

่

สายฟองมูล
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๙๑

เด็กหญิงกีรติ ศรีวิชัย
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๙๒

เด็กชายก้องภพ มณีโชติ
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๙๓

เด็กหญิงจอมขวัญ สาคะรินทร์
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๙๔

เด็กหญิงจิราภรณ์ บัวผัน
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๙๕

เด็กหญิงจีรนันทน์ อุ่นเตรียม
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๙๖

เด็กหญิงจุฬารัตน์ เมืองดี
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๙๗

เด็กหญิงชนัญชิดา ประทุม
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๙๘

เด็กหญิงชนาน์นันท์ สกุลภัทรจาริน
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๐๙๙

เด็กหญิงชุติภา ทองขัด

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๐๐

เด็กหญิงณัฐณิชา จิตธรรม
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๐๑

เด็กหญิงณิชกานต์ สีใส
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๐๒

เด็กหญิงณิชา เปาชัย
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๐๓

เด็กชายติณณภพ หงษ์บิน
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๐๔

เด็กชายธนภัทร คันธรส
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๐๕

เด็กหญิงธาราทิพย์ แซ่พ่าน

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๐๖

เด็กหญิงธิดา มณีสัจจัง
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๐๗

เด็กชายธีรภัทร สุนันท์ตระกูล
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๐๘

เด็กหญิงนงนภัส สิงใส
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๐๙

เด็กหญิงนวพร ศรีชัย
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๑๐

เด็กหญิงนัคชกร ลุงซู่
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๑๑

เด็กหญิงนัฐหทัย กันธิยะ
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๑๒

เด็กชายนันทวัฒน์ สวัสดี
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๑๓

เด็กหญิงนิภาพร ลุงคำ
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๑๔

เด็กหญิงนุชบา แซ่ซู
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๗๕ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๑๕

เด็กหญิงบุญญาพร ปนมา
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๑๖

เด็กหญิงบุษบงกช วิมลรัตน์
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๑๗

เด็กหญิงพนัชกร เวชวงศ์
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๑๘

เด็กชายพัฒธรพันธ์ จิโน
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๑๙

เด็กหญิงพิชญ์ณภัทร์ เขียวระยับ
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๒๐

เด็กหญิงพิสุดา เจริญเมือง
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๒๑

เด็กหญิงพีรพร อุศรีษะ
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๒๒

เด็กชายภาณุพงศ์ ไชยวรรณ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๒๓

เด็กชายภานุวัฒน์ ลุงทูน
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๒๔

เด็กชายภาณุวิชญ์ ยลถวิล
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๒๕

เด็กชายภาณุเดช วังคีรี
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๒๖

เด็กชายภูริต บุญสำราญจิตต์
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๒๗

เด็กชายรัชชานนท์ จันธิมา
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๒๘

เด็กหญิงรุจิภาส์ เด่นนันทกิจ
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๒๙

เด็กหญิงลักษณา เทียนวิน
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๓๐

เด็กหญิงลักษิกา ภิญโญจิตร์
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๓๑

เด็กหญิงลุโรบล เรืองศิริ
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๓๒

เด็กหญิงวรรณกานต์ แก้วนา
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๓๓

เด็กชายวรรณศิลป ภู่จักรเพชร
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๓๔

เด็กหญิงวริศรา คุณเติม
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๓๕
เด็กหญิงศรัณย์ลักษณ์

ปนตุ้ย
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๓๖

เด็กหญิงศศิกุล สัจจะวิสัย
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๓๗

เด็กหญิงศิรพัสสร ต้นดี
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๓๘

เด็กหญิงศิริภรณ์ บุญจา
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๓๙

เด็กหญิงสายสุนีย์ อ้ายต๊ะ
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๔๐

เด็กหญิงสาริกา ตาคำ
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๔๑

เด็กหญิงสิรีธร ปญโย
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๔๒

เด็กหญิงสุนิสา จันทร
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๔๓

เด็กหญิงสุภาวดี ศรีจันทร์
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๔๔

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

บัวไหว
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๔๕

เด็กหญิงหยุ่น ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๔๖

เด็กชายอนันต์ยศ ยังยืนกุล

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๔๗

เด็กหญิงอารยา คำน้อย

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๔๘

เด็กชายอุทัย อินต๊ะ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๔๙

เด็กหญิงเกษวารินทร์ หน่อเมือง
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๗๖ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๕๐

เด็กหญิงเขมระวี หล่มทิง
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๕๑

เด็กชายเจษฎาวุฒิ ปญโยกาศ
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๕๒

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ อินทะมอย

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๕๓

เด็กหญิงเวธนี คำภีระ
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๕๔

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ บุญเมย
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๕๕

เด็กหญิงเหมยคำ คำแสง
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๕๖

เด็กหญิงโสภาวรรณ คำติบ

๊

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๕๗

เด็กหญิงกชกร ทะสุใจ
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๕๘

เด็กหญิงกัลยากร บัวลิถึง
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๕๙

เด็กหญิงณัฎฐณิชา สิงห์ชัย
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๖๐

เด็กหญิงณัฐกาณต์ น้อยทะนะ
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๖๑

เด็กหญิงณัฐณรีภา อิศรางกูร
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๖๒

เด็กหญิงนภาพร บูรณศิลปกร
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๖๓

เด็กหญิงบุณยาพร ลวดคำ
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๖๔

เด็กชายปฐวีกานต์ ยังให้ผล
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๖๕

เด็กหญิงปรียนิตย์ วชิรมโนวาทย์
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๖๖

เด็กหญิงปวันรัตน์ วงศ์ธง
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๖๗

นางสาวผ่องศรี ลุงปาน
๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๖๘

เด็กหญิงพนิดา ท้าวนู
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๖๙

เด็กชายพันธกานต์ สิทธิชัยวงค์
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๗๐

เด็กชายพีรวิทย์ ตีฆา
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๗๑

เด็กหญิงฟา งามละออ
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๗๒

เด็กหญิงภัทรนันท์ คันธดวง
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๗๓

เด็กหญิงมนัญญา แสงคือ
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๗๔

เด็กหญิงวงเดือน อ๊ายต๊ะ
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๗๕

เด็กหญิงวณิชา ทองเทียง

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๗๖

เด็กหญิงวารีลักษณ์ โปธิรัง
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๗๗

เด็กชายวิศวะ ไวยสุนีย์

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๗๘

เด็กหญิงศตรัศมี ธรรมจุมปู
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๗๙

เด็กชายศรราม ดีแท้
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๘๐

เด็กหญิงศิรประภา ธรรมชัย
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๘๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ กันแพงสี
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๘๒

เด็กชายศุภกฤต เกลียวบุญทอง
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๘๓

เด็กหญิงศุภิสรา อดิเรก
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๘๔

เด็กชายสอง บุญทอง
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๗๗ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๘๕

เด็กหญิงสิริวิมล อินต๊ะมณี
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๘๖
เด็กหญิงสุพิมพ์พลอย

ถิรากุลกำธร
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๘๗

เด็กชายอานุภาพ ลาทู
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๘๘

เด็กหญิงเบญจพร กล้าหาญ
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๘๙

เด็กหญิงเบญจพร เฮ่าเมา
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๙๐

เด็กชายแสงหลู่ บุญแปง
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๙๑

เด็กชายไชยพันธุ์ ไชยทรสุวรรณ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๙๒

เด็กหญิงกฤตยาพร ฉิมดี
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๙๓

เด็กชายจตุชัย สิงห์เล็ก
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๙๔

เด็กชายจิรายุส ปญโญ
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๙๕

เด็กหญิงชนมน รักษ์จันดี
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๙๖

เด็กหญิงญาดา แก้วเทพ
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๙๗ เด็กหญิงปนประภาพรรณ

ดุมคำ
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๙๘

เด็กหญิงศศิธร ศรีบุญเรือง
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๑๙๙

เด็กชายปณณวิชญ์ ไชยเดช
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๐๐

เด็กหญิงอินทิรา -

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๐๑
เด็กหญิงเปรมบุรฉัตร นาคพานิช

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัดพระนอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๐๒

ว่าทีร้อยตรีชาตรี

่

ศรีดวงแก้ว
๑๖/๐๘/๒๕๐๑

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๐๓

นางสาวณัฐธิดา ดวงทิพย์
๑๒/๐๖/๒๕๓๔

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๐๔

นายวรรธณะ สระปญญา
๐๓/๐๗/๒๕๓๖

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๐๕

นายนิพนธ์ เทพชมภู
๑๕/๖/๒๕๑๕

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๐๖

นางสาวจันทิดา หน่อจุ๊
๒๗/๕/๒๕๓๘

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๐๗

นายพีรเดช ใจบุญมา ๙/๔/๒๕๒๘ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๐๘

นายชาติชาย นิทัศน์สันติวงศ์
๑๑/๓/๒๕๓๖

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๐๙

นายนฤเบศร์ คำฟูบุตร
๒๕/๑/๒๕๓๖

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๑๐

นายสุพัฒน์ เพชรปรีชาวงศ์
๑๘/๙/๒๕๑๗

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๑๑

นายสมยศ กานติบ

๊

๒๓/๘/๒๕๓๗
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๑๒

นางสาวชลทิชา ไชยชนะ ๒/๓/๒๕๓๑ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๑๓

นายณถัสดล กันทา ๔/๑/๒๕๐๐ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๑๔

เด็กหญิงกัญชพรภัทร จันทร์แย้ม
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๑๕

เด็กหญิงคัทรียา ลุงหลู่
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๑๖

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ แซ่เท้า
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๑๗

เด็กหญิงณัฐรุจา ดิษฐศรี

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๑๘

เด็กชายธนวัฒน์ โกฎมณี
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๑๙

เด็กหญิงธันย์ชนก บุญหล้า
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๗๘ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๒๐

เด็กหญิงธิฆัมพร ลักษณะโภคิน

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๒๑

เด็กหญิงบุษบา ดวงเดชา
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๒๒

เด็กหญิงพัชรินทร์ ลุงวิ
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๒๓

เด็กหญิงพัชรินทร์ แก้วมา
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๒๔

เด็กหญิงพิณวรรณ ซือสันติกุล

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๒๕

เด็กหญิงพิมพ์วิภา พึงดง

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๒๖

เด็กหญิงภัทรา สุขสกุลปญญา
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๒๗

เด็กหญิงภารดี กาญจนบัญญัติ
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๒๘

เด็กหญิงมะลิ แซ่ว่าง
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๒๙

เด็กหญิงรุจิเรศ คีรีสัตยกุล

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๓๐

เด็กชายวัชรพล ตาแปง
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๓๑

เด็กหญิงสกุลรัตน์ รัตนดิลกกุล
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๓๒

เด็กหญิงสิริพรรษา วิริยา
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๓๓

เด็กชายสุนทร จิตงาม

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๓๔

เด็กหญิงสุพรรษา กันทะวงค์
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๓๕

เด็กหญิงอรทัย นิธิไพโรจน์มณี
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๓๖

เด็กหญิงอัญชลี สุขสกุลปญญา
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๓๗

เด็กหญิงเบญจพร อาหว่า
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๓๘

เด็กชายแสง ลุงเหล้า
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๓๙

เด็กหญิงปริศนา ปญญาเลิศ
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๔๐

เด็กหญิงพิมพ์ศิริ ตือลา
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๔๑

เด็กหญิงวิภารัตน์ นันทพันธ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๔๒

เด็กชายวีรพัฒน์ รัตพันธ์
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๔๓

เด็กชายศักรินทร์ ขันขวา
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๔๔

เด็กชายกนกกร วิจิรณาวัณ
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๔๕

เด็กหญิงญาณิศา ขันยา
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๔๖

เด็กหญิงพรหมพร พอดี

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๔๗

เด็กชายภควัต ปราบศากุน
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๔๘

เด็กหญิงมะลิ คำสร้อย
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๔๙

เด็กชายยุทธศักดิ

์

บำรุงพล
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๕๐

เด็กหญิงอาริยา หมืนสา

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๕๑

เด็กหญิงอำไพ เลาว้าง
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๕๒

เด็กหญิงปทมาภรณ์ ดวงทอง
๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๕๓

นางสาวพิมพ์ฤทัย สุแมะ
๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๕๔

นางสาวศุภรัตน์ แสนจัน
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๗๙ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๕๕

นางสาวสุดา แซ่จาง
๒๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๕๖

นางสาวอรพินท์ พรชัยวิริยะกร
๐๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๕๗

นายชนะเกียรติ เลิศชัยสหกุล
๑๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๕๘

นางสาวพรทิพย์ กมลพิราม
๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๕๙

นางสาวศุภรัตน์ ชืนกลิน

่ ่

๐๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๖๐

นางสาวจุฑามาศ ใจดี
๑๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๖๑

นางสาวอรอนงค์ พึงราษฎร์

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๖๒

นางสาวอรุณี ศรีธิ

๒๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๖๓

นางสาววรินรำไพ ดวงแก้ว
๑๐/๔/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดทรายมูล วัดมณีประดิษฐ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๖๔

เด็กชายกฤติพงศ์ ปนชัย
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำริน วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๖๕

เด็กชายฐานันดร แสงอุ่น
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำริน วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๖๖

เด็กหญิงณัฐกานต์ จุมปาวรรณ์
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำริน วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๖๗

เด็กชายธวัชชัย วุยแมะ
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำริน วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๖๘

เด็กหญิงหมวยอู ลุงอู้
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำริน วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๖๙

เด็กชายอิทธิฤทธิ

์

ปนตา
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำริน วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๗๐

เด็กหญิงอินทิรา วันแสน
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำริน วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๗๑

เด็กชายเบนจมินทร์ ริศเดช
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำริน วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๗๒

เด็กชายเอกรินทร์ แซ่จ๋าว
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำริน วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๗๓

เด็กชายคุณวุฒิ มะโนยะ
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำริน วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๗๔

เด็กหญิงชนากานต์ ภูมิศรี

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำริน วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๗๕

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ปนคำ
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำริน วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๗๖

เด็กหญิงนวรัตน์ จะทอ
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำริน วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๗๗

เด็กชายนัฐพงศ์ ลุงยาง
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำริน วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๗๘

เด็กหญิงบุณยวีร์ แก่นกล้า
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำริน วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๗๙

เด็กชายปยวัฒน์ อ้ายคำ
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำริน วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๘๐

เด็กชายภานุวัฒน์ รุณเจริญ
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำริน วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๘๑

เด็กชายมนตรี หล้าบุรี
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำริน วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๘๒

เด็กชายวรัญชิตย์ สุขแก้ว
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำริน วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๘๓

เด็กหญิงสุวิดา คณิตวิทยา
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำริน วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๘๔

เด็กชายอดิศร กันภัย
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำริน วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๘๕

เด็กหญิงอรอนงค์ จิตงาม

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำริน วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๘๖

เด็กหญิงเกศริน ชุ่มใจ
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำริน วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๘๗

เด็กชายจิระศักดิ

์

นิลงาม
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำริน วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๘๘

เด็กชายชัยเวทย์ เขตเมืองมูล
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำริน วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๘๙

เด็กหญิงชาลิสา กันทรากรดุษฎี
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำริน วัดอุดมชัยราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๘๐ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๙๐

เด็กชายปวิตร บุญชุม
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำริน วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๙๑

เด็กหญิงพัชรา สิงทองลา
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำริน วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๙๒

เด็กหญิงพิชญาพร เพชร์ทอง
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำริน วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๙๓

เด็กหญิงพิไลพร ปนชัย
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำริน วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๙๔

เด็กชายภูรินทร์ จะมู
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำริน วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๙๕

เด็กชายมิน ปน
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำริน วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๙๖

เด็กชายฤทธิรงค์

์

ปนคำ
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำริน วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๙๗

เด็กหญิงวรรณพร อูบสาน
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำริน วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๙๘

เด็กหญิงวรินดา แยบสูงเนิน

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำริน วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๒๙๙

เด็กชายสุเทพ พึงวงษ์

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำริน วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๐๐

เด็กชายส่าหลู่ ลุงหม่อง
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำริน วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๐๑

เด็กหญิงอัยรินทร์ญา ชัยพรหม
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำริน วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๐๒

เด็กชายเอกรักษ์ ธูปหอม
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำริน วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๐๓

เด็กชายโตมร จิตงาม
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำริน วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๐๔

เด็กชายกรกช เมาะราสี
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๐๕

เด็กชายกรวิชญ์ กองเงิน
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๐๖

เด็กหญิงจีราวรรณ ยนยิง

่

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๐๗

เด็กหญิงชาลิสา แซ่ย่าง
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๐๘

เด็กชายดาวแสง ส่วยคำ
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๐๙

เด็กหญิงนาคฏญา แซ่เห่อ
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๑๐

เด็กหญิงพัชรินทร์ เมธาอนันต์กุล

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๑๑

เด็กชายพีระพงษ ไชยวงค์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๑๒

เด็กหญิงสุพรรษา สินเชาว์
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๑๓

เด็กหญิงขนิษฐา แซ่ย่าง
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๑๔

เด็กชายจิตติกร พิทักษ์เขตร
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๑๕

เด็กชายณัฐพล กมลหาญ
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๑๖

เด็กชายนราวิชญ์ สีลิ
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๑๗

เด็กหญิงพิมพ์นภา ไชยวงค์
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๑๘

เด็กชายรังสิมันตุ์ พิทักษ์เขตร
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๑๙

เด็กหญิงรัชฎาพร วงษ์พีระพัฒน์
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๒๐

เด็กชายวรากร แซ่เจ๋า
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๒๑

เด็กชายวีระพล กัณทะ
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๒๒

เด็กชายศตวรรษ หลวงทวี

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๒๓

เด็กชายทุนเหน่ ไม่มีชือสกุล

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๒๔

เด็กชายบริพัตร แซ่ลี
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๘๑ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๒๕

เด็กชายพงศ์ศกร ชมภู
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๒๖

เด็กชายรัชตะ แสนมี
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๒๗

เด็กชายรัฐพงษ์ สุขสกุลปญญา
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๒๘

เด็กหญิงมะลิวัณย์ อุ่นบ้าน
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๒๙

เด็กชายสราวุธ สายคำหน้อย
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๓๐

เด็กชายอนันต์ จะนู
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๓๑

เด็กชายพงศ์ธเนศ ไพฑูรย์โอภาส
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๓๒

เด็กหญิงกมลพรรณ มณีวรรณ
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๓๓

เด็กชายกฤษฎา ท้าวคำ
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๓๔

เด็กชายจิรายุ ยันดี
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๓๕

เด็กชายทัศน์พล ปางอินทร์
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๓๖

นายสมบัติ ไม่มีชือสกุล

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๓๗

เด็กชายไชยมงคล วงศ์ปอ
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันคะยอม วัดอุดมชัยราษฎร์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๓๘

เด็กหญิงคำจันทร์ ชัยมงคล
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดพระธาตุจอมแตง
 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๓๙

เด็กหญิงจิงหยุ่น

่

ลุงกู
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดพระธาตุจอมแตง
 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๔๐

เด็กหญิงนารินทร์ แซ่โซ้ง
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดพระธาตุจอมแตง
 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๔๑

เด็กหญิงนิธิพร ชูช่วย
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดพระธาตุจอมแตง
 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๔๒

เด็กชายบอย กันทา
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดพระธาตุจอมแตง
 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๔๓

เด็กหญิงพายัพ พนาวรชัย
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดพระธาตุจอมแตง
 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๔๔

เด็กหญิงฟา ยอดคำ
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดพระธาตุจอมแตง
 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๔๕

เด็กหญิงมนต์ ลุงซือ

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดพระธาตุจอมแตง
 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๔๖

เด็กชายศรัณย์ พนาวรชัย
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดพระธาตุจอมแตง
 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๔๗

เด็กชายสมบัติ วันตา
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดพระธาตุจอมแตง
 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๔๘

เด็กหญิงหมวยหล้า ลุงออ
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดพระธาตุจอมแตง
 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๔๙

เด็กหญิงอรทัย บัวเสน
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดพระธาตุจอมแตง
 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๕๐

เด็กหญิงแสงหล้า ลุงออ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดพระธาตุจอมแตง
 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๕๑

เด็กหญิงกนกพรรณ เชอมือ
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดพระธาตุจอมแตง
 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๕๒

เด็กหญิงกุลณสร เลาลี
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดพระธาตุจอมแตง
 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๕๓

เด็กหญิงชนิตา ชัยวงค์
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดพระธาตุจอมแตง
 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๕๔

เด็กหญิงนภศร ประกายลีสกุล

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดพระธาตุจอมแตง
 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๕๕

เด็กหญิงปาริชาด อุตมะวงค์
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดพระธาตุจอมแตง
 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๕๖

เด็กชายภัทธดนย์ มนัสมโนธรรม
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดพระธาตุจอมแตง
 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๕๗

เด็กหญิงมนัญชยา เฌอมือ
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดพระธาตุจอมแตง
 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๕๘

เด็กหญิงลานนา ธิง
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดพระธาตุจอมแตง
 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๕๙

เด็กหญิงเกศริน สวยสม
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดพระธาตุจอมแตง
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๘๒ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๖๐

เด็กชายแดง ลุงอง
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดพระธาตุจอมแตง
 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๖๑

เด็กหญิงอรณี พนาวรชัย

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดพระธาตุจอมแตง
 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๖๒

เด็กชายศุภชัย แซ่ลี
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดพระธาตุจอมแตง
 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๖๓

เด็กชายกิตติพงศ์ บุญเรือง
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดพระธาตุจอมแตง
 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๖๔

เด็กชายอัครพล ธงทอง
๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดพระธาตุจอมแตง
 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๖๕

นายวิวรรธน์ มณีสุวรรณ์
๑๖/๐๒/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๖๖

นายพิเชษฐ์ เชือลาว

้

๑๒/๐๖/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๖๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ จะลอ
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๖๘

เด็กชายจิรายุส จะลอ
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๖๙

เด็กชายธนะสาร ดวงกิจ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๗๐

เด็กชายสรายุทธ คำขาว
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาดฮาว วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๗๑

เด็กชายสราวุฒิ คำขาว
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาดฮาว วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๗๒

เด็กหญิงเตือนใจ ชาววังงาม

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาดฮาว วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๗๓

เด็กหญิงกมลชนก ปญญายอง
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาดฮาว วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๗๔

เด็กชายจอมชนะ บุญตัน
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาดฮาว วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๗๕

เด็กชายชาคริต ยะมะโน
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาดฮาว วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๗๖

เด็กหญิงนฤมล เหมรา

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาดฮาว วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๗๗

เด็กหญิงบงกช ภูริบริบูณ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาดฮาว วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๗๘
เด็กหญิงปรัชญาภรณ์ ปนแก้ว

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาดฮาว วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๗๙

เด็กหญิงพรพิมล ขันคำ
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาดฮาว วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๘๐

เด็กหญิงพีรยา พรมมาลา
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาดฮาว วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๘๑

เด็กชายภควัฒน์ ณ ลำพูน
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาดฮาว วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๘๒

เด็กชายมงคล สองสีใส
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาดฮาว วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๘๓

เด็กหญิงรวิภา บุญห่าน
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาดฮาว วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๘๔

เด็กชายวายุ แพรเขียว
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาดฮาว วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๘๕

เด็กหญิงสายสุณีย์ โพธิศรี

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาดฮาว วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๘๖

เด็กหญิงสุกัญญา พูลศิริ
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาดฮาว วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๘๗

เด็กชายอาม แสงคำ
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาดฮาว วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๘๘

เด็กหญิงเกตุธิดา มาลุจันทร์
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาดฮาว วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๘๙

เด็กชายคุณัญู ญาติฝูง
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาดฮาว วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๙๐

เด็กชายจักริน จันทับทอง
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาดฮาว วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๙๑

เด็กหญิงจ๋ามหอม คำอ่อง
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาดฮาว วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๙๒

เด็กชายทศพล สุจิวรกุล
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาดฮาว วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๙๓

เด็กหญิงธนัชชา ไชยสงัด
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาดฮาว วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๙๔

เด็กชายนครินท์ สุนันต๊ะ
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาดฮาว วัดสว่างเพชร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๘๓ / ๓๓๒

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๙๕

เด็กชายพลดร ต้นแดง
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาดฮาว วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๙๖

เด็กชายยอดชาย ธนูแปง

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาดฮาว วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๙๗

เด็กหญิงรุ่งทิวา คำแสน
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาดฮาว วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๙๘

เด็กชายวัชณชัย ชูชัย
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาดฮาว วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๓๙๙

เด็กชายศิขริน พันธูป
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาดฮาว วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๐๐

เด็กชายอัษฎา เชือทรัพย์

้

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาดฮาว วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๐๑

เด็กชายทองมี จอมปน
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหืก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๐๒

เด็กชายปวิตร พญาจู่
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหืก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๐๓

เด็กหญิงวนิดา จะพู่
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาหืก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๐๔

เด็กหญิงพัชรา กาวี

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาหืก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๐๕

เด็กชายขวัญชัย ไทยใหม่
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๐๖

เด็กหญิงทอฝน มอพอ
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๐๗

เด็กหญิงปญจพร เลาย่า
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๐๘

เด็กหญิงภัศรา ปนธิยะ
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๐๙

เด็กชายสันติราช ไชโย
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๑๐

เด็กหญิงสุจิรา ตะนวน

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๑๑

เด็กชายอาทิตย์ ขันแก้ว
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๑๒

เด็กชายเอลี พิชิตเจริญ
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๑๓

เด็กหญิงพรชิตา วิชัยมนตรี

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๑๔

เด็กชายพิทักษ์ชล มอพอ
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๑๕

เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ ชัยลังกา
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๑๖

เด็กชายกิจเจริญ วิริยะการงาน
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๑๗

เด็กชายชาญณรงค์ ทิพจร
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๑๘

เด็กชายปวริศ วินัย
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๑๙

เด็กหญิงปวีณา นายออ
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๒๐

เด็กชายปยวัฒน์ กวินยังยืน

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๒๑

เด็กชายพันเอก เกษตรกุลทรัพย์
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๒๒

เด็กชายยศนันทน์ อุ่นเรือน
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๒๓

เด็กชายสุริยาการ หัตถกอง
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๒๔

เด็กชายอภิศักดิ

์

ทองเทียง

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๒๕

เด็กชายณรงค์วัน แก้ว
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๒๖

เด็กชายดวงพร จะซือ
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๒๗

เด็กหญิงดารารัตน์ ลุงปาน

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๒๘

เด็กชายธนากร ศักดิดี

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๒๙

เด็กชายนพกร แซ่ซ้ง
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๘๔ / ๓๓๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๓๐

เด็กชายบะส่วย ยะโจ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๓๑

เด็กหญิงปาลาดี -
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๓๒

เด็กชายพงษ์พัฒน์ จะซือ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๓๓

เด็กหญิงวิภา สมสุข
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๓๔

เด็กชายสมบัติ ถินวนา
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๓๕

เด็กชายสุทธิชัย อาหว่า
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๓๖

เด็กชายกันตชาติ แสงทอง
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๓๗

เด็กชายณัฐกิตติ

์

รอบรู้
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๓๘

เด็กชายทินภัทร วงค์เขียว
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๓๙

เด็กชายพุทธิพงค์ อาหว่า
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๔๐

เด็กหญิงวิภา จะหย่อ
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๔๑

เด็กหญิงสุภาพ ลุงพงษ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๔๒

เด็กหญิงอริศรา คำปน
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๔๓

เด็กหญิงเกษรา ไชยสถาน

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๔๔

เด็กชายพิชัย แก้วเจริญ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๔๕

เด็กชายพิชิต แก้วเจริญ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๔๖

เด็กหญิงพิมพร ลุงใจ

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๔๗

เด็กหญิงภาวินี แซ่ซ้ง
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๔๘

เด็กชายสุวิทย์ อาบูบากา โซว์
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๔๙

เด็กชายอุเทน สุรามิตร
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๕๐

นางสาวจ๋ามจิง

่

ลุงจ๋าม
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๕๑

เด็กหญิงธนพร ยวงคำ
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๕๒

นางสาวนภาพร หมอบี

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๕๓

เด็กหญิงบุษกร จอมปน
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๕๔

เด็กหญิงปาริชาติ หลอโตน
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๕๕

เด็กหญิงปยวรรณ หล้าสะลวง
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๕๖

เด็กหญิงพนิดา แซ่ซัง

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๕๗

เด็กหญิงชุติภา ทองคำ
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๕๘

เด็กหญิงฐิดารัตน์ อุทา
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๕๙

เด็กหญิงณภัทร ลุงทุน
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๖๐

เด็กชายนนทวัตร เชือลาว

้

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๖๑

เด็กหญิงนภัสสร ลาวว้าง
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๖๒

เด็กชายนรินทร์ ลุงจิง

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๖๓

เด็กชายนฤพนธ์ นายน้อย
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๖๔

เด็กหญิงนวลดาว ลุงผิด
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๘๕ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๖๕

เด็กหญิงนัฐริกา ฟองนวล
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๖๖

เด็กหญิงนิตยานันท์ จันทร์บุญ
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๖๗

เด็กหญิงนุชรี ตาน้อย

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๖๘

เด็กหญิงน้องทราย นายน้อย
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๖๙

เด็กหญิงปาริชาติ พร้อมใจ
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๗๐

เด็กชายพงศกร ลุงตา
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๗๑

เด็กหญิงพัฒสดา รักษ์คำ
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๗๒

เด็กหญิงพิชญาภัค สมส่วน
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๗๓

เด็กชายสรยุทธ ฉิมสวัสดิ

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๗๔

เด็กหญิงสุรางคณา แก้วทิพย์
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๗๕

เด็กหญิงหยิง ลุงหม่อง
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๗๖

เด็กชายอภิรักษ์ ทวย
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๗๗

เด็กหญิงเมษา อู
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๗๘

เด็กหญิงคำผอง ไม่มีนามสกุล
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๗๙

เด็กหญิงชลธิดา ยิงเจริญกร

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๘๐

เด็กหญิงดวงพร ยอดเพชร
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๘๑

เด็กหญิงดารานันท์ ของล้น
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๘๒

เด็กชายธนชัย จิตรสดสี
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๘๓

เด็กชายธนวัฒน์ อภิชัย
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๘๔

เด็กหญิงพิมพ์ ปรีดากูร
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๘๕

เด็กหญิงพิมพ์ผกา ด้ามพร้า
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๘๖

เด็กชายมิน

่

ลุงสู้
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๘๗

เด็กชายยศกร เลาย้าง
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๘๘

เด็กหญิงลัดดา บุญมา
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๘๙

เด็กหญิงวสุนันท์ ดีรักษา
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๙๐

เด็กหญิงหมวยคำ พยาบาล
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๙๑

เด็กหญิงหมวยแสง พยาบาล
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๙๒

เด็กชายหาญ ลุงอ่องแก้ว
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๙๓

เด็กหญิงอริสา ศรีศิลป
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๙๔

เด็กชายอังคาร ยิมพราย

้

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๙๕

เด็กหญิงเรวดี ลุงจาง
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๙๖

เด็กชายเสกศรรณ อุทา
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๙๗

เด็กชายไตรภพ ทองใหล
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๙๘

เด็กหญิงคำหย่ง กุงนะ
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๔๙๙

เด็กชายจอมแสง ลุงสม
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๘๖ / ๓๓๒

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๐๐

เด็กหญิงนุชนาถ ตาน้อย

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๐๑

เด็กหญิงประภัสรา ธาตุทอง
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๐๒

เด็กหญิงลิซ่า ออทเท็นออฟ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๐๓

เด็กชายวงศพัทธ์ วงศ์เพชรอ่อน
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๐๔

เด็กชายอ่องเมือง ลุงหมาด
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๐๕

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

ลุงวิ
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๐๖

เด็กหญิงกุลธิดา ปราบวิชิต
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๐๗

เด็กชายวิชยุตม์ โปธิ
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๐๘

เด็กชายวิชัย จะลา

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๐๙

เด็กชายกวิน ส่งแสง
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๑๐

เด็กชายคำหลาว ลุงจาง
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๑๑

เด็กหญิงนุ่น ชุ่ม
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๑๒

เด็กหญิงวิรพันธ์ ลงทุน
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๑๓

เด็กชายศรเพชร แสงลาว
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๑๔

เด็กชายแจ็ค พีจ่า

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๑๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ลุงยา
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๑๖

เด็กชายพสิษฐ์ เขือนคำ

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๑๗

เด็กชายสรวิศ รุ้งดี
๑๔/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๑๘

เด็กชายชัยธวัช วงค์วาน
๑๕/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๑๙

เด็กชายศรัณย์ จันทร์ตัน

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๒๐

เด็กชายธนพัฒน์ ก๋าคำ
๑๖/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๒๑

เด็กชายจิรัญณัฎ นุตตะระ
๒๘/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๒๒

เด็กชายธีรภัทร สายแสง
๒๙/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๒๓

เด็กชายกวี กันยา
๒๒/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๒๔

เด็กชายชลนที โหม่โพ
๒๘/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๒๕

เด็กชายพนากร มะศักดิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๒๖

เด็กชายนัธทวัฒน์ วิริยา ๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๒๗

เด็กหญิงพิยดา การคำ
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๒๘

เด็กหญิงนิภาวรรณ เตปา

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๒๙

เด็กหญิงวีระนาถ คำอ้าย
๒๓/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๓๐

เด็กหญิงชญานิน แสงดาว
๒๕/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๓๑

เด็กหญิงพัชราภรณ์ บุญมาลา
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๓๒

เด็กหญิงธนพร สุวรรณลพ
๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๓๓

เด็กหญิงวิณัฐชาดา กุมทอง ๙/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๓๔

เด็กหญิงพรนิธิภา ใจเครือคำ ๘/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๘๗ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๓๕

เด็กหญิงกรรณิกา หนักแน่น
๑๒/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๓๖

เด็กหญิงธมนวรรณ รินธิมา
๑๒/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๓๗

เด็กชายแสงชัย นาแก้ว
๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๓๘

เด็กชายณัฐพล ศรีสว่าง

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๓๙

เด็กชายกวงเฉิง แซ่หวัง
๓๐/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๔๐

เด็กหญิงกุลธิดา รอบรู้

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๔๑

เด็กหญิงจิราภรณ์ ลายแสง ๒/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๔๒

เด็กหญิงพิมพ์นิภา เมียะอู

๊

๑๔/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๔๓

เด็กหญิงจุฑามาศ ดวงกิจ ๘/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองปลามัน วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๔๔

เด็กชายฉัตรชัย ไวหลู่
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๔๕

เด็กหญิงบวรรัตน์ อินต๊ะ
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๔๖

เด็กหญิงบุษบา ลุงรู่
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๔๗

เด็กชายปฉลอง ทองสุข
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๔๘

เด็กหญิงหนิง นายทุน
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๔๙

เด็กหญิงกมลชนก ลุงคำ
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๕๐

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ลุงดำ
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๕๑

เด็กชายปยะพงษ์ ส่องแสงอาภากร
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๕๒

เด็กชายพีรพงษ์ บุญแก้ว
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๕๓

เด็กชายพีรพันธ์ บุญแก้ว
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๕๔

เด็กหญิงสุนิศา ทวีสิทธิ

์

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๕๕

เด็กหญิงอังคณา คิดชุ่มเสาร์
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๕๖

เด็กชายอโนทัย คำใส
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๕๗

เด็กหญิงเขมินทรา ฟองฟู
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๕๘

เด็กหญิงเครือวัลย์ เรือนตา
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๕๙

เด็กชายเมธา ผิวขาว
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๖๐

เด็กชายเมธา ไกรทอง
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๖๑

เด็กชายทูน สุวรรณ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๖๒

เด็กหญิงนำส้ม แสงทอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๖๓

เด็กชายพิชัย ยอดอัญมณีวงศ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๖๔

เด็กหญิงมอญแสง ซุงผะ
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๖๕

เด็กชายสาม นายนะ
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๖๖

เด็กชายอาทิตย์ จ๊ะเอ๋
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๖๗

เด็กชายแสง อินกองงาม
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 วัดสว่างเพชร  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๖๘

เด็กชายกีรติ ถาวรวิจิตร
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๖๙

เด็กหญิงฟาใส อนันต์วิไล
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๘๘ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๗๐

เด็กชายวุฒิพงค์ คำมา
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๗๑

เด็กชายหย้า ลุงต๊ะ
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๗๒

เด็กหญิงจิง

่

ลุงต๊ะ
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองแหะ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๗๓

เด็กชายชัยยศ จะคำ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองแหะ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๗๔

เด็กหญิงณัชชา ไม่มีชือสกุล

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองแหะ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๗๕

เด็กชายธิติวุฒิ ไม่มีชือสกุล

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองแหะ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๗๖

เด็กชายบิน ลุงมู
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองแหะ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๗๗

เด็กหญิงพรรณนารา เมืองมานะ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองแหะ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๗๘

เด็กชายพสุมนต์ ชัยเลือน

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองแหะ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๗๙

เด็กหญิงราชพฤกษ์ อินตะยศ
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองแหะ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๘๐

เด็กชายวุฒิชัย ถาวรวิจิตร
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองแหะ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๘๑

เด็กชายศุภัคชัย ถาวรวิจิตร
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองแหะ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๘๒

เด็กชายธนากร กิริเรือง
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองแหะ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๘๓

เด็กหญิงพันธุ์ระภา ขุ่งยะ
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองแหะ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๘๔

เด็กหญิงภาวิณี สุพรรณณี
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองแหะ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๘๕

เด็กหญิงลักขณา สุวรรณะ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองแหะ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๘๖

เด็กชายสวิตต์ จันปา
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองแหะ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๘๗

เด็กชายเตียงคำ ลุงแดง
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองแหะ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๘๘

เด็กชายโบ้ ลุงต๊ะ
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองแหะ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๘๙

เด็กชายชัชวาล แซ่หาง
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองแหะ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๙๐

เด็กชายน้อย รินแก้ว
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองแหะ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๙๑

เด็กหญิงพิมภิกา จันปา
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองแหะ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๙๒

เด็กหญิงวิมล ถาวรวิจิตร
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองแหะ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๙๓

เด็กชายสุรพล ตาติโน

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองแหะ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๙๔

เด็กหญิงอรนภา ตันใส
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองแหะ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๙๕

เด็กชายอาทิตย์ เลาลี
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองแหะ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๙๖

เด็กชายเมธี ถาวรวิจตร

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองแหะ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๙๗

เด็กหญิงกนิษฐา อนันต์วิไล
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบวกจัน

่

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๙๘

เด็กหญิงดาว เลาว้าง
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบวกจัน

่

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๕๙๙

เด็กชายพิศุทธิ

์

เตชะพนาลัย
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบวกจัน

่

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๐๐

เด็กหญิงมรวรรณ์ เลาจาง
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบวกจัน

่

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๐๑

เด็กหญิงรัชนก แซ่ยะ
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบวกจัน

่

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๐๒

เด็กหญิงวรนุช แซ่ย่าง
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบวกจัน

่

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๐๓

เด็กหญิงวิไลวรรณ ขันสังข์
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบวกจัน

่

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๐๔

เด็กหญิงศศิวิมล เฟองฟูกิจการ
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบวกจัน

่

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๘๙ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๐๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ภมรวิจิตร
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบวกจัน

่

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๐๖

เด็กหญิงขวัญฤทัย แซ่จาง
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบวกจัน

่

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๐๗

เด็กหญิงนรีรัตน์ แสงท้าว
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบวกจัน

่

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๐๘

เด็กชายยุทธนา เมืองเมา
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบวกจัน

่

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๐๙

เด็กหญิงเพ็ญนภา อนันต์วิไล
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบวกจัน

่

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๑๐

เด็กหญิงเรือนแก้ว แซ่ย่าง
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบวกจัน

่

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๑๑

เด็กชายจีรศักดิ

์

เลิศกิจกร
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบวกจัน

่

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๑๒

เด็กชายชนะชัย เตชะพนาลัย
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบวกจัน

่

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๑๓
เด็กหญิงพยอมพรรณ ภมรวิจิตร

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบวกจัน

่

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๑๔

เด็กหญิงพรนภัส แซ่หาง
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบวกจัน

่

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๑๕

เด็กหญิงพัชรพร แซ่ย้าง
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบวกจัน

่

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๑๖

เด็กหญิงวรรณา เลาหาง
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบวกจัน

่

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๑๗

เด็กชายศรายุทธ ภมรวิจิตร
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบวกจัน

่

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๑๘

เด็กหญิงศศิประภา ภมรวิจิตร
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบวกจัน

่

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๑๙

เด็กหญิงสิรินาถ เตชะพนาลัย
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบวกจัน

่

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๒๐

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เลาจาง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบวกจัน

่

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๒๑

เด็กชายเฉลิมพล ภมรวิจิตร
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบวกจัน

่

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๒๒

เด็กหญิงไพรวรรณ อนันต์วิไล

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบวกจัน

่

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๒๓

เด็กชายกานต์ ลุงทูล
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงแยงใน

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๒๔

เด็กหญิงกำจัง ลุงจ่าม
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงแยงใน

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๒๕

เด็กหญิงขวัญตา ลุงหลู่
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงแยงใน

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๒๖

เด็กหญิงคำแก้ว ลุงหล้า
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงแยงใน

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๒๗

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ หม่อโพ
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงแยงใน

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๒๘

เด็กชายชนะชาติ เอียมมณีรัตนา

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงแยงใน

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๒๙

เด็กชายธนวัฒน์ เลาเทาะ
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงแยงใน

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๓๐

เด็กหญิงนำทิพย์ อักษรบริสุทธิ

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงแยงใน

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๓๑

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

วะตินา
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงแยงใน

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๓๒

เด็กหญิงพรสวรรค์ สียะ
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงแยงใน

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๓๓

เด็กหญิงพิชญดา กวนเมือง
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงแยงใน

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๓๔

เด็กชายพิรุฬห์ แซ่ว่าง
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงแยงใน

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๓๕

เด็กชายพีรพัฒน์ ลุงตะ
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงแยงใน

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๓๖

เด็กหญิงมะลิดา อุตนะวงค์
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงแยงใน

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๓๗

เด็กชายศรัณยู ลุงสุข
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงแยงใน

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๓๘

เด็กหญิงสุมาลี แซ่เล้า
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงแยงใน

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๓๙

เด็กชายอาจหาญ จาย
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงแยงใน

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๙๐ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๔๐

เด็กหญิงเกตน์ธิฎา อาเซง
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงแยงใน

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๔๑

เด็กชายเมธา แซ่หยาง
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงแยงใน

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๔๒

เด็กหญิงกฤษณา นาซู
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงแยงใน

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๔๓

เด็กหญิงกุมภาพันธ์ ฤทธิไตรภพ
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงแยงใน

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๔๔

เด็กชายคำอู นาสา
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงแยงใน

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๔๕

เด็กหญิงจิราพร ประเสริฐวงค์
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงแยงใน

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๔๖

เด็กชายธนพล .ลุงนุ
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแยงใน

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๔๗

เด็กชายนครินทร์ สียะ
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงแยงใน

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๔๘

เด็กหญิงนิชนันท์ สมแพง
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงแยงใน

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๔๙

เด็กชายนิธิกร สิทธิโม่ง
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงแยงใน

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๕๐

เด็กหญิงพิมพ์สุภา หมอกคำ
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงแยงใน

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๕๑

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ธิมาเรือง
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงแยงใน

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๕๒

เด็กหญิงวรรณดี ทิพย์ปนทอง
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงแยงใน

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๕๓

เด็กชายศิงขริน อักษรบริสุทธิ

์

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงแยงใน

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๕๔

เด็กหญิงศิริยากร กวินยังยืน

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงแยงใน

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๕๕

เด็กหญิงอรนุช พนมไพร

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแยงใน

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๕๖

เด็กชายอ่อง ลุงหล้า
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงแยงใน

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๕๗

เด็กหญิงแสงดาว ลุงหนุ่ม
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงแยงใน

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๕๘

เด็กชายกิตตินันท์ อุปโย
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแยงใน

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๕๙

เด็กหญิงคำหล้า กาลยะ
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแยงใน

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๖๐

เด็กชายจือ

่

แซ่ล่อ
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแยงใน

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๖๑

เด็กชายชนะชัย เลาว้าง
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงแยงใน

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๖๒

เด็กหญิงณัฎฐรินีย์ แสงท้าว
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแยงใน

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๖๓

เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วจริยากุล
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแยงใน

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๖๔

เด็กชายธีรพล ถาวรวิจิตร
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงแยงใน

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๖๕

เด็กชายประศักดิ

์

กูนะ
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแยงใน

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๖๖

เด็กหญิงปาริชาติ วงค์รังษี
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแยงใน

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๖๗

เด็กหญิงพลอย ลุงแก้ว

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแยงใน

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๖๘

เด็กหญิงภณิดา แซ่ย่าง
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแยงใน

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๖๙

เด็กหญิงภัสสร วตินา
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแยงใน

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๗๐

เด็กหญิงมิเยอ แซ่ท่อร์
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแยงใน

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๗๑

เด็กหญิงวารี ถาวรวิจิตร
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแยงใน

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๗๒

เด็กชายสันติภาพ ลุงซิง

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแยงใน

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๗๓

เด็กชายสุเทพ ทิพย์ปนทอง
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงแยงใน

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๗๔

เด็กชายอนุกูล เราเท่า
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแยงใน

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๙๑ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๗๕

เด็กหญิงอรจิรา สุขสกุลปญญา
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงแยงใน

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๗๖

เด็กหญิงเกียงคำ

๋

กาลยะ
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงแยงใน

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๗๗

เด็กหญิงเดือน ลุงจาง
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแยงใน

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๗๘

เด็กชายแสงวัน ยาออ
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแยงใน

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๗๙

เด็กหญิงแสงวัน ลุงคำ
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแยงใน

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๘๐

เด็กชายแสน ธงแก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแยงใน

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๘๑

เด็กหญิงกรรณิกา คำนะ
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๘๒

เด็กชายณัฐ ธนันชัย
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๘๓

เด็กหญิงดวงพร ลุงยอด
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๘๔

เด็กชายทวีโชค สุยี
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๘๕

เด็กหญิงทิพยนารี ดวงอินทร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๘๖

เด็กหญิงนลิน ไม่มีชือสกุล

่

๒๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๘๗

เด็กชายนูซรัตน์ดาร์ แซ่เฮ่อร์
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๘๘

เด็กชายปาง กุนะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๘๙

เด็กหญิงพิชญา ลุงทูน

๑๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๙๐

เด็กชายมูลเล็ก คำใส
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๙๑

เด็กหญิงวรรณิกา วิมานบำรุง
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๙๒

เด็กชายวรศักดิ

์

รัตนดิลกกุล
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๙๓

เด็กชายวิวรณ์ ทิพย์ปนทอง
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๙๔

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ลุงทุน
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๙๕

เด็กหญิงส่วยอิง ลุงคำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๙๖

เด็กชายเชียงคำ ลุงคำ
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๙๗

เด็กหญิงเมษนี ถาวรวิจิตร
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๙๘

เด็กชายจุมพล ลุงปอ
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๖๙๙

เด็กชายสมพร ปนตานวน
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๐๐

นายชาติ คำหล่อ
๑/๐๘/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๐๑

นางสาวลลิตา สร้อยแก้ว
๑๒/๐๘/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๐๒

นางสุนีย์ ทรัพย์นิยมพงศ์
๑๗/๐๓/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๐๓

นางสาวทรงศรี จันทร์ตา
๖/๐๓/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๐๔

นางสาวชลกนก สารศรี
๒๘/๑๑/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๐๕

นางพิมพ์ประไพ กุลประดิษฐ์
๑๐/๐๖/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๐๖

นางสาวพิมใจ ใบชมภู่
๑๑/๐๘/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๐๗

เด็กหญิงดาว ติงต๊ะ

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๐๘

เด็กหญิงบุญยาพร แก้วพันธ์
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๐๙

เด็กหญิงพลอย แลง
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๙๒ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๑๐

เด็กหญิงสิริวรรณ วงศ์สิบแปดบุตร
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๑๑

เด็กหญิงจันทกานต์ บุญสม
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๑๒

เด็กหญิงธารารัตน์ ธรรมจักร
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๑๓

เด็กหญิงประภารัตน์ เพ็ญศรี

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๑๔

เด็กหญิงอัญชิสา ใจภูมิ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๑๕

เด็กชายอาติง ออ
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๑๖

เด็กหญิงแตงโม ไม่ระบุ
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๑๗

เด็กชายรวีวัฒน์ วิวัฒน์เลิศสกุล
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๑๘

เด็กหญิงรินทร์ดา จะคา
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๑๙

เด็กหญิงเครือวัลย์ สมทอง
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๒๐

เด็กหญิงเพ็ญ ลุงคำ
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๒๑

นางสาวกัลดา แซ่ย้า

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๒๒

เด็กชายอธิราช ตัวลือ
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่สา วัดสว่างบรรเทิง  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๒๓

เด็กหญิงกนกพร ลุงออ
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๒๔

เด็กหญิงคำน้อย ลุงคำ
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๒๕

เด็กชายชัยวัฒน์ ลุงจิง

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๒๖

เด็กหญิงธมลวรรณ รันแก้ว
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๒๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ ลอยเทียง

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๒๘

เด็กหญิงนำฝน จันทะบุญ
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๒๙

เด็กชายบุญมา นายพงศ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๓๐

เด็กหญิงปวีณา สระทองเย็น
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๓๑

เด็กหญิงปยะมาศ ไอ้สาร
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๓๒

เด็กชายพงศ์พัทธ์ น้อยโม๊ะ
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๓๓

เด็กชายพิศุทธิ

์

เขียวธง
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๓๔

เด็กชายพีรภัทร์ ธูปหอม
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๓๕

เด็กหญิงศศิภา จะกล้า
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๓๖

เด็กชายศิษย์วิชัย ม่วงมา
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๓๗

เด็กชายศุภชัย เครือแก้ว
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๓๘

เด็กชายสมพร คำเรียง
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๓๙

เด็กชายสิทธิชัย บาหลา
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๔๐

เด็กหญิงหมวย ลุงต่า
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๔๑

เด็กชายอรุณ คำโม๊ะ
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๔๒

เด็กหญิงอินธิรา พะแลเก
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๔๓

เด็กหญิงเนตรนภา มงคลหฤทัย
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๔๔

เด็กชายเบิม ลุงเล็ก
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๙๓ / ๓๓๒

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๔๕

เด็กชายแอปเปล มะทะ
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๔๖

เด็กชายทวีทรัพย์ มะลิปน
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๔๗

เด็กหญิงธิดา เลาว้าง
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๔๘

เด็กชายวีรศักดิชัย

์

สร้อย
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๔๙

เด็กชายสมชาติ สุรินทร์
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๕๐

เด็กชายฉัตรชัย ทุนโหย่
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๕๑

เด็กชายชินบุตร แซ่ตัง

้

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๕๒

เด็กชายณัฐดนัย ลงทุน
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๕๓

เด็กหญิงปนัดดา คงยิม

้

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๕๔

เด็กชายภราดร ถามถ้วน
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๕๕

เด็กชายวัชรพล สุนิติมนฑล
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๕๖

เด็กชายบรรณวิชญ์ คุ้มประคอง
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๕๗

เด็กชายพงศกร ยะสวัสดิ

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๕๘

เด็กหญิงสาวิตรี ตันตระกูล
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๕๙

เด็กหญิงสุทธิดา มงคล
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๖๐

เด็กชายเต๋า ลุงย่า
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๖๑

เด็กหญิงเรณุกา คำหวาย
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๖๒

เด็กชายรัฐนันท์
กุสุมภ์ราชกิจเจริญ ๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๖๓

เด็กหญิงรัชนีกร ปนต๊ะแก้ว

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดนำตกแม่สา  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๖๔

เด็กหญิงกชกร ตนขัน
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๖๕

เด็กหญิงกชกร สุขแสน
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๖๖

เด็กหญิงกมลวรรณ เรณู
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๖๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ สอนแก้ว
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๖๘

เด็กชายกฤษวรรษ คำดา
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๖๙

เด็กหญิงกัญญาพัชร พัฒนา

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๗๐

เด็กหญิงกัญญาวีร์ กำแพงแก้ว
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๗๑

เด็กหญิงกัณฐิกา อินต๊ะ
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๗๒

เด็กหญิงกัลยา วงค์นอก
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๗๓

เด็กชายกิตติธัช เสนสม
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๗๔

เด็กชายกิตติพงศ์ อินหน่อแก้ว
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๗๕

เด็กชายกิตติพงษ์ ม่วงใจ
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๗๖

เด็กหญิงกุลปริยา สมทอง
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๗๗

เด็กชายก้าวไกล วันสม
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๗๘

เด็กหญิงขวัญกมล คำวงษา
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๗๙

เด็กชายคทาธาร น้อยทู
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๙๔ / ๓๓๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๘๐

เด็กชายคุณานนต์ ดวงตาสิทธิ

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๘๑

เด็กชายจักรพรรดิ

์

สร้อยทอง
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๘๒

เด็กหญิงจารุพิชญา ค่วยเทศ
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๘๓

เด็กชายจิรภัทร ขาวสุวรรณ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๘๔

เด็กหญิงจิราวดี กลัดใจบุญ
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๘๕

เด็กหญิงจีรนันท์ ถนอมวิทยา
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๘๖

เด็กหญิงจุฑามาศ กันทวงษ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๘๗

เด็กหญิงจุฑารัตน์ มีทรง
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๘๘

เด็กชายฉัตรณพัฒน์ บุญเพ็ชร
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๘๙

เด็กชายชนวิท เตชะเลิศพนา
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๙๐

เด็กชายชนะวงศ์ ชาเนตร
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๙๑

เด็กหญิงชนาภา ปนคำ
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๙๒

เด็กหญิงชนิดาภา พัดเย็น
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๙๓

เด็กชายชัชณธัต จริยณัฐภัทร
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๙๔

เด็กชายชัยทรัพย์ ผาแก้ว
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๙๕

เด็กหญิงฐิตา เจริญจันทร์
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๙๖

เด็กหญิงฐิติกานต์ ภูครึง
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๙๗

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ตะติยา

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๙๘

เด็กหญิงฐิติรัตน์ เหนือสุวรรณ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๗๙๙

เด็กหญิงณัฎฐณิชา นันแก้ว
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๐๐

เด็กหญิงณัฎฐณิชา วงศ์เสือ
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๐๑

เด็กชายณัฐกิตติ

์

คำตรี
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๐๒

เด็กหญิงณัฐชนก โพธิคำ

์

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๐๓

เด็กหญิงณัฐฌา อู่ทอง
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๐๔

เด็กชายณัฐดนัย มณีแก้ว
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๐๕

เด็กหญิงณัฐธิดา คำเปล่ง
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๐๖

เด็กชายณัฐนนท์ วงศ์จันทร์
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๐๗

เด็กหญิงณัฐมนท์ พรหมจารีย์
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๐๘

เด็กหญิงณิชา จามา
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๐๙

เด็กหญิงณิชานาฎ เร่งเร็ว
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๑๐

เด็กชายถิรศักดิ

์

เทพสิงห์แก้ว
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๑๑

เด็กหญิงทอฝน เสงียมรัตน์

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๑๒

เด็กหญิงทิฆัมพร ภูสด
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๑๓

เด็กหญิงทิพยาภรณ์ สินธบัณฑิต
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๑๔

เด็กหญิงทิพย์ภิญา คำจ้อย
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๙๕ / ๓๓๒

้
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ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๑๕

เด็กหญิงธนกร นงค์ไว

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๑๖

เด็กชายธนภัทร ขอดแก้ว
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๑๗

เด็กหญิงธนัญชนก โกฎมณี
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๑๘

เด็กหญิงธีตา ไชยประภา
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๑๙

เด็กหญิงนภาพร ตี

้

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๒๐

เด็กหญิงนฤมล อูปสาร
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๒๑

เด็กหญิงนุภาวรรณ์ หนูฤทธิ

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๒๒

เด็กหญิงปฐมาวดี นามวงค์
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๒๓

เด็กหญิงประภาวัลย์ บัวจันทร์
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๒๔

เด็กหญิงปยาภรณ์ บุญเต็ม
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๒๕

เด็กชายพงษ์เทพ ชืนจี

่ ๋

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๒๖

เด็กหญิงพนิดา ขอดอิน

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๒๗

เด็กหญิงพรธิดา โถหิน
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๒๘

เด็กหญิงพรภัคนันท์ วงค์สร้อย
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๒๙

เด็กหญิงพัชราภา มูลลี

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๓๐

เด็กหญิงพิกูล แสนขัติยะ
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๓๑

เด็กหญิงพิมพ์ใจ ปอคำ
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๓๒

เด็กชายพิสิทธิ

์

ทะปะละ
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๓๓

เด็กหญิงพุทธิดา ทองหลอม
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๓๔

เด็กหญิงภคมน เสาร์หมืน

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๓๕

เด็กชายภัทร เจตนาแจ่ม
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๓๖

เด็กหญิงภัทรธาลดา คำปน
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๓๗

เด็กหญิงภัทรวดี สมานกสิกร
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๓๘

เด็กหญิงภาณินี มณีรัตน์
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๓๙

เด็กหญิงมณฑกานต์ เสวียง
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๔๐

เด็กชายรัฐภูมิ รินลาด

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๔๑

เด็กหญิงรินรดา จันทวี
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๔๒

เด็กชายวัชระพงษ์ เรือนแก้ว
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๔๓

เด็กหญิงวิภาวี แสนจัน
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๔๔

เด็กหญิงวีรภัทรา สุขแกมา

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๔๕

เด็กหญิงวีระวรรณ ก้อนคำ
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๔๖

เด็กหญิงศศิมา สครรัมย์
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๔๗

เด็กหญิงศุภกานต์ วุฒิธรรมกุล

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๔๘

เด็กชายศุภโชค สายเขียว
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๔๙

เด็กชายสนธิ เกิดแก้ว

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๙๖ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๕๐

เด็กหญิงสุชานันท์ ติภาวัง
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๕๑

เด็กหญิงสุภาภรณ์ โกฎิแก้ว
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๕๒

เด็กชายอดิสร วงศ์พระบาง
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๕๓

เด็กชายอภิเชษฐ์ กุนนา
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๕๔

เด็กหญิงอมลณัฐ ธนจรัสพงศ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๕๕

เด็กชายอรรถพันธ์ สุวรรณ
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๕๖

เด็กหญิงอรศิริญาณ์ ภมรรัตนวงศ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๕๗

เด็กหญิงอาทิตยา นวลฝน

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๕๘

เด็กหญิงอาทิตยา เรืองเดช
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๕๙

เด็กหญิงอาภาพัชร์ ปงแก้ว
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๖๐

เด็กหญิงอิสริยา อุดมสม

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๖๑

เด็กชายอุกฤษฎ์ โกมล
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๖๒

เด็กหญิงอุบลวรรณ กาบสนิท
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๖๓

เด็กหญิงอโณทัย จันทิมา
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๖๔

เด็กหญิงเจนจิรา ลุงยะ
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๖๕

เด็กชายเจริญชัย ภรณ์ธนาบูรณ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๖๖

เด็กหญิงเดือนฉาย ดวงบาล

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๖๗

เด็กชายเมคิน เรืองทวีสกุล
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๖๘

เด็กชายโชคชาย รัตนดิลกกุล
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๖๙

เด็กหญิงกรรณิกา แซ่เล้า
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๗๐

เด็กหญิงกาญจนา ทวีสิทธิ

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๗๑

เด็กหญิงคำหล้า ชุมภู
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๗๒

เด็กชายจอมสุรางค์ กันยานวล
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๗๓

เด็กชายจักรพงศ์ อภิธรรมมา
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๗๔

เด็กหญิงจิรัชญา ฐานะ
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๗๕

เด็กหญิงจิราพัชร เสียงสังข์
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๗๖

เด็กหญิงจิราวรรณ์ เอกวรรณ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๗๗

เด็กหญิงจีรวรรณ กัณธวงค์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๗๘

เด็กชายจีราวุธ ยอดคำปา
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๗๙

เด็กชายจุลจักร กันทะรส
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๘๐

เด็กชายชนะชัย วงค์นอก

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๘๑

เด็กหญิงชนิกรรดา คำนวนวิทย์
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๘๒

เด็กชายชลวัตร จันทร์ครบ
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๘๓

เด็กหญิงญาณวิภา เตชะเลิศพนา
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๘๔

เด็กหญิงณัญชา กาวิละ
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๙๗ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๘๕

เด็กชายณัฐกิตติ

์

กิติกา
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๘๖

เด็กชายณัฐนันท์ หลวงหล้า
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๘๗

เด็กหญิงณัฐภรณ์ สนินัด
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๘๘

เด็กชายณัฐวุฒิ วงค์รังษี
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๘๙

เด็กชายดุลยวัต ยุติธรรม

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๙๐

เด็กชายธนกฤต นกเนียม
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๙๑

เด็กชายธนพงษ์ วงค์เขือนแก้ว

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๙๒

เด็กชายธนวัฒน์ ทวิสัย
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๙๓

เด็กชายธนัทสิน จามา
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๙๔

เด็กหญิงนภสร ของล้น
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๙๕

เด็กหญิงนลินี กันแก้ว
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๙๖

เด็กชายนันทนากร ทานา

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๙๗

เด็กหญิงนันทิภา ศรียุธ
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๙๘

เด็กชายนิติภูมิ กฤษเจริญ
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๘๙๙

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

เพชรพ่วง
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๐๐

เด็กหญิงปภาวรินท์ ฟองตา
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๐๑

เด็กหญิงปภาวี ใจแก้ว
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๐๒

เด็กหญิงปรอลวี ศรีสงคราม
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๐๓

เด็กหญิงปราญชลี แสนสุยะ
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๐๔

เด็กชายปรีชา เพชรนอก
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๐๕

เด็กชายปวริศ นครอินทร์
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๐๖

เด็กชายปยะทัศน์ อินต๊ะ
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๐๗

เด็กชายพงศกร ร้องเสียง

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๐๘

เด็กชายพงศธร คำยอดใจ
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๐๙

เด็กชายพงศภัค สุภโชค
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๑๐

เด็กชายพงศ์ภัค หิมะวัน
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๑๑

เด็กชายพชรพล ใหม่เฟย
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๑๒

เด็กชายพนาย แสงหล้า
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๑๓

เด็กหญิงพรชนก เฟองฟูกิจการ
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๑๔

เด็กชายพลลภัตน์ สมบูรณ์นิตย์
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๑๕

เด็กหญิงพัชรี บุญเลิศ

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๑๖

เด็กชายพิทักพงษ์ พรหมปญญา
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๑๗

เด็กชายพีรพัฒน์ กันทวงค์
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๑๘

เด็กชายพีรพัฒน์ แดงบุตร
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๑๙

เด็กชายพีระพล อินทบุญ
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๙๘ / ๓๓๒

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๒๐

เด็กชายภพอุดม อุปละ
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๒๑

เด็กหญิงภัค แสนบริบูรณ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๒๒

เด็กหญิงภัทรนันท์ สารยาสะ
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๒๓

เด็กชายภาสกร แซ่ลิม

้

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๒๔

เด็กชายรัชพล เจริญพงศ์
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๒๕

เด็กหญิงรัตน์ธิการณ์ ขาวมี
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๒๖

เด็กชายฤทธิเดช นาตะเปน
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๒๗

เด็กหญิงวรอนงค์ ดอนสี
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๒๘

เด็กชายวีรภัทร ศักดิสกุลไพศาล

์

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๒๙

เด็กชายศตวรรษ แสนสุยะ
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๓๐

เด็กชายศุภกิตต์ แซ่โซ้ง
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๓๑

เด็กชายศุภวัฒน์ ตันชุ่ม
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๓๒

เด็กหญิงสิรินทิพย์ โทผาวงษ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๓๓

เด็กหญิงสุชาดา ขากาดุก
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๓๔

เด็กหญิงสุลักษณา ช้ารักษ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๓๕

เด็กหญิงอัจฉริยา อินกอก

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๓๖

เด็กหญิงอัญชลี บุญชูสุข
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๓๗

เด็กหญิงอัญชลี เตชะเลิศพนา
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๓๘

เด็กหญิงอุรัสยา ทาทอง
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๓๙

เด็กหญิงเกวลิน หงษ์คำ
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๔๐

เด็กชายเดชาธร ชูศรีทอง
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๔๑

เด็กชายเดชาธร รู้รอบ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๔๒

เด็กชายโยธิน ตางาม
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านริมใต้ วัดอรุณนิวาส  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๔๓

เด็กหญิงจิรัชญา วงค์นาม
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดพรหมประดิษฐ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๔๔

เด็กหญิงฉันทนี เมืองงาม
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดพรหมประดิษฐ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๔๕

เด็กหญิงทศนีย์ ดวงมิตร
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดพรหมประดิษฐ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๔๖

เด็กหญิงธัญญา สิงห์ทอง
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดพรหมประดิษฐ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๔๗

เด็กหญิงธัญญารัตน์ พินุวงค์
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดพรหมประดิษฐ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๔๘

เด็กชายศุภกร นามี
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดพรหมประดิษฐ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๔๙

เด็กหญิงอาทิตยา แก้วก๋อง
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดพรหมประดิษฐ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๕๐

เด็กชายแดง คำปาน
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดพรหมประดิษฐ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๕๑

เด็กชายชัยณรงค์ คงดี

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดพรหมประดิษฐ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๕๒

เด็กชายธันวา อยู่ดี

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดพรหมประดิษฐ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๕๓

เด็กชายพรศักดิ

์

ลุงสม
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดพรหมประดิษฐ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๕๔

เด็กหญิงศรีอร แสงดี
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดพรหมประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๙๙ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๕๕

เด็กหญิงยุ่น ลุงต๊ะ
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดพรหมประดิษฐ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๕๖

เด็กชายรัชชานนท์ ทิศลา
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดพรหมประดิษฐ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๕๗

เด็กหญิงวรรณิศา ลุงทุน

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดพรหมประดิษฐ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๕๘

เด็กหญิงสวรรยา ทาเปยง
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดพรหมประดิษฐ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๕๙

เด็กชายหนุ่ม ลุงออ
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดพรหมประดิษฐ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๖๐

เด็กชายไพศาล รุ่งเรือง
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดพรหมประดิษฐ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๖๑

เด็กชายปริญญา ดาวพันธ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดพรหมประดิษฐ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๖๒

เด็กชายหลาววัน ลุงคำ
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดพรหมประดิษฐ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๖๓

เด็กหญิงอรนิช ลุงปาง
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดพรหมประดิษฐ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๖๔

เด็กชายกิตติกร อ้นชะดา
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดพรหมประดิษฐ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๖๕

เด็กชายอภิลักษณ์ กุลวิลัย

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดพรหมประดิษฐ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๖๖

เด็กชายยุทธนา แสนหมี
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดพรหมประดิษฐ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๖๗

เด็กชายสุรศักดิ

์

ยันนะ

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดพรหมประดิษฐ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๖๘

เด็กชายสุรเชษฐ์ แซ่เท่า
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดพรหมประดิษฐ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๖๙

เด็กหญิงอนุธิดา แซ่เท่า
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดพรหมประดิษฐ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๗๐

เด็กหญิงเครือ ลุงคำ
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านต้นผึง

้

วัดพรหมประดิษฐ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๗๑

เด็กชายชาตรี ชปนมนต์
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๗๒

เด็กหญิงญาดา ลุงสุ
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๗๓

เด็กหญิงฐิติมา พิลาศชวนพิศ
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๗๔

เด็กชายนธรชัย สุธรพรหมรักษ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๗๕

เด็กหญิงนริศรา ตุ่นปอ
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๗๖

เด็กหญิงนันทิมา ไพรพนาปกรณ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๗๗

เด็กหญิงนิรันดร์ สงวนประชา

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๗๘

เด็กหญิงพนิตา เซ่งจ่าว
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๗๙

เด็กหญิงพรวดี ดุเจโต๊ะ
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๘๐

เด็กหญิงพัชราวรรณ แซ่ลี
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๘๑

เด็กหญิงมาธวี จีเหียะ

้

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๘๒

เด็กหญิงรัชฎา อร่ามเวชวิบูลย์
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๘๓

เด็กหญิงรัตนาวลี สิงขรพิทักษ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๘๔

เด็กหญิงวาสนา เซ่งจ่าว
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๘๕

เด็กหญิงวิภาวา แซ่ลี
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๘๖

เด็กหญิงศลิษา สกุลจันทร์งาม
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๘๗

เด็กหญิงศศิภา ลือม๊ะ

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๘๘

เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์ นิยมกิจ
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๘๙

เด็กชายอนุชา ลุงตี

้

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๐๐ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๙๐

เด็กหญิงเกสรา ฉิมนาคเงิน

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๙๑

เด็กหญิงเครือวัน ธรีระวงศ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๙๒

เด็กหญิงเจือจันทร์ พิลาสชวนพิศ
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๙๓

เด็กหญิงเพ็ญโพยม สุนันต๊ะ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๙๔

เด็กหญิงกรนิกา ธรีระวงศ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๙๕

เด็กหญิงตะวัน ลุงสุ
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๙๖

เด็กชายธาวิน แซ่ว้าน
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๙๗

เด็กหญิงปภาวรินท์ พลดร
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๙๘

เด็กหญิงพรนภา ไพศาลประพิณ
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๕๙/๐๖๙๙๙

เด็กหญิงพัตรพิมล ตาจุมปา
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๐๐

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ เสมอวงค์ติบ

๊

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๐๑

เด็กหญิงมัณฑิรา อุตนะวงค์
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๐๒

เด็กหญิงลลิตา เซ่งจ่าว
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๐๓

เด็กหญิงวรพิม อมรใฝส่องแสง
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๐๔

เด็กชายหน่อคำ ลุงตี

้

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๐๕
เด็กหญิงเบญจวรรณ เลาย่าง

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๐๖

เด็กหญิงจันทกานต์ เลาซางเปลย
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๐๗

เด็กหญิงจีราภรณ์ มรุพงศ์
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๐๘

เด็กหญิงนภาพร เซ่งจ่าว
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๐๙

เด็กชายพิภัทร เขือนแก้ว

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๑๐

เด็กหญิงภิญญดา นันต๊ะคำมี
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๑๑

เด็กชายวีระศักดิ

์

แซ่ลี
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๑๒

เด็กชายศุภฤกษ์ รัตนะ
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๑๓

นายหม่อง เมืองม่วน
๒๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๑๔

เด็กหญิงอภิสรา แซ่ลี
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๑๕

เด็กชายเรืองศักดิ

์

แสนสุขอุดมบุญ
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๑๖

เด็กชายฐิติกร ปุดหน้อย
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๑๗

นายณัฐพล พลแสน
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๑๘

นายทิตยกร ใจธนาทรัพย์
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๑๙

เด็กหญิงธนพร อุโฟอยู่โพ
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๒๐

นายธนากร ปนแก้ว
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๒๑

นายธีระภัทร เกษตรเจริญวงค์
๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๒๒

เด็กหญิงนรัญญา ทูแก้ว
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๒๓

นางสาวประกายดาว ทุ่งสุริยา
๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๒๔

เด็กชายปรีชา มณฑลนที
๐๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๐๑ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๒๕

เด็กหญิงพรกนก สุขเปย
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๒๖

นายพุฒิพงศ์ กันทะกุมาร
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๒๗

นายยงยุทธ แซ่ลี
๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๒๘

เด็กหญิงระภีพร อนุสรณ์พนา
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๒๙

นางสาววาสนา พรหม

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๓๐

เด็กหญิงศิริวรรณ ฝอยทอง
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๓๑

เด็กชายศิวกร คัดสรร
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๓๒

นางสาวสุพรรษา อินต๊ะแก้ว
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๓๓

นางสาวสุรดา ดีเติงแก้ว
๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๓๔

เด็กชายสุรศักดิ

์

แซ่ลี
๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๓๕

นายหรรษวัต กูดแก้ว
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๓๖

เด็กหญิงอภิชญา คุณณา
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๓๗

นางสาวอรปรียา วงศ์ชยางกูร
๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๓๘

นายโศภณ มณฑลนที
๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๓๙

เด็กชายไกรวิชญ์ อินตานะ
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๔๐

นายจิรวัตร เลาย่าง
๐๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๔๑

นายทองศักดิ

์

ภูผาอารักษ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๔๒

นางสาวรัตนาภรณ์ ส่างหน่อ
๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๔๓

นางสาวรัศมี พิทักษ์ไพร
๒๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๔๔

นางสาวศศิวิมล ปญญาแปง
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๔๕

นายศักดิดำรง

์

ภูธรสายชล
๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๔๖

นายศิวกร สุภัคเกียรติสกุล
๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๔๗

นางสาวศุภดา แจวมูแฮ
๑๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๔๘

นายสุทธิพงษ์ เลามาเยีย

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๔๙

นางสาวอินทิรา แซ่วะ
๓๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๕๐

นายเย่ง แซ่เล่า
๒๗/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๕๑

นายเอกชาติ กุณาแปง
๒๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๕๒

นายโสภณ แซ่วะ
๒๑/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วัดดอยสัพพัญู  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๕๓

เด็กหญิงณิชา จินะ
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา   

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๕๔

เด็กหญิงปาริฉัตร วงค์คำ ๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา   

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๕๕

เด็กหญิงญานิศา ไหลมี
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา   

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๕๖

เด็กหญิงกณิศา จัดการค้า
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๕๗

นายจรูญวิทย์ จุ่มติบ

๊

๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๕๘

เด็กหญิงจิรภิญญา มูลไหล
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๕๙

เด็กหญิงจิรวดี สุรินทร์
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๐๒ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๖๐

เด็กหญิงฐิดาภรณ์ ติบหลวง

๊

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๖๑

เด็กหญิงฐิติพร ใสฟู
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๖๒

เด็กหญิงณัฎฐา เพชรสว่าง
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๖๓

เด็กชายถนัด ประกอบสุข
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๖๔

เด็กชายปณณวิชญ์ หน่อปุด
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๖๕

เด็กหญิงปยะวัลย์ กันทา
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๖๖

เด็กชายพุฒิพร แพรพรรณเลิศ
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๖๗

เด็กชายมานพ สุขเหลือล้น
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๖๘

เด็กชายรัฐภูมิ คำจา
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๖๙

เด็กหญิงรินทร์ระวี แก้วตุ้ย
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๗๐

เด็กชายวชิราวิทย์ นันตา
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๗๑

เด็กชายศิรวิทย์ ทาวงค์
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๗๒

เด็กชายศุภณัฐ เปยกันทา
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๗๓

เด็กชายสมเกียรติ แซ่ย่าง
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๗๔

เด็กชายสุรพิชญ์ ผ่องแพ้ว
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๗๕

เด็กหญิงกัญญา ลุงจืน

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๗๖

เด็กหญิงธัญชนก จันทร์ต๊ะ
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๗๗

เด็กหญิงธิตยา พรหมเสาร์
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๗๘

เด็กหญิงนิชาภัทร แสนหาญชัย
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๗๙

เด็กหญิงนุสรินทร์ ลุงซู
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๘๐

เด็กหญิงปริชาติ หมืนอ่อน

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๘๑

เด็กหญิงพิณกวี พนากิจไพวัลย์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๘๒

เด็กหญิงพิมพ์นิภา หล้าอินสม
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๘๓

เด็กหญิงพิมพ์พิชชา ใจกระเสน
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๘๔

เด็กชายภูมินทร์ อินต๊ะวงศ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๘๕

เด็กหญิงสิริพร แซ่ลี
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๘๖

เด็กหญิงสุชาดา ขวัญมา
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๘๗

เด็กหญิงหทัยชนก พรหมเสน
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๘๘

เด็กชายอนุวัฒน์ สุยะ
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๘๙

เด็กหญิงอาทิตยา คำภิละ
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๙๐

เด็กชายเสฎฐวุติ ประกอบกิจดี

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๙๑

เด็กชายกฤตพจน์ ผัดมูล
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๙๒

เด็กหญิงกิตติกา แซ่วะ

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๙๓

เด็กชายจิตรกร ปาโปงไพบูลย์
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๙๔

เด็กหญิงจีรนันท์ เดชะ
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๐๓ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๙๕

เด็กชายจีระศักดิ

์

จันทร์ต๊ะ
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๙๖

เด็กชายชณัฐชัย เลาย่าง
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๙๗

เด็กชายณภัทร อินตา
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๙๘

เด็กชายณัชพล แซ่ย่าง
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๐๙๙

เด็กชายทรนง กันธิยะ
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๐๐

เด็กชายธนากร ปญญา
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๐๑

เด็กชายธิติกร คำฟู
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๐๒

เด็กชายธีรเดช เจริญวงศ์
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๐๓

เด็กหญิงนวลักษณ์ เบียจัน

้ ่

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๐๔

เด็กชายบริรักษ์ จันต๊ะ

๋

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๐๕

เด็กหญิงบุณยาพร เรืองธีรนพคุณ
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๐๖

เด็กชายประทีป เกษตรกุลทรัพย์
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๐๗

เด็กหญิงพนารัตน์ กระยาหงัน
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๐๘

เด็กหญิงพิกุลทอง แซ่โซ่ง
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๐๙

เด็กชายภาณุพัฒน์ ศรีเทียง

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๑๐

เด็กชายมงคล ปารีเสน
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๑๑

เด็กหญิงรุจิรา พวงคำ
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๑๒

เด็กหญิงวรัญญา แสนคำแพ
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๑๓

เด็กชายวิสา สาธวัง
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๑๔

เด็กชายวุฒิชัย หลวงโย
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๑๕

เด็กชายสว่าง มณฑลนที
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๑๖

เด็กชายอนุวัฒน์ มโนปน
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) วัดจำลอง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๑๗

เด็กหญิงกรวรรณ จันทร์ชัย
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดดอนปน  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๑๘

เด็กหญิงชนท์นิภา ปนติ
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดดอนปน  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๑๙

เด็กหญิงณัฐธิดา คำหล้า
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดดอนปน  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๒๐

เด็กหญิงทานตะวัน พรสวรรค์เมตตา
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดดอนปน  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๒๑

เด็กชายพัฒธนพงษ์ แก้วดวงดี
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดดอนปน  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๒๒

เด็กหญิงพีรชญา มาลีเวช
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดดอนปน  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๒๓

เด็กหญิงณัชชา ดารา
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดดอนปน  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๒๔

เด็กชายณัฐพงศ์ สว่างแก้ว
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดดอนปน  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๒๕

เด็กชายธวัชชัย ชัยสวัสดิ

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดดอนปน  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๒๖

เด็กชายภาณุวัฒน์ จิน๊ะวงค์
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดดอนปน  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๒๗

เด็กหญิงรังสินี เกตุรัตน์
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดดอนปน  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๒๘

เด็กหญิงวรัทยา หน้อยสุยะ ๕/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา (กองคำราษฎร์นุสรณ์)

วัดดอนเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๒๙

เด็กหญิงอภิญญา พิมพ์นาค
๑๑/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา (กองคำราษฎร์นุสรณ์)

วัดดอนเปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๐๔ / ๓๓๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๓๐

เด็กหญิงเจนนิเฟอร์ มาลี ชาโนนี

่

๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา (กองคำราษฎร์นุสรณ์)

วัดดอนเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๓๑

เด็กหญิงพัชรวรรณ ศรีใสย์
๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา (กองคำราษฎร์นุสรณ์)

วัดดอนเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๓๒

เด็กหญิงฐิตาภา กลินหอม

่

๑๓/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา (กองคำราษฎร์นุสรณ์)

วัดดอนเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๓๓

เด็กหญิงอิศริยา สุวรรณภูมิ
๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา (กองคำราษฎร์นุสรณ์)

วัดดอนเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๓๔

เด็กหญิงธีรกานต์ กุมกัน
๒๓/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา (กองคำราษฎร์นุสรณ์)

วัดดอนเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๓๕

เด็กชายสะตือ ลุงทุน ๑/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา (กองคำราษฎร์นุสรณ์)

วัดดอนเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๓๖

เด็กชายนราธิป ใจสา ๙/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา (กองคำราษฎร์นุสรณ์)

วัดดอนเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๓๗

เด็กชายพีรพัฒน์ แซ่วาง
๒๘/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา (กองคำราษฎร์นุสรณ์)

วัดดอนเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๓๘

เด็กชายดลธรรม เอียมงาม

่

๑๒/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา (กองคำราษฎร์นุสรณ์)

วัดดอนเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๓๙

เด็กชายต้นข้าว โอ่โดเซา
๒๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา (กองคำราษฎร์นุสรณ์)

วัดดอนเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๔๐

เด็กชายคณาธิป ทะวงศ์สา

๒๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา (กองคำราษฎร์นุสรณ์)

วัดดอนเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๔๑

เด็กชายบวรชนม์ ซองเงิน
๒๒/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา (กองคำราษฎร์นุสรณ์)

วัดดอนเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๔๒

เด็กชายณัภทร คลองตุ่น ๑/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา (กองคำราษฎร์นุสรณ์)

วัดดอนเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๔๓

เด็กหญิงอภิชญา พลอยแดง ๕/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา (กองคำราษฎร์นุสรณ์)

วัดดอนเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๔๔

เด็กหญิงกฤติมากร หม่องหนัก
๒๖/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา (กองคำราษฎร์นุสรณ์)

วัดดอนเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๔๕

เด็กหญิงวรรณพร ชุ่มวิเศษ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา (กองคำราษฎร์นุสรณ์)

วัดดอนเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๔๖

เด็กหญิงวรรณภา ชุ่มวิเศษ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา (กองคำราษฎร์นุสรณ์)

วัดดอนเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๔๗

เด็กชายธีรเดช มศิริยานันท์
๒๓/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา (กองคำราษฎร์นุสรณ์)

วัดดอนเปา  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๔๘

เด็กชายยุทธภูมิ อุดมสถาพรชัย

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งศาลา วัดทุ่งศิลา  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๔๙

เด็กหญิงอริสา จุมปา
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งศาลา วัดทุ่งศิลา  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๕๐

เด็กหญิงอัจฉริยา ฝนเมฆ
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งศาลา วัดทุ่งศิลา  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๕๑

เด็กหญิงอ่อน ลุงมู
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งศาลา วัดทุ่งศิลา  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๕๒

เด็กชายโสภณวิชญ์ เตมียะ
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งศาลา วัดทุ่งศิลา  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๕๓

เด็กหญิงฐิติพร ฟกนาค
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งศาลา วัดทุ่งศิลา  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๕๔

เด็กชายทูน ลุงพัน
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งศาลา วัดทุ่งศิลา  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๕๕

เด็กชายธนภัทร คำมี
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งศาลา วัดทุ่งศิลา  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๕๖

เด็กชายธนวิชญ์ คำมา

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งศาลา วัดทุ่งศิลา  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๕๗

เด็กชายประกาศิต อุ่นปก
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งศาลา วัดทุ่งศิลา  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๕๘

เด็กชายภราดร กองบุญเทียม
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งศาลา วัดทุ่งศิลา  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๕๙
เด็กชายศุบรรณลักษณ์

นวลทวี
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งศาลา วัดทุ่งศิลา  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๖๐

เด็กหญิงสมิตานันท์ แสนใบ
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งศาลา วัดทุ่งศิลา  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๖๑

เด็กหญิงสุภาวตรี ใจใหม่
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งศาลา วัดทุ่งศิลา  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๖๒

เด็กชายสุริยาวุธ มูลสวัสดิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งศาลา วัดทุ่งศิลา  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๖๓

เด็กชายอภิศุภโชค คำมูล
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งศาลา วัดทุ่งศิลา  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๖๔

เด็กหญิงวิลาสินี ไฝคำ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าปาฝาง วัดรังษีสุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๐๕ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๖๕

เด็กหญิงสาริกา ติบทิม

๊

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าปาฝาง วัดรังษีสุทธาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๖๖

เด็กหญิงสุชาวดี มูลออน
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าปาฝาง วัดรังษีสุทธาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๖๗

เด็กชายอมรศักดิ

์

สามแสน
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าปาฝาง วัดรังษีสุทธาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๖๘

เด็กหญิงจิตสุภา ยาวิระ
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร วัดศิริชัยนิมิตร  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๖๙

เด็กชายชยพล คำไหว
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร วัดศิริชัยนิมิตร  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๗๐

เด็กชายซือ

่

ลุงป
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร วัดศิริชัยนิมิตร  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๗๑

เด็กชายณรงค์ ลุงซอ
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร วัดศิริชัยนิมิตร  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๗๒

เด็กหญิงนองขิ ลุงป
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร วัดศิริชัยนิมิตร  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๗๓

เด็กหญิงปาณิสรา วันดี

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร วัดศิริชัยนิมิตร  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๗๔

เด็กชายพงศกร กันทะมา
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร วัดศิริชัยนิมิตร  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๗๕

เด็กหญิงพลอย ลุงแอ้
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร วัดศิริชัยนิมิตร  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๗๖

เด็กชายยุทธนา ปุดหน้อย
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร วัดศิริชัยนิมิตร  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๗๗

เด็กหญิงศศิธร อภิฤทธิพัฒณ์

์

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร วัดศิริชัยนิมิตร  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๗๘

เด็กชายสมชาย ลุงซิง
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร วัดศิริชัยนิมิตร  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๗๙

เด็กชายอาทิตย์ ลุงต่า
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร วัดศิริชัยนิมิตร  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๘๐

เด็กหญิงอิม

๋

ลุงตี

้

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร วัดศิริชัยนิมิตร  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๘๑

เด็กหญิงแอ๋ม ลุงตี

้

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร วัดศิริชัยนิมิตร  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๘๒

เด็กหญิงไพลิน ไชยวรรณ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร วัดศิริชัยนิมิตร  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๘๓

เด็กชายกลวัชร เรือนเปง
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร วัดศิริชัยนิมิตร  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๘๔

เด็กหญิงกานดา ดาวเรือง
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร วัดศิริชัยนิมิตร  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๘๕

เด็กหญิงณัฐริกา โชติจรัสธรรม
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร วัดศิริชัยนิมิตร  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๘๖

เด็กชายทรงสิทธิ

์

พรหม
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร วัดศิริชัยนิมิตร  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๘๗

เด็กหญิงธันญ่า พรนิมิตร
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร วัดศิริชัยนิมิตร  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๘๘

เด็กชายธีรยุทธ ปมปา
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร วัดศิริชัยนิมิตร  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๘๙

เด็กหญิงปริฉัตร อินคำ

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร วัดศิริชัยนิมิตร  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๙๐

เด็กชายสมชาย จันทา
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร วัดศิริชัยนิมิตร  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๙๑

เด็กหญิงโชติกา สุริยจันทร์
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร วัดศิริชัยนิมิตร  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๙๒

เด็กชายกฤติภูมิ กันทะจา
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร วัดศิริชัยนิมิตร  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๙๓

เด็กชายวรัญชิต ส่างแป
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร วัดศิริชัยนิมิตร  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๙๔

เด็กชายสมชาย ลุงทูล
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร วัดศิริชัยนิมิตร  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๙๕

เด็กชายสัญญา ระพีเจิดสวัสดิ

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร วัดศิริชัยนิมิตร  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๙๖

เด็กชายอนุชิต ลุงตี

๊

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร วัดศิริชัยนิมิตร  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๙๗

เด็กหญิงขวัญศิริ พลศรี
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพันตน วัดห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๙๘

เด็กชายปรเมษ คำภิโล
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพันตน วัดห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๑๙๙

เด็กหญิงพรพรรณ คำปอ

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านพันตน วัดห้วยแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๐๖ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๐๐

เด็กหญิงวนิดา เมืองมา
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพันตน วัดห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๐๑

เด็กหญิงอิพู นายอ่อน
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพันตน วัดห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๐๒

เด็กหญิงอิมล นายอ่อน
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพันตน วัดห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๐๓

เด็กชายชุติมันต์ ชมภูพันธ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพันตน วัดห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๐๔

เด็กหญิงณัฐวดี คำปน
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพันตน วัดห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๐๕

เด็กชายต้น บุญทอง
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพันตน วัดห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๐๖

เด็กชายธนากร ขัดตุ่น
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพันตน วัดห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๐๗

เด็กหญิงปาริชาติ สุคำ
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพันตน วัดห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๐๘

เด็กหญิงวันเพ็ญ ลุงต๊ะ
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพันตน วัดห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๐๙

เด็กหญิงจิดาภา มุ่งมันเพชร

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยแก้ว วัดห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๑๐

เด็กชายธนวิชญ์ คำนุง
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยแก้ว วัดห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๑๑

เด็กชายธวัชชัย เดชเจริญดี
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยแก้ว วัดห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๑๒

เด็กหญิงธัญญาเรศ พรมมนุษย์
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยแก้ว วัดห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๑๓

เด็กชายอนุชิต เลิศจิตต์
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยแก้ว วัดห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๑๔

เด็กชายธีรพงศ์ สิทธิดง
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยแก้ว วัดห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๑๕

เด็กชายพงษ์เทพ วนาลีไพศาล
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยแก้ว วัดห้วยแก้ว  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๑๖

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ใจแสง

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๑๗

เด็กหญิงกัลยา ใจหล้า

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๑๘

เด็กหญิงขวัญ หล้า
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๑๙

เด็กหญิงขวัญเนตร ไทยใหม่
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๒๐

เด็กหญิงจิรัชชญา เสามา
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๒๑

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ดิพอดู
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๒๒

เด็กชายทรงวุฒิ แซ่วะ
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๒๓

เด็กหญิงทิวาพร อนุรักษ์ดอย
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๒๔

เด็กชายธงชัย ปนไต้
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๒๕

เด็กชายธนพงษ์ บุญทา
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๒๖

เด็กหญิงรุจิดา เปะยอคือนือ
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๒๗

เด็กหญิงสุวนันท์ ชีวโรจน์อังกูร
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๒๘

เด็กหญิงสุวรรณา จอชิ
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๒๙

เด็กหญิงอรจิรา สุพนาลัย
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๓๐

เด็กหญิงเจนจิรา ลุงต๊ะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๓๑

เด็กหญิงแพรวา เหล่อพอ
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๓๒

เด็กชายกำพล สวรรค์ทวาร
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๓๓

เด็กหญิงขวัญจิรา ยงพฤกษา
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๓๔

เด็กหญิงคำซือ

้

ลุงต๊ะ
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๐๗ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๓๕

เด็กหญิงจันจิรา พงศ์ชำนาญไพร
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๓๖

เด็กหญิงจิราพรรณ กิงไพรทอง

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๓๗

เด็กชายจีรทีปต์ แก้วออน
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๓๘

เด็กหญิงจีรนัน สุติมูล

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๓๙

เด็กหญิงชมนาด ดอนยางไพร
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๔๐

เด็กหญิงชมัยพร อุปราชัยดำรง
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๔๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ตาสิติ
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๔๒

เด็กชายธีรพงษ์ ประทีปโกสุมภ์
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๔๓

เด็กชายนาวี รักรุกขชาติ
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๔๔

เด็กหญิงนิรชร นาระต๊ะ
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๔๕

เด็กหญิงพรชิตา พะฮือลู

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๔๖

เด็กหญิงพิทยาภรณ์ ไตมา
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๔๗

เด็กหญิงพิยะดา โพแฮ
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๔๘

เด็กหญิงรุ่งไพลิน แหล่โพแหมะ
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๔๙

เด็กหญิงวิยดา ศตมงคลกูล
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๕๐

เด็กหญิงอาศิรี สาธกวิธี
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๕๑

เด็กชายก่อศักดิ

์

รักรุกขชาติ
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๕๒

เด็กหญิงจีรภา ไม่มีนามสกุล
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๕๓

เด็กหญิงจีลวรรณ์ พนาสันติกุล
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๕๔

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เรืองกิจจิตนา
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๕๕

เด็กหญิงญานภา ไดมา

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๕๖

เด็กหญิงฐิติรัตน์ กุจอ
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๕๗

เด็กชายนครินทร์ สุริบุญ
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๕๘

เด็กหญิงนันทิมา อุแสง
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๕๙

เด็กชายภานุพงศ์ มาเย๊อะ
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๖๐

เด็กหญิงภาลินี
พะแหล่หน่อแฮะ

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๖๑

เด็กหญิงยาใจ แสนวังทอง
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๖๒

เด็กหญิงรัตนา โพแฮ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๖๓

เด็กหญิงรินดา นิยานิ
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๖๔

เด็กชายศราวิน แก้วนวล
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๖๕

เด็กชายอัครพนธ์ มาเยอะ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๖๖

เด็กหญิงอัญชลี แซ่ยะ

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๖๗

เด็กหญิงอิสริยา ชีวโรจน์อังกูร
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๖๘

เด็กหญิงกัญญารักษ์ โกพาลี
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๖๙

เด็กชายกิตติภพ แสงเท้า

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๐๘ / ๓๓๒

้
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เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๗๐

เด็กชายกุสุมภ์ สุขดำรงวนา
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๗๑

เด็กหญิงขวัญจิรา เปะยอคือนือ
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๗๒

เด็กชายคมสันต์ พรพนาวัน
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๗๓

เด็กหญิงคำพร ลุงกร
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๗๔

เด็กชายจักรพจน์ พิทักษ์ไพร
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๗๕

เด็กชายจักริน คีรีสกุลพันธุ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๗๖

เด็กหญิงจันทกานติ

์

ไพสณฑ์หรรษา
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๗๗

เด็กหญิงจิดาภา ภูมิปญญาดีสม
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๗๘

เด็กหญิงจิดาภา อนุรักษ์ดอย
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๗๙

เด็กหญิงจิรภิญญา ประมุขเมาลี
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๘๐

เด็กหญิงฉลวยพรรณ ลาวะ
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๘๑

เด็กหญิงชนิภรณ์ หล้ายาว
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๘๒

เด็กหญิงชีวาพร เจริญสุขสมบัติ
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๘๓

เด็กหญิงดวงพร เสริมสร้างคีรี
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๘๔

เด็กหญิงธีรวัลย์ ธรรมประทีปชัย
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๘๕

เด็กหญิงนิจวรีย์ ขุนคีรีไพร
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๘๖

เด็กชายพานทอง เหลาทำนา
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๘๗

เด็กหญิงวราลี พรพนาธาร
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๘๘

เด็กหญิงอรไพลิน ขจีพนานน
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๘๙

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ การิยกิจ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๙๐

เด็กหญิงแก้ว -
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๙๑

เด็กชายชาญชัย แซ่เห่อ
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๙๒

เด็กหญิงธนพร ปญญาฟู
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๙๓

นางสาวนฤมล ประกรวาที
๑๕/๐๒/๒๕๔๐

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๙๔

นางสาววนัชพร ทอโหย่มือ
๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๙๕

เด็กหญิงวราลี พะชิ
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๙๖

เด็กหญิงวิลัดดานงค์ สาวโพ
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๙๗

เด็กหญิงศลิษา ยอดใจ

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๙๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ กาโยทัย
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๒๙๙

เด็กหญิงสุธิดา แก่ลินอ
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๐๐

เด็กหญิงสุนาพร แสงอารีชน
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๐๑

เด็กหญิงสโรชา ศศิวิริยะ
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๐๒

เด็กหญิงอริสา มีทูดี

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๐๓

เด็กชายอาชวิน พิทักษ์ไพร
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๐๔

เด็กหญิงแสงดาว จะปา
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๐๙ / ๓๓๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๐๕

นางสาวกณิกา แสงอารีชน
๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๐๖

เด็กชายชัยศักดิ

์

มีทูดี
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๐๗

เด็กหญิงญาณิศา กิตติคุณกานต์
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๐๘

เด็กชายประวิทย์ พอมือโพ
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๐๙

เด็กหญิงภคพร เจอเพริศ
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๑๐

เด็กหญิงฉลองขวัญ พีรภพอานันท์
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๑๑

เด็กชายธนกร ศักดิชลธารกุล

์

๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๑๒

นายพิทักษ์ ลาวะ
๑๐/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่วินสามัคคี วัดบ้านใหม่ปางเติม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๑๓

เด็กหญิงจันคนิภา สะเบีย

๊

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๑๔

เด็กหญิงจินดา จองขืน
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๑๕

เด็กหญิงจุฑามณี ธรรมเซ
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๑๖

เด็กหญิงนัดดา นพคุณพนา
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๑๗

เด็กหญิงมณีรัตน์ แก้วตา
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๑๘

เด็กหญิงสายคำ นัน
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๑๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ จะหงี

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๒๐

เด็กหญิงเขมิกา เกษมวงศ์
๓๐/๐๕/๒๕๕๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๒๑

เด็กหญิงแสง จองยอด
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๒๒

เด็กหญิงขวัญมนัส ธรรมใส
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๒๓

เด็กชายภรทิพย์ จองสอง
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๒๔

เด็กหญิงสุภารัตน์ คำกาศ
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๒๕

เด็กหญิงชนนันท์ ลายเฮิง
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๒๖

เด็กหญิงชลทิชา เย็นเพิมบุญ

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๒๗

เด็กหญิงนิภา บุญศรี
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๒๘

เด็กหญิงลัดดา ตะเฮา
๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๒๙

เด็กหญิงวราภรณ์ พนาไพศาลกุล
๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๓๐

เด็กหญิงวิไลพร แซต๋า
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๓๑

เด็กหญิงสมเพชร ไอ่วา
๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๓๒

เด็กหญิงอรนารถ แอผุ

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๓๓

เด็กหญิงเก่ง คำเซ่
๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๓๔

เด็กหญิงเยาว์เรค์ เลเฉอ
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๓๕

เด็กหญิงแพร เลาจาง
๐๓/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๓๖

เด็กหญิงแอ หมันเฮิง

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๓๗

นายกช แอผุ
๒๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๓๘

นางสาวคำอ่อง ลุงปูสิง

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๓๙

นางสาวงามตา ต๊ะพรหม
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๑๐ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๔๐

นางสาวณัฐพัชรี ตาคุ
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๔๑

เด็กหญิงดรุณี ไม่มีนามสกุล
๑๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๔๒

นายทรงฤทธิ

์

โวยแม
๐๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๔๓

เด็กชายทักษิณ เปยเช
๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๔๔

เด็กชายพานุพล ย้านิกร
๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๔๕
เด็กหญิงวรรณาลักษณ์

แซ่โซ่ง
๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๔๖

นางสาววลัยลัดดา ก่อเมือง
๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๔๗

นางสาวสุกัญญา ลุงหย่า
๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๔๘

เด็กชายสุชาติ จะนู
๓๑/๐๕/๒๕๕๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๔๙

นางสาวสุดารัตน์ แสงศรี
๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๕๐

นางสาวสุนิสา เชอมือ

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๕๑

นางสาวอาชง แซ่หว่าง
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๕๒

นางสาวอิทิตา ทวีแสงโสภณ

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๕๓

นายเจมส์ อาเคอ
๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๕๔

นายใหญ่ หลวงปญญา
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๕๕

นายกวี แซ่ลี
๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๕๖

นางสาวกุลจิรา ธรรมอ่อง
๑๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๕๗

เด็กหญิงคำข่อง ลุงกอน
๑๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๕๘

นางสาวธิดาคีรี ตีหม่า

้

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๕๙

นางสาวนงลักษณ์ หมอกเงิน
๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๖๐

นายนพสิน กันทะวงศ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๖๑

นางสาวมาเยือน ลุงหน่อ
๐๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๖๒

นางสาวรังสิมันตุ์ มะกอแด
๑๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๖๓

นายลีสือ แซ่หลี

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๖๔

นางสาววิชุดา ราซอ
๑๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๖๕

นางสาวสุทิศ อาซอ
๐๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๖๖

เด็กชายสุรชัช อาจารย์
๐๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๖๗

นางสาวอ่อง อ้ายส่า
๐๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๖๘

นางสาวเสาวลักษณ์ จะทะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๖๙

นางสาวแสงเดือน ลุงติ
๐๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๗๐

นายจะตี

้

แซ่อู
๐๑/๐๑/๒๕๔๐

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๗๑

นางสาวจิราภรณ์ ทองสาย
๑๕/๐๕/๒๕๔๐

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๗๒

เด็กหญิงวนิดา ชิฮ่อ
๒๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๗๓

เด็กหญิงสุธีรา ดิโพ
๐๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๗๔

เด็กหญิงสุนารี แซ่หาง
๒๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๑๑ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๗๕

นางสาวสุมาลี แสงจะติ
๑๓/๐๘/๒๕๔๐

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๗๖

เด็กชายซือ

่

ลุงซอ ๑/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๗๗

เด็กชายธนวินท์ สุโกพันธ์
๑๑/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๗๘

เด็กชายธนทัต จันทนี
๑๗/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๗๙

เด็กชายจิรวัฒน์ ไชยาคำ
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๘๐

เด็กหญิงพิมพ์มาดา ดานเรือง
๒๙/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๘๑

เด็กหญิงปวันรัตน์ โรจน์เมธีพงษ์
๒๖/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๘๒

เด็กหญิงกติยากร ใจพิแสง
๑๗/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๘๓

เด็กหญิงดารินทร์ จะโบ
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๘๔

เด็กหญิงนิม

่

เซียมราย ๑/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๘๕

เด็กหญิงแสงทิพย์ หินอ่อง ๒/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๘๖

เด็กหญิงสร้อยคำ สะมะ ๕/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๘๗

เด็กหญิงนรมน ใจวรรณ์
๑๒/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๘๘

เด็กหญิงสุพรรณิกา ถาวัล

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๘๙

เด็กหญิงณัฐกานต์ จิงนะ

่

๒๔/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๙๐

เด็กหญิงเพชรฉาย ขาวเถิน ๒/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๙๑

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ลุงกร
๑๕/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๙๒

เด็กชายเฉลิมพล ลุงอ่อง ๔/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๙๓

เด็กชายรัฐวุฒิ ทองแปง
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๙๔

เด็กหญิงประภัสสร รอดเรือง ๔/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๙๕

เด็กชายแสงเมือง ติยะ ๑/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๙๖

เด็กชายธวัชชัย บุญมาก
๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๙๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ แสนฉึง

่

๒๕/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๙๘

เด็กหญิงแสงเฮือน วิ
๑๒/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๓๙๙

เด็กหญิงเกวรินทร์ ทาระศักดิ

์

๒๔/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๐๐

เด็กหญิงมอญคำ ลุงหริง

่

๒๐/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๐๑

เด็กหญิงอรพินท์ เจนแสง
๒๕/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๐๒

เด็กหญิงยิงหน่อ ลุงหมัน

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๐๓

เด็กหญิงนพรัตน์ ลุงหมัน

่

๙/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๐๔

เด็กหญิงอโนมา ต๊ะ
๑๒/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๐๕

เด็กหญิงกองแสง นายวงค์ ๑/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๐๖

เด็กหญิงจิง ลุงทุน
๑๕/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๐๗

เด็กหญิงดาว ปูกลม ๑/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๐๘

เด็กหญิงรุจิภาส์ กันเจริญ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๐๙

เด็กหญิงจินตนา อินแก้ว

่

๑๑/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๑๒ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๑๐

เด็กหญิงน้องใหม่ สุกันทา
๒๗/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๑๑

เด็กหญิงนำค้าง ลุงหลู่
๑๙/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๑๒

เด็กหญิงจีรนันท์ เจนแสง
๒๕/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๑๓

เด็กหญิงอินทิรา ชุดเงิน
๑๒/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๑๔

เด็กหญิงชุติกาญจน์ สุราวุธ
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๑๕

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ลุงต๊ะ
๒๒/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๑๖

เด็กหญิงกัญญา มาลัยสร้อย
๒๖/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๑๗

เด็กชายกฤษณะ ทรายขาว ๓/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๑๘

เด็กหญิงชุติมา บุญส่งศรี
๓๑/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๑๙

เด็กชายภัทรวุธ วาธง
๒๔/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๒๐

เด็กหญิงณิชกานต์ เซมู
๑๓/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๒๑

เด็กหญิงเบญจมาศ จอมหาญ ๓/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๒๒

เด็กหญิงพิรัณญา บุญรักษ์
๓๐/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๒๓

เด็กชายทิวา ลุงวิ
๑๙/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๒๔

เด็กชายวายุ คำพินิจ
๒๘/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๒๕

เด็กชายรัชพล สันใจ
๑๖/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๒๖

เด็กชายสัญชัย บุญเรือง
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๒๗

เด็กชายภัทรนันท์ มอญแสง

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๒๘

เด็กชายพีรพัฒน์ บัวผัด
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๒๙

เด็กชายศักดิชัย

์

อาพอ
๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๓๐

เด็กหญิงทีราพร ลุงเริญ
๒๗/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๓๑

เด็กหญิงกัณฐิลดา

์

เทพวงษา ๓/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๓๒

เด็กหญิงสุชานาถ ศรีบุรี ๒/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๓๓

เด็กหญิงณัฏฐธิดา พยาคำ

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๓๔

เด็กหญิงละไม อินปน
๑๐/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๓๕

เด็กหญิงนรีกานต์ สายคำฟู
๒๘/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๓๖

เด็กหญิงเสาวนีย์ อะจอ
๑๗/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๓๗

เด็กหญิงศุทธิณี แซ่ลี

่

๒๙/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๓๘

เด็กหญิงมธุรดา อะเคือ
๑๗/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๓๙

เด็กหญิงปน ลุงซู ๑/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๔๐

นางสาวพิมผกา ติยะ
๑๒/๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๔๑

เด็กหญิงนันท์นภัส ดวงคำ
๒๖/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๔๒

เด็กหญิงหฤทัย ใจแก้ว
๒๓/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๔๓

เด็กหญิงกานดา นายตู่ ๖/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๔๔

เด็กหญิงพรธิษา เทพวงษา
๑๓/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๑๓ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๔๕

เด็กชายสมบุญ เทพวงค์
๑๐/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๔๖

เด็กหญิงวรรณิษา ติยะ
๑๖/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๔๗

เด็กชายกิตติภูมิ ศรีอาด
๒๙/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๔๘

เด็กหญิงมัทนา มะหิงษา
๑๗/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๔๙

เด็กหญิงกุลณัฐ แปงจงกิจ
๑๕/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๕๐

เด็กหญิงมณฑกานต์ มณีวรรณ
๒๙/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๕๑

เด็กชายคุณากร ปลาทอง
๒๒/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๕๒

เด็กชายสิทธิพล ไชยโย
๑๓/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๕๓

เด็กชายธรรมโชติ ชมกุล ๗/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๕๔

เด็กชายชินวัตร จะเรวงค์
๒๑/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๕๕

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ จันทร์โอเอียม

่

๘/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๕๖

เด็กหญิงทวีพร อินวงค์
๑๖/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๕๗

เด็กหญิงเนตรชนก โรจน์เมธีพงษ์
๑๔/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๕๘

นางสาวหอม ลุงอ่อง ๑/๑/๒๕๔๓ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๕๙

เด็กหญิงนฤมล ติยะ
๑๒/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๖๐

เด็กหญิงเบญวรรณ ลุงลา
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๖๑

เด็กหญิงสุพัตรา นารีใจ

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๖๒

เด็กหญิงเบญจมาศ สวยงาม

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๖๓

เด็กหญิงกันจ์ญารัตน์ ปนชัย ๘/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๖๔

เด็กหญิงจิราวรรณ ตาลส่วย ๙/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๖๕

เด็กหญิงส้ม นายจอง
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๖๖

นางสาวดา อู้ยี

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๖๗

เด็กหญิงจุฑาธิบดี กาคำ

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๖๘

เด็กชายชนินทร์ ลุงหย่าง
๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธาตุปูแช่  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๖๙

นางสาวจอย ลุงละ
๒๑/๑๒/๒๕๔๐

กศน.อำเภอแม่อาย วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๗๐

นายณัฐพล โปธิใจ

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอแม่อาย วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๗๑

นายวันดี ตีละ

๒๔/๑๑/๒๕๓๖

กศน.อำเภอแม่อาย วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๗๒

นายอาทิตย์ ลุงหยะ
๒๓/๕/๒๕๔๓

กศน.อำเภอแม่อาย วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๗๓

นายวงศธร แซ่หวัง ๘/๖/๒๕๔๑ กศน.อำเภอแม่อาย วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๗๔

นางสาวน้องแสง คำแป
๑๐/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๗๕

นางสาวจารุวรรณ ซอหริง

่

๒๗/๔/๒๕๔๔
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๗๖

นางสาวเอมิกา มีทุน
๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๗๗

นางสาวดลนภา ส่างเสน
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๗๘

นายณัฐพล คำหลวง

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๗๙

นางสาวนฤมล บุรนาค
๒๔/๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๑๔ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๘๐

นายจิณณวัตร อินปน
๒๐/๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๘๑

นายอภิชาต อินต๊ะลอ ๖/๑/๒๕๔๓ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๘๒

นางสาวศิริพร หมันยี

่ ่

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๘๓

นางสาวอรทัย ธนวรชัย ๙/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๘๔

นายพงษ์ศักดิ

์

ไทยใหญ่ ๕/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๘๕

นางสาวเบ็ญจรัตน์ หนานใส่ ๕/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๘๖

นางสาวธัญชนก และดู

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๘๗

นายอทิกูล แถมขุนทด
๒๕/๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๘๘

นายณัฐพนธ์ ศรีแสงใส ๔/๗/๒๕๔๓ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๘๙

นางสาวอัญชลี นายติ

๊

๑/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๙๐

นางสาวพรไพริณ ชัยลังกา
๑๐/๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๙๑

นางสาวสุภัค แซ่หวัง

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๙๒

นางสาวฤทัยรัตน์ สุธรรม ๗/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๙๓

นางสาวชนานันท์ วิไล
๑๕/๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๙๔

นางสาวกัลยรัตน์ อภิรักษ์ทวี
๒๓/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๙๕

นางสาวนัฐธรี แสงมุ้ง ๑/๑/๒๕๔๓ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๙๖

นางสาวหมีจู

่

แซ่หลี

่

๓/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๙๗

นายสมชาย แซ่จาง
๒๗/๘/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๙๘

นายบุรินทร์ ครุประทีป
๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๔๙๙

นางสาวจินดารัตน์ โกดติบ

๊

๓๑/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๐๐

นายอานนท์ วงศ์อุดม
๒๔/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๐๑

นางสาวปยะธิดา สีมา
๑๒/๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๐๒

นายวิชัย วันชัย
๒๕/๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๐๓

นายหม่องทุน ลุงชู ๑/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๐๔

นายธนพล ลุงจาย ๒/๑/๒๕๔๓ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๐๕

นายยอน ลุงจ่าม ๑/๑/๒๕๔๓ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๐๖

นายศิลปไทย ตาเปรียว ๙/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๐๗

นายสายอุง ปอทุน ๙/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๐๘

นายนภดล จะสู ๔/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๐๙

นางสาวนำฝน ตามูล
๑๗/๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๑๐

นางสาวเพชรรัตน์ เอ้ยอุ่น
๑๑/๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๑๑

นางสาวจันทร์ดี คำใส
๑๑/๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๑๒

นางสาววิดา ลุงยี

่

๑๖/๒/๒๕๔๒
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๑๓

นางสาวณุทอง นามป ๘/๑/๒๕๔๓ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๑๔

นางสาวรุจิกาญจน์ คำอ้าย ๖/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๑๕ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๑๕

นางสาวนวลคำ แสงก้อย
๑๖/๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๑๖

นางสาวพรวลัย ละปาน

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๑๗

นางสาวจีรวรรณ พิมล ๘/๙/๒๕๔๑ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๑๘

นางสาวนิโลบล ผาใต้
๒๕/๙/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๑๙

นางสาวศุภกานต์ บุตรติด
๑๗/๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๒๐

นายนพัศกร ปคำ ๕/๑/๒๕๔๓ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๒๑

นายพงศ์กรณ์ เดชะพล
๒๙/๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๒๒

นางสาวหฤทัย ยอดคำ

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๒๓

นางสาวฏณัฐวัณย์ แถมขุนทด
๑๐/๕/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๒๔

นางสาวแพร สุกันธา ๒/๒/๒๕๔๓ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๒๕

นางสาววิไลลักษณ์ เรือนตุ่ม
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๒๖

นางสาววนิดา หลวงยืน
๑๓/๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๒๗

นางสาวปรียารักษ์ สมมะโน ๔/๓/๒๕๔๓ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๒๘

นางสาวสุรัมภา เปงสุรินทร์
๒๐/๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๒๙

นางสาวรสรินทร์ สมบุญ
๑๑/๓/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๓๐

นางสาวประกายดาว โปงวงค์
๑๗/๗/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๓๑

นางสาวอังคณา แสงคำ
๑๒/๗/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๓๒

นายเตอเม่ง แซ่ลี

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๓๓

นางสาวอัญชลี คำแก้ว
๑๓/๕/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๓๔

นางสาวจุฑามาศ ชัยวงค์
๑๔/๕/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๓๕

นางสาวทรงศิริ ไตมา ๕/๘/๒๕๔๐ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๓๖

นางสาวสิริวิมล ชินุ
๑๕/๕/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๓๗

นางสาววรณิกา คำพิละ ๔/๒/๒๕๔๒ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๓๘

เด็กหญิงจิดาภา จันวัน
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย

วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๓๙

เด็กชายธีรชัย ลุงตี
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย

วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๔๐

เด็กหญิงนัด ใจดี
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย

วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๔๑

เด็กหญิงพิมพ์ทอง อินหงษ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย

วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๔๒

เด็กชายภูริภัทร สิริพิระยะกุล
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย

วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๔๓

เด็กชายวันแดง วงศ์หน่อ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย

วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๔๔

เด็กชายวิชัยยุทธ รุ่งสุดฟา
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย

วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๔๕

เด็กหญิงวิลัยพร เจนหงษ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย

วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๔๖

เด็กหญิงสุธีมนต์ ดิโพธิ

์

๐๔/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย

วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๔๗

เด็กชายชนะกุล อินมูล
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย

วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๔๘

เด็กหญิงทัศนพร บุญเจน
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย

วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๔๙

เด็กหญิงนวรัตน์ ใจดี
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย

วัดแม่อายหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๑๖ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๕๐

เด็กหญิงรมิตา เจนหงษ์
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย

วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๕๑

เด็กชายรังสรรค์ ลุงกอ
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย

วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๕๒

เด็กชายวิชา ลุงติยะ
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย

วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๕๓

เด็กชายอ่องคำ ยงโส
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย

วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๕๔

เด็กหญิงเกียงคำ

๋

นายคำ
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย

วัดแม่อายหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๕๕

เด็กหญิงจิงเงิน

่

แสงสุรินทร์
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดง วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๕๖

เด็กหญิงซอ เจ้าเมือง
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดง วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๕๗

เด็กหญิงณัฐพร เสียมลาย
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดง วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๕๘

เด็กหญิงธนิสรา รูปสม
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดง วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๕๙

เด็กหญิงวา เจ้าเมือง
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดง วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๖๐

เด็กหญิงส่วน จอเมือง
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดง วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๖๑

เด็กหญิงเมียะ

๊

รูปาน
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดง วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๖๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ นายแสง

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอง วัดมกายอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๖๓

เด็กหญิงขวัญพร คำตา
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอง วัดมกายอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๖๔

เด็กชายคมกฤษ จูจา
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอง วัดมกายอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๖๕

เด็กชายจิรภัทร ปหย่า

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอง วัดมกายอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๖๖

เด็กชายชยุต เตงโหย่ง
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอง วัดมกายอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๖๗

เด็กหญิงพรสวรรค์ แฟงฟก
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอง วัดมกายอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๖๘

เด็กชายวิชญ์ จองคำ
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอง วัดมกายอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๖๙

เด็กหญิงสุธิดา หย่าจะ
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอง วัดมกายอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๗๐

เด็กหญิงสุนิสา ปุงยะ
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอง วัดมกายอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๗๑

เด็กชายส่าหลู่ คำแหลง
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอง วัดมกายอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๗๒

เด็กหญิงหอม หย่าเจียะ

๊

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอง วัดมกายอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๗๓

เด็กชายอะเลผะ เลาจู
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอง วัดมกายอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๗๔

เด็กหญิงอาซาเมะ อาหวู่
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอง วัดมกายอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๗๕

เด็กหญิงอ๋อมคำ ลุงลายคำ
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอง วัดมกายอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๗๖

เด็กชายเดือน ลุงปน
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอง วัดมกายอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๗๗

เด็กหญิงแสงจันทร์ ลุงต่า
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอง วัดมกายอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๗๘

เด็กหญิงแสงเดือน ลายใส
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอง วัดมกายอน  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๗๙

เด็กหญิงก๋อนข่อง ลุงซุ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงปอก วัดม่วงปอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๘๐

เด็กชายคำแข่ง ใจดี
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงปอก วัดม่วงปอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๘๑

เด็กชายจิรพงศ์ หลวงคำ
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงปอก วัดม่วงปอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๘๒

เด็กชายจิรายุ ซอหลิง

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงปอก วัดม่วงปอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๘๓

เด็กชายจ่ามมอญ ลุงซอ
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงปอก วัดม่วงปอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๘๔

เด็กหญิงฐิติวรดา ชุ่มเตียม
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงปอก วัดม่วงปอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๑๗ / ๓๓๒

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๘๕

เด็กหญิงดาว ลุงมู
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงปอก วัดม่วงปอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๘๖

เด็กหญิงทอง ลุงคำ
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงปอก วัดม่วงปอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๘๗

เด็กหญิงประกายกุล กุยคำ

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงปอก วัดม่วงปอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๘๘

เด็กชายปรเมศวร์ สารผัด
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงปอก วัดม่วงปอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๘๙

เด็กชายภาณุวัฒน์ จะเฮือง
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงปอก วัดม่วงปอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๙๐

เด็กหญิงมนจิง

่

ลุงซอ
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงปอก วัดม่วงปอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๙๑

เด็กหญิงลลิต ลุงทอน
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงปอก วัดม่วงปอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๙๒

เด็กชายวรัญชิต ลุงหนุ่ม
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงปอก วัดม่วงปอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๙๓

เด็กชายวรากร ออใส
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงปอก วัดม่วงปอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๙๔

เด็กหญิงวาสนา จ่ามคำ
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงปอก วัดม่วงปอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๙๕

เด็กหญิงวิไล ปนต๊ะ
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงปอก วัดม่วงปอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๙๖

เด็กหญิงสุพะนิด เรือนเพชร
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงปอก วัดม่วงปอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๙๗

เด็กหญิงหอม นายมอญ
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงปอก วัดม่วงปอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๙๘

เด็กชายเขมนันท์ ลุงซอ
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงปอก วัดม่วงปอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๕๙๙

เด็กหญิงแสงจ่าม ลุงกอ
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงปอก วัดม่วงปอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๐๐

เด็กหญิงแอน ลุงเล็ก
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงปอก วัดม่วงปอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๐๑

เด็กชายจายหลู่ ลุงซือ

้

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านม่วงปอก วัดม่วงปอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๐๒

เด็กชายณชัย -
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงปอก วัดม่วงปอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๐๓

เด็กหญิงภาณุมาศ ลาวิ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงปอก วัดม่วงปอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๐๔

เด็กหญิงมาลา เสาร์คำ
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงปอก วัดม่วงปอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๐๕

เด็กหญิงรัตนาวดี ใจคำ
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงปอก วัดม่วงปอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๐๖

เด็กหญิงรุ้งรวี กันใบ
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงปอก วัดม่วงปอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๐๗

เด็กหญิงศิรา ลุงยะ
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงปอก วัดม่วงปอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๐๘

เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ สมบูรณ์ชัย
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงปอก วัดม่วงปอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๐๙

เด็กหญิงเมียะจิง

๊ ่

ลุงกู่
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงปอก วัดม่วงปอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๑๐

เด็กหญิงเหมยผอง ลุงวัน
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงปอก วัดม่วงปอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๑๑

เด็กหญิงแสงหล้า ปูจาย
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงปอก วัดม่วงปอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๑๒

เด็กชายแสงเครือ คำใส

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงปอก วัดม่วงปอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๑๓

เด็กหญิงคำขิน

่

ลาวจาง
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงปอก วัดม่วงปอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๑๔

เด็กหญิงจอห์นนี

่

ลุงกอ
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงปอก วัดม่วงปอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๑๕

เด็กหญิงณิชาภรณ์ ชินณะวงค์
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงปอก วัดม่วงปอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๑๖

เด็กชายวรรณ ลุงสุก

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงปอก วัดม่วงปอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๑๗

เด็กหญิงสาธิดา ลุงทอน
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงปอก วัดม่วงปอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๑๘

เด็กชายอภิชัย แก้วมูล
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงปอก วัดม่วงปอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๑๙

นายจตุพร แซ่ย่าง

๑๕/๑๑/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านม่วงปอก วัดม่วงปอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๑๘ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๒๐

นายกฤษณะ กันตีมูล
๑๗ /๔/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านม่วงปอก วัดม่วงปอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๒๑

เด็กหญิงคุณัญญา ปานันท์
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๒๒

เด็กหญิงจริงยุ้น

่

ลุงติ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๒๓

เด็กหญิงจันจิรา พาพู่
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๒๔

เด็กชายจ๋อม ลุงออ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๒๕

เด็กหญิงชลธิชา ไพรัชชาตินิยม
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๒๖

เด็กชายชัย ลุงคำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๒๗

เด็กหญิงญาณัจฉรา มานะโส
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๒๘

เด็กหญิงณัฐกฤตา กันทะนันท์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๒๙

เด็กชายทิตย์ ลุงติ
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๓๐

เด็กชายธนวัฒน์ ศรีธเนศรสกุล
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๓๑

เด็กชายธนัญชัย ตารินทร์
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๓๒

เด็กชายธนัท ศรีสฤงฆาร
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๓๓

เด็กชายธนโชค แสงนันต์

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๓๔

เด็กชายธิติ ศรีวงสาย
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๓๕

เด็กชายนพรัตน์ เขียวพรม

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๓๖

เด็กหญิงนรวรยรรยง วงค์อุ่น
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๓๗

เด็กหญิงนรากรณ์ หอมดอก
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๓๘

เด็กชายนวมินทร์ อินเฟย
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๓๙

เด็กชายบูรณ์ คำใส
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๔๐

เด็กหญิงปริยาณัฐ แสนดวงดี
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๔๑

เด็กหญิงพวงชมพู ราหมัน

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๔๒

เด็กหญิงพิชญาภา สุริวงศ์
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๔๓

เด็กชายภูวนัตถ์ อุตตะมัง
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๔๔

เด็กหญิงมณฑาทิพย์ เตอเก
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๔๕

เด็กหญิงมัณฑนา เลายีปา

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๔๖

เด็กชายรัชภูมิ พิมปญญา
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๔๗

เด็กหญิงศตกมล ชุมภู
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๔๘

เด็กหญิงศศิกานต์ โพซ่า
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๔๙

เด็กชายศุภวิชญ์ เพชรหว้าโง๊ะ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๕๐

เด็กชายสุทธิธรรม์ เตจ๊ะฝน
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๕๑

เด็กหญิงอภิญญา ยาเขต
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๕๒

เด็กหญิงอภิณห์พร ยาเขต
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๕๓

เด็กหญิงอุษา ไกรสร
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๕๔

เด็กหญิงโชศิตา อรุณสิทธิ

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองลม วัดกองลม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๑๙ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๕๕

เด็กชายชญานนท์ มาเรือน
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๕๖

เด็กหญิงณัฏฐธิดา เมธา

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๕๗

เด็กหญิงทวยหอม ยอดใหม่
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๕๘

เด็กชายธนกร ลุงต้า
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๕๙

เด็กชายธนพันธ์ หมอกคำ
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๖๐

เด็กชายธนากร ล้วนตะคุ
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๖๑

เด็กหญิงนวนัน คาลี
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๖๒

เด็กหญิงนำทิพย์ พะเกะ
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๖๓

เด็กชายปวิตร พงษ์เรือน
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๖๔

เด็กชายภานุพงษ์ อุปพันธ์
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๖๕

เด็กชายสายฟา กันหม่า

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๖๖

เด็กหญิงหมวยแดง ปนตะ
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๖๗

เด็กหญิงอรพินท์ โนรี
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๖๘

เด็กหญิงเกษรินทร์ สิงห์แก้ว
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๖๙

เด็กหญิงเฮือนคำ แสงเฮือน
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียงแหง วัดกองลม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๗๐

เด็กชายณฐกรณ์ ฝายปาน
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดงิวเฒ่า

้

วัดต้นผึง

้

 

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๗๑

เด็กหญิงดาว นายทอน
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดงิวเฒ่า

้

วัดต้นผึง

้

 

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๗๒

เด็กหญิงปาลิตา นิยะรัตน์
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดงิวเฒ่า

้

วัดต้นผึง

้

 

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๗๓

เด็กชายกิตติธัช ใหม่ดี
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดงิวเฒ่า

้

วัดต้นผึง

้

 

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๗๔

เด็กชายคเชนทร์ อุตมะติง
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดงิวเฒ่า

้

วัดต้นผึง

้

 

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๗๕

เด็กชายจัตุมงคล สมแก้ว
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดงิวเฒ่า

้

วัดต้นผึง

้

 

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๗๖

เด็กชายฑาณัฐ นิยะรัตน์
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดงิวเฒ่า

้

วัดต้นผึง

้

 

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๗๗

เด็กหญิงณัฐชา สานุวิทย์
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดงิวเฒ่า

้

วัดต้นผึง

้

 

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๗๘

เด็กหญิงพรสวรรค์ จิระโต
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดงิวเฒ่า

้

วัดต้นผึง

้

 

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๗๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ อนุวรรณ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดงิวเฒ่า

้

วัดต้นผึง

้

 

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๘๐

เด็กหญิงสุพิชญา มะสะบุตร

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดงิวเฒ่า

้

วัดต้นผึง

้

 

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๘๑

เด็กชายจืน

่

ปวง
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดงิวเฒ่า

้

วัดต้นผึง

้

 

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๘๒

เด็กชายณัฐวิทย์ ยาวันโน
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดงิวเฒ่า

้

วัดต้นผึง

้

 

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๘๓

เด็กชายณัฐวุฒิ อนงค์รัตน์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดงิวเฒ่า

้

วัดต้นผึง

้

 

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๘๔

เด็กชายวรรธนะ มาลุจันทร์
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดงิวเฒ่า

้

วัดต้นผึง

้

 

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๘๕

เด็กหญิงสกาวเดือน ธรรมมัง
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดงิวเฒ่า

้

วัดต้นผึง

้

 

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๘๖

เด็กชายสิทธิพล มาละฟู
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดงิวเฒ่า

้

วัดต้นผึง

้

 

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๘๗

เด็กหญิงสุรีรัตน์ ใจซือ

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดงิวเฒ่า

้

วัดต้นผึง

้

 

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๘๘

เด็กชายสุวัน ลุงกู่
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดงิวเฒ่า

้

วัดต้นผึง

้

 

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๘๙

เด็กชายอัครพล ศรีจอมทอง
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดงิวเฒ่า

้

วัดต้นผึง

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๒๐ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๙๐

เด็กชายบูรพา อินตะนิ
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดงิวเฒ่า

้

วัดต้นผึง

้

 

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๙๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แสนคำ
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางเติม วัดต้นผึง

้

 

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๙๒

เด็กหญิงณัฐกานต์ บุญนะ
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางเติม วัดต้นผึง

้

 

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๙๓

เด็กหญิงปราณปรียา กุลนาทอง
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๙๔

เด็กหญิงชนิตา ชมภูกลาง
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๙๕

เด็กหญิงพร ลุงผัด
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๙๖

เด็กชายวงศพัทธิ

์

ขันคำมาละ
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๙๗

เด็กหญิงอารดา อินต๊ะริด
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๙๘

เด็กชายชัยนันท์ บงกชอมร
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๖๙๙

เด็กชายนนทกร ขันใกล้
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๐๐

เด็กชายพัสกร ชัยพรธัญญา
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๐๑

เด็กชายพิธิวัต ไชยคำ
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ วัดทรายมูล  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๐๒

เด็กหญิงกุลกัลยาณี วงค์คำ
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปอก วัดบ้านปอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๐๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ คำทิพย์โพธิทอง

์

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปอก วัดบ้านปอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๐๔

เด็กชายอดิเทพ จะตุ
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปอก วัดบ้านปอก  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๐๕

เด็กชายจรัล กลินเสน่ห์

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาลาน วัดโปงปะ  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๐๖

เด็กชายชรายุทธ วงษาวิชัย

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาลาน วัดโปงปะ  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๐๗

เด็กชายณัฐพล สุนา
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาลาน วัดโปงปะ  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๐๘

เด็กชายทินกฤต มันธิโน
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาลาน วัดโปงปะ  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๐๙

เด็กชายเอกธนา อภิญญาวิวัฒน์
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาลาน วัดโปงปะ  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๑๐

เด็กชายณรงค์ชัย ตลาด
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาลาน วัดโปงปะ  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๑๑

นายสุวัจน์ ทองโกฎ
๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านปาลาน วัดโปงปะ  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๑๒

เด็กชายศศกร เจาะโด
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ขะปู วัดแม่ขาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๑๓

เด็กหญิงกันยารัตน์ ทุมู
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ขะปู วัดแม่ขาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๑๔

เด็กหญิงศิริวรรณ์ เหย่อมู
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ขะปู วัดแม่ขาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๑๕

เด็กชายฉัตรชัย ข่าซอ
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ขะปู วัดแม่ขาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๑๖

เด็กชายณัชพล เกียรติประทับใจ
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ขะปู วัดแม่ขาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๑๗

เด็กชายปยพงษ์ ข่าซอ
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ขะปู วัดแม่ขาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๑๘

เด็กชายพงษ์ศิริ โย่ทู
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ขะปู วัดแม่ขาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๑๙

เด็กชายพัทธพล ซ่านุ
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ขะปู วัดแม่ขาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๒๐

เด็กหญิงมณีประภา รัชอินทร์
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ขะปู วัดแม่ขาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๒๑

เด็กชายสมศักดิ

์

อมรไพร
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ขะปู วัดแม่ขาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๒๒

เด็กหญิงอรนุช สุขพนาพร
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ขะปู วัดแม่ขาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๒๓

เด็กชายเมธวิน พนาคีรีสมบูรณ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ขะปู วัดแม่ขาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๒๔

เด็กหญิงกณิกา เจาะมู
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่ขะปู วัดแม่ขาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๒๑ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๒๕

เด็กชายชาญชัย ตรีประดับดาว
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่ขะปู วัดแม่ขาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๒๖

เด็กชายธดาพล เจาะโด
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ขะปู วัดแม่ขาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๒๗

เด็กหญิงวิภาดา ทุมู
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่ขะปู วัดแม่ขาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๒๘

เด็กชายวีรพงค์ แอะโพ
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่ขะปู วัดแม่ขาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๒๙

เด็กหญิงศิริรัตน์ หม่อซอ

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่ขะปู วัดแม่ขาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๓๐

เด็กชายศุภกร หม่อซอ

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่ขะปู วัดแม่ขาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๓๑

นายสรนันท์ พนาคีรีสมบูรณ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแม่ขะปู วัดแม่ขาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๓๒

เด็กชายทยากร พาซอ
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โต๋ วัดแม่ขาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๓๓

เด็กหญิงนำทิพย์ ซอดุ
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โต๋ วัดแม่ขาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๓๔

เด็กหญิงปวีณ์นุช กวางทู
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โต๋ วัดแม่ขาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๓๕

เด็กชายพันธวัช โกลัญญ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โต๋ วัดแม่ขาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๓๖

เด็กชายภวัต เมอชิ
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โต๋ วัดแม่ขาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๓๗

เด็กหญิงมัสลิน เลาย่าง
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โต๋ วัดแม่ขาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๓๘

เด็กหญิงศุรณา
ศิลาลาดพนาไพร

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โต๋ วัดแม่ขาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๓๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แสนดวง
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โต๋ วัดแม่ขาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๔๐

เด็กหญิงเสาวภา วังธรรมกร
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โต๋ วัดแม่ขาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๔๑

เด็กหญิงธัญชนก อธิพรหม
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ วัดแม่สาบเหนือ  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๔๒

เด็กหญิงม่อนจิง

่

ลุงมา
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ วัดแม่สาบเหนือ  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๔๓

เด็กชายภูวดล สีคำมา
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยังเมิน

้

วัดยังเมิน

้

 

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๔๔

เด็กชายสรวิชญ์ กันทาธิยะ
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยังเมิน

้

วัดยังเมิน

้

 

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๔๕

เด็กชายสุวัจน์ พรมทา
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยังเมิน

้

วัดยังเมิน

้

 

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๔๖

เด็กชายอานัติ รักญาติ
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยังเมิน

้

วัดยังเมิน

้

 

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๔๗

เด็กชายเขมทัศน์ มูลเมือง
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยังเมิน

้

วัดยังเมิน

้

 

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๔๘

เด็กหญิงการิน จันทิพย์
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยังเมิน

้

วัดยังเมิน

้

 

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๔๙

เด็กหญิงชนาภัทร แซ่ริว

้

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยังเมิน

้

วัดยังเมิน

้

 

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๕๐

เด็กชายชาญกิจ กันธิดา
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยังเมิน

้

วัดยังเมิน

้

 

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๕๑

เด็กชายธนพชัย ชมชืน

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยังเมิน

้

วัดยังเมิน

้

 

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๕๒

เด็กชายธนวัฒน์ คำแดง
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยังเมิน

้

วัดยังเมิน

้

 

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๕๓

เด็กชายภูมินทร์ สายเขือนสี

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยังเมิน

้

วัดยังเมิน

้

 

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๕๔

เด็กหญิงวันทิดา ลุงปน
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยังเมิน

้

วัดยังเมิน

้

 

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๕๕

เด็กชายวีระภัทร อินต๊ะ
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยังเมิน

้

วัดยังเมิน

้

 

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๕๖

เด็กชายสุริยัน จันทะกี
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยังเมิน

้

วัดยังเมิน

้

 

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๕๗

เด็กหญิงอัญชลีกร เขียวออน
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยังเมิน

้

วัดยังเมิน

้

 

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๕๘

เด็กชายกิตติพิชญ์ โพธิพุทธโชติ

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยังเมิน

้

วัดยังเมิน

้

 

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๕๙

เด็กชายอดุลวิทย์ กาแฮ
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยังเมิน

้

วัดยังเมิน

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๒๒ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๖๐

เด็กหญิงนิราพร เลาหาง
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว วัดศรีรัตนวาฏคีรี  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๖๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุดแสนยา
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว วัดศรีรัตนวาฏคีรี  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๖๒

เด็กหญิงจำป ลุงทอน
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว วัดศรีรัตนวาฏคีรี  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๖๓

เด็กหญิงนภารัตน์ แซ่โซ้ง
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว วัดศรีรัตนวาฏคีรี  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๖๔

เด็กหญิงนันทิพร แซ่จาง
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว วัดศรีรัตนวาฏคีรี  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๖๕

เด็กหญิงนันท์นภัส แสงลี
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว วัดศรีรัตนวาฏคีรี  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๖๖

เด็กหญิงผีด มะนะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว วัดศรีรัตนวาฏคีรี  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๖๗

เด็กหญิงพลอยชมพู ธรรมมงคล

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว วัดศรีรัตนวาฏคีรี  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๖๘

เด็กหญิงมนหอม ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว วัดศรีรัตนวาฏคีรี  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๖๙

เด็กหญิงวรัญญา หนานสุพรรณ
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว วัดศรีรัตนวาฏคีรี  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๗๐

เด็กชายพสิษฐ์ แสงสุวรรณ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว วัดศรีรัตนวาฏคีรี  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๗๑

เด็กหญิงลลิตา สีทา
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านดง วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๗๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทิปะ

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดง วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๗๓

เด็กหญิงฉัตรตราพร บุญมี
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดง วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๗๔

เด็กหญิงลานนา แสงประสิทธิ

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดง วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๗๕

เด็กหญิงเกศินี ตาต่อม
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดง วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๗๖

เด็กหญิงภูอภิวิชญ์ ขุนผา
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดง วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๗๗

เด็กชายไชยวัฒน์ สมสว่าง
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดง วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๗๘

เด็กหญิงขนิษฐา กองรัตน์
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๗๙

เด็กหญิงจิตสุภา แซ่โซ้ง
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๘๐

เด็กหญิงชนินาถ ธุระวงศ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๘๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ สุขก๋า
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๘๒

เด็กชายบัญชา ปร๊ะย่อ
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๘๓

เด็กชายปองเมือง ยอดเฉียง
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๘๔

เด็กหญิงพิชชาภา สาธุเม

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๘๕

เด็กหญิงศศิวิมล เตชะพนาลัย
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๘๖

เด็กชายปฏิภาณ ยิงถาวร

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๘๗

เด็กชายอิชษ์ฒิพล โกฎฉกรรจ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๘๘

เด็กหญิงณัฐกมล แสนจา
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๘๙

เด็กชายธนพนธ์ หล้าวงค์
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๙๐

นางสาวหลู่ ลุงมาด
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๙๑

เด็กชายอภิชัย แสนแฝง
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๙๒

นายเมธีย์ วงษ์หิรัญ
๐๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๙๓

นางสาวกัญญาภัค จันทร์ศิริ
๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๙๔

นางสาวขวัญฤทัย ขัตเม
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๒๓ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๙๕

เด็กหญิงจริยธรรม ย่านเจริญกิจ
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๙๖

นางสาวจำนัญจา อร่ามศีรีพนา
๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๙๗

เด็กหญิงจิราภา แซ่โซ้ง
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๙๘

นายจ่อมิน นายอู๋
๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๗๙๙

นายดนัย ใจศิริ

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๐๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ สุพรรณ์
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๐๑

นางสาวนฤมล เขตเนาว์อนุรักษ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๐๒

นายพนัส กุนน๊ะ
๒๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๐๓

เด็กหญิงพัชรพร มอตู
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๐๔

นางสาวศุภลักษณ์ ศิริศิลปท้าว
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๐๕

นางสาวสุทธิดา ไพรลักษณ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๐๖

เด็กหญิงอรปรียา พนาเจริญเดช
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๐๗

นางสาวแสงจันทร์ ชุณหวงษ์สกุล

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๐๘

นางสาวกรองทอง วงษ์มงคล
๗/๑๒/๒๕๑๐

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๐๙

นายพิสุทธิ

์

สุริยะมณี
๒๙/๓/๒๕๐๗

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วัดสะเมิง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๑๐

เด็กหญิงพลอยไพลิน ใจยอด
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) ดอนปน  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๑๑

เด็กหญิงนฤมล หุ่นดี
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) ดอนปน  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๑๒

เด็กหญิงฐิชาภร ใจขันแก้ว
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) ดอนปน  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๑๓

เด็กหญิงปพิชญา กันตีฟอง
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) ดอนปน  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๑๔

เด็กหญิงอัมพิกา ก๋องมงคล
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) ดอนปน  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๑๕

เด็กหญิงณิชกานต์ มาคัชชะ
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) ดอนปน  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๑๖

เด็กหญิงชนิภรณ์ ศรีสุข
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) ดอนปน  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๑๗

เด็กหญิงปวริศา อินต๊ะมูล
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) ดอนปน  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๑๘

เด็กชายจิระภัทร ศิริมูลเมือง
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) ดอนปน  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๑๙

เด็กชายณัฐชนน ดวงแก้ว
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) ดอนปน  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๒๐

เด็กหญิงอภิชญา ใจจันต๊ะ
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) ดอนปน  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๒๑

เด็กชายภานพงค์ ยะสุรินทร์
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) ดอนปน  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๒๒

เด็กชายอภิชาต ลุงเลา
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) ดอนปน  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๒๓

เด็กชายชิษณุชา ใจขันแก้ว
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) ดอนปน  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๒๔

เด็กชายชัชพงค์ ลุงสาม
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) ดอนปน  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๒๕

เด็กชายสมชาย ลุงหล่อ
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) ดอนปน  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๒๖

เด็กชายรัฐภูมิ ประสิทธิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) ดอนปน  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๒๗

เด็กชายธนัท แก้วหิน
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) ดอนปน  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๒๘

เด็กหญิงบุษกร กันชัย
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) ดอนปน  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๒๙

เด็กหญิงทิฆัมพร มหานิล
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) ดอนปน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๒๔ / ๓๓๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๓๐

เด็กหญิงจิดาภา ชัยพนัส
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) ดอนปน  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๓๑

เด็กหญิงพิชญาภา ไทยสมุทร

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) ดอนปน  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๓๒

เด็กชายสรชัช มณีเกียง

๋

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) ดอนปน  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๓๓

เด็กชายณัฐวุฒิ คำแรง
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) ดอนปน  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๓๔

เด็กชายอัครพล ปาลี
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) ดอนปน  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๓๕

เด็กชายรชต นวนใจ
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) ดอนปน  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๓๖

เด็กหญิงภคพร ใจบุญมา
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) ดอนปน  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๓๗

เด็กชายจิรภัทร มณีวรรณ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) ดอนปน  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๓๘

เด็กชายคมสรรค์ อินต๊ะ
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) ดอนปน  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๓๙

เด็กหญิงอรวรรณ อินเทียง

่

๖/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) ดอนปน  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๔๐

เด็กหญิงสุกฤตา ศรีสุข
๑๒/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) ดอนปน  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๔๑

เด็กชายวรยุทธ วงศ์เกียรติ
๒๓/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดล้านตอง ทุ่งต้อม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๔๒

เด็กหญิงไพลิน สะเก็ดเก้า
๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดล้านตอง ทุ่งต้อม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๔๓

เด็กหญิงสิริวิริยา ศรีดารัตน์
๑๗/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดล้านตอง ทุ่งต้อม  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๔๔

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

แก้วพรหม ๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบวกค้าง บวกค้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๔๕

เด็กหญิงมณพิกา อุปชัย
๒๐/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบวกค้าง บวกค้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๔๖

เด็กหญิงอุมาภรณ์ จันทร์แหง ๒/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบวกค้าง บวกค้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๔๗

เด็กหญิงพรไพรินทร์ ปนกลอย
๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบวกค้าง บวกค้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๔๘

เด็กหญิงวีราพร จะอึ
๑๕/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบวกค้าง บวกค้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๔๙

เด็กหญิงณิชา แซ่ลิม

้

๓๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบวกค้าง บวกค้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๕๐

เด็กหญิงนลินนิภา พันธมาศ
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบวกค้าง บวกค้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๕๑

52ชลธิชา มนต์ทอง ๗/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบวกค้าง บวกค้าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๕๒

เด็กชายพิทชาญชัย ใจมุข
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกอสะเลียม ปาตาล  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๕๓

เด็กชายแสงวัน ทองแท้

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกอสะเลียม ปาตาล  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๕๔

เด็กหญิงดาลัด ปนสม
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอสะเลียม ปาตาล  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๕๕

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ปนใจ
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอสะเลียม ปาตาล  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๕๖

เด็กหญิงรวิพร พรมปน
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอสะเลียม ปาตาล  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๕๗

เด็กหญิงสรัลชนา จันต๊ะตึง
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอสะเลียม ปาตาล  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๕๘

เด็กหญิงพรทิพย์ ลุงสุข
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอสะเลียม ปาตาล  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๕๙

เด็กหญิงคำกู่ ลุงสาม
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอสะเลียม ปาตาล  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๖๐

เด็กหญิงนฤมล แดงใหญ่
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกอสะเลียม ปาตาล  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๖๑

เด็กหญิงณัฐวดี อัมรานนท์
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกอสะเลียม ปาตาล  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๖๒

เด็กหญิงธีวรา ขวัญกลับ

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอสะเลียม ปาตาล  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๖๓

เด็กชายจิณณวัตร ฮัค
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกอสะเลียม ปาตาล  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๖๔

เด็กหญิงสุลักษณ์ ลุงตา
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอสะเลียม ปาตาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๒๕ / ๓๓๒

้
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ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๖๕

เด็กหญิงธันยา ยันนะ
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกอสะเลียม ปาตาล  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๖๖

เด็กหญิงชนิพร ฮัค
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอสะเลียม ปาตาล  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๖๗

เด็กหญิงคำจืน

่

ลุงหนันต่า
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาตาล ปาตาล  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๖๘

เด็กหญิงนิชา จงนะ
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาตาล ปาตาล  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๖๙

เด็กชายอังคเดช มูลงาม
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาตาล ปาตาล  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๗๐

เด็กหญิงสวิชญา จันดา
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาตาล ปาตาล  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๗๑

เด็กหญิงฐิตาภา ออมสิน
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาตาล ปาตาล  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๗๒

เด็กชายตะวัน ลุงคำ
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาตาล ปาตาล  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๗๓

เด็กหญิงชุดา ลุงจาย
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาตาล ปาตาล  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๗๔

เด็กหญิงชิดชนก สุวรรณ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาตาล ปาตาล  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๗๕

เด็กชายเอกราช นันใจปอ
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโห้ง ปาตึง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๗๖

เด็กหญิงณัฐธิดา นาระต๊ะ
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านโห้ง ปาตึง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๗๗

เด็กชายคณาธิป สิงห์ลอ

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านโห้ง ปาตึง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๗๘

เด็กหญิงศิริญญา วงค์ใจมา

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่ผาแหน ปาตึง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๗๙

เด็กชายธนกร สุขประเสริฐ
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ปูคา ร้องวัวแดง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๘๐

เด็กหญิงณัฐริกา จิโนฟู
๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ปูคา ร้องวัวแดง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๘๑

เด็กชายดิศานุวัฒน์ สมบูรณ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ปูคา ร้องวัวแดง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๘๒

เด็กหญิงชโลทร ปนมา
๒๗/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ปูคา ร้องวัวแดง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๘๓

เด็กหญิงตุ๊ก อุมัด ๑/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแม่ปูคา ร้องวัวแดง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๘๔

เด็กหญิงนองต้อม ลุงจี
๑๑/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่ปูคา ร้องวัวแดง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๘๕

เด็กชายณัฐวุฒิ บัวจันทร์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ปูคา ร้องวัวแดง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๘๖

เด็กชายพุฒิพงค์ ลำภา
๑๗/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ปูคา ร้องวัวแดง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๘๗

เด็กหญิงกัณฐิกา วงษ์พูล ๗/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแม่ปูคา ร้องวัวแดง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๘๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ลำภา
๒๗/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ปูคา ร้องวัวแดง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๘๙

เด็กหญิงรุ่งทิวา ปนเขียว
๑๘/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ปูคา ร้องวัวแดง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๙๐

เด็กชายสงกรานต์ ไทยใหญ่ ๑/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านแม่ปูคา ร้องวัวแดง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๙๑

เด็กหญิงกนกวรรณ แดงคำ ๑/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแม่ปูคา ร้องวัวแดง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๙๒

เด็กหญิงมรกต ลุงต๊ะ
๑๘/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ปูคา ร้องวัวแดง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๙๓

เด็กชายนฤสรณ์ แซ่ย่าง
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ปูคา ร้องวัวแดง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๙๔

เด็กหญิงสุธิดา นราภักดี
๑๑/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ปูคา ร้องวัวแดง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๙๕

เด็กชายเมืองใส ลุงทุน
๒๖/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ปูคา ร้องวัวแดง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๙๖

เด็กหญิงภัทรกมล ตัวตน ๕/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแม่ปูคา ร้องวัวแดง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๙๗

เด็กหญิงญานิศา ยารสเอก
๑๐/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ปูคา ร้องวัวแดง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๙๘

เด็กหญิงเนตรนภา คำมามูล
๒๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ปูคา ร้องวัวแดง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๘๙๙

เด็กชายภาณุวัฒน์ ยาประเสริฐ
๑๔/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ปูคา ร้องวัวแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๒๖ / ๓๓๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๐๐

เด็กชายหนุ่ม ลุงอ่อน
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ปูคา ร้องวัวแดง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๐๑

เด็กชายชาคริต วิสุทธิสาย
๒๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ปูคา ร้องวัวแดง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๐๒

เด็กชายอารียา พีระธรรม ๔/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแม่ปูคา ร้องวัวแดง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๐๓

เด็กหญิงจุฑามาศ ฝนดวงดี ๑/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแม่ปูคา ร้องวัวแดง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๐๔

เด็กชายภูธเนศ ยะกอง
๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ปูคา ร้องวัวแดง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๐๕

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ยีเรือง

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ปูคา ร้องวัวแดง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๐๖

เด็กหญิงคำโหย่ง ลุงอ่อน
๑๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ปูคา ร้องวัวแดง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๐๗

เด็กชายศุภเชษฐ์ กันแสน

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ปูคา ร้องวัวแดง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๐๘

เด็กหญิงวรรณพร ลุงต๊ะ
๒๖/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ปูคา ร้องวัวแดง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๐๙

เด็กหญิงนรากุญ ชัยสาร ๖/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแม่ปูคา ร้องวัวแดง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๑๐

เด็กหญิงณัฐธิดา ไชยอาม
๒๑/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ปูคา ร้องวัวแดง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๑๑

เด็กชายนพพร ลุงทราย
๑๙/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ปูคา ร้องวัวแดง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๑๒

เด็กชายพัทรพงษ์ ขัติแสง
๓๑/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร

ร้องวัวแดง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๑๓

เด็กชายหน่อเมือง คำสร้อย
๒๒/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร

ร้องวัวแดง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๑๔

เด็กชายโซ๊ะโก -
๒๓/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร

ร้องวัวแดง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๑๕

เด็กหญิงศุธาศินี เตจ๊ะด้วง
๒๙/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร

ร้องวัวแดง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๑๖

เด็กหญิงวรรณรดา โพธิเสาร์ ๘/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร

ร้องวัวแดง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๑๗

เด็กหญิงทรรศนีย์ พาวงค์
๒๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร

ร้องวัวแดง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๑๘

เด็กหญิงนำเพชร ตาลศรี

๒๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร

ร้องวัวแดง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๑๙

เด็กหญิงนำอิง รูมา
๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร

ร้องวัวแดง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๒๐

เด็กหญิงทุนนิมิต อินทนนท์
๑๒/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร

ร้องวัวแดง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๒๑

เด็กชายกันติชา จันทัด

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดสันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๒๒

เด็กหญิงคำแก้ว จันตา
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดสันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๒๓

เด็กหญิงดรุณี ธิสง
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดสันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๒๔

เด็กชายธนทัต ทิพคำมี
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดสันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๒๕

เด็กหญิงธนพรน์ มูหลิง

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดสันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๒๖

เด็กชายธนวัฒน์ ปานคำ
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดสันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๒๗

เด็กหญิงนิภาพร พรประภา

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดสันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๒๘

เด็กชายพงศกร เขียวมัง

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดสันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๒๙

เด็กชายมณ ลุงต๊ะ
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดสันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๓๐

เด็กหญิงวาสินี ลุงโท๊ะ
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดสันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๓๑

เด็กหญิงศศิกาญจน์ ไซหม่อง
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดสันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๓๒

เด็กหญิงศศิกาณต์ จิตดู
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดสันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๓๓

เด็กชายสมชาย ลุงโท
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดสันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๓๔

เด็กหญิงสุมินตรา ธิสง
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดสันกำแพง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๒๗ / ๓๓๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๓๕

เด็กหญิงอรอรุณ ดวงใจ
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดสันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๓๖

เด็กชายเกรียงไกร ลุงสุ

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดสันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๓๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เสาร์คำ
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดสันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๓๘

เด็กหญิงเงิน พันธ์โยธา
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดสันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๓๙

เด็กชายฉัตรชัย หมืนตูม

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดสันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๔๐

เด็กชายธนาพจน์ บุญมี
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดสันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๔๑

เด็กชายธนาสิทธิ

์

บุญมี
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดสันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๔๒

เด็กชายบุญถึง จันตา
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดสันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๔๓

เด็กชายอนุชา อุ่ยแม
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดสันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๔๔

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส บัวมาก
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดสันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๔๕

เด็กชายศิวกานต์ เกษพันธ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดสันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๔๖

เด็กหญิงแพรวพลอย แก้วมูล
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดสันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๔๗

เด็กชายไกรภพ เสาร์หล้า
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สันก้างปลา  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๔๘

เด็กชายพลณกิจ คำยอด
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สันก้างปลา  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๔๙

เด็กชายไพโรจน์ ลุงต๊ะ
๓๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สันก้างปลา  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๕๐

เด็กหญิงขวัญดาว ละคำ
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สันก้างปลา  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๕๑

เด็กหญิงขวัญเพชร ทาคำมา
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สันก้างปลา  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๕๒

เด็กชายดนัย ลุงทร
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สันก้างปลา  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๕๓

เด็กชายนวพล สร้อยเงิน
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สันก้างปลา  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๕๔

เด็กชายไชยเชฏฐ์ จันทคราม
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สันก้างปลา  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๕๕

เด็กหญิงเนตรชนก กิตวาเกต
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สันก้างปลา  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๕๖

เด็กหญิงชมภูนุช ตืน
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สันก้างปลา  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๕๗

เด็กหญิงโอง เพาะบุญ
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สันก้างปลา  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๕๘

เด็กหญิงทุนเหน่ ลุงซอ
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สันก้างปลา  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๕๙

เด็กหญิงกานต์ธิดา จอยะ
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สันก้างปลา  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๖๐

เด็กหญิงพิวรรณ เจริญรุ่งเรือง
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สันก้างปลา  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๖๑

เด็กชายภัทรภูมิ พันธสิทธิ

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สันก้างปลา  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๖๒

เด็กชายธนวัฒน์ ทะรง
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สันก้างปลา  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๖๓

เด็กหญิงนำทิพย์ ฟองสานุวงค์
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สันก้างปลา  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๖๔

เด็กหญิงณพัฐอร ปนคำมูล
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สันก้างปลา  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๖๕

เด็กชายครเครือ ลุงมัน

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สันก้างปลา  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๖๖

เด็กชายภาราดร สานเมือง
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สันก้างปลา  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๖๗

เด็กชายทูนย์ ยีอ่อง

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สันก้างปลา  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๖๘

เด็กหญิงปยะมาศ ทรายคำ

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สันก้างปลา  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๖๙

เด็กชายธนิน ปญญาจัน
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สันก้างปลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๒๘ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๗๐

เด็กหญิงพรรณนภา มีบุญ
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สันก้างปลา  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๗๑

เด็กหญิงสุวิดา โสมาเกตุ
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สันก้างปลา  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๗๒

เด็กชายบล - ๕/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดทรายมูล สันก้างปลา  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๗๓

เด็กหญิงพลอย แก้ว
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทรายมูล สันก้างปลา  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๗๔

เด็กหญิงดาวิกา แสงวัน
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรายมูล สันก้างปลา  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๗๕

เด็กชายอนุชิต หลักคำ
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรายมูล สันก้างปลา  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๗๖

เด็กชายธันวา สมศักดิ

์

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรายมูล สันก้างปลา  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๗๗

เด็กหญิงบัวคำ กงนะ
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันโค้ง สันก้างปลา  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๗๘

เด็กหญิงเทพิน ลุงนะ
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันโค้ง สันก้างปลา  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๗๙

เด็กชายรัฐภูมิ ศรีใย
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันโค้ง สันก้างปลา  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๘๐

เด็กหญิงธัญชนก แปงสุข
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันโค้ง สันก้างปลา  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๘๑

เด็กชายภูมิพิพัฒน์ กายจะโปะ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันโค้ง สันก้างปลา  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๘๒

เด็กหญิงชนาภา มันธรรม

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันโค้ง สันก้างปลา  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๘๓

เด็กชายอนุพงศ์ สนองบุญ
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันโค้ง สันก้างปลา  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๘๔

เด็กชายชนพัฒน์ สิทธิน้อย
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันโค้ง สันก้างปลา  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๘๕

เด็กชายณัฐวุฒิ คำกันธา
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันโค้ง สันก้างปลา  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๘๖

เด็กหญิงอมรา เรือนชูรัตน์
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันโค้ง สันก้างปลา  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๘๗

เด็กชายทินภัทร อินต๊ะปญญา
๒๔/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท

สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๘๘

เด็กหญิงชลธิชา ประทุมทอง ๓/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท

สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๘๙

เด็กหญิงจินตนา มาตร ๕/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท

สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๙๐

เด็กหญิงกุลธิดา ผดุง
๑๒/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท

สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๙๑

เด็กหญิงมายด์ ลุงหลู่
๑๑/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท

สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๙๒

เด็กหญิงชนินาถ พาโชค
๒๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท

สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๙๓

เด็กหญิงสกุลทิพย์ สุดใจ

๑๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท

สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๙๔

เด็กหญิงแสงดาว หมอกแสง
๑๑/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท

สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๙๕

เด็กหญิงอิษยา ดอนคำ
๑๑/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท

สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๙๖

เด็กชายกรรชัย ทวน
๑๐/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท

สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๙๗

เด็กชายศุภวิชญ์ อุทุมพร

๑๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท

สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๙๘

เด็กหญิงชนาภา เนียยะ
๑๕/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท

สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๗๙๙๙

เด็กหญิงสุภัชชา ศรีสุวรรณ
๓๑/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท

สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๐๐

เด็กหญิงภัทรธิดา ภิไชย
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๐๑

เด็กหญิงศรีมน สายชืน

่

๔/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท

สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๐๒

เด็กชายทศพล ลุงยี

่

๑๓/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๐๓

เด็กชายธีรนันท์ ดิลกพุทธินันท์ ๔/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท

สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๐๔

เด็กหญิงพัชณรรณ์ อินผูก
๑๐/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท

สันกำแพง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๒๙ / ๓๓๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๐๕

เด็กหญิงพีรยา หว่างปอ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท

สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๐๖

เด็กชายอัครพล สัมมาอรรถ
๑๖/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท

สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๐๗

เด็กชายพิธิธรรม ขุนลี
๑๑/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท

สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๐๘

เด็กชายภูนที โหล่แก้ว ๖/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท

สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๐๙

เด็กหญิงสุวนันท์ คำม้วน ๘/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท

สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๑๐

เด็กหญิงศิรดา มีไพรสัณฑ์
๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท

สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๑๑

เด็กชายโอฬาร หน่อแก้ว
๒๔/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๑๒

เด็กชายณัฐพล ตังตัว

้

๒๗/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๑๓

เด็กชายพงศภัค อำนวยหนอง
๒๗/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๑๔

เด็กชายเมธี บรรเลงสุวรรณ
๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๑๕

เด็กชายฉัตรชัย ชุ่มศิริ
๒๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๑๖

เด็กชายภูมิภัทร ขาวจริง
๑๗/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๑๗

เด็กชายศรวิชญ์ กรีบกำไร
๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๑๘

เด็กชายธนกฤต อินถาอ้าย
๒๒/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๑๙

เด็กหญิงอรุณี กันจินะ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๒๐

เด็กหญิงสิริพร กุณาเงิน ๙/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๒๑

เด็กหญิงกัญญ์วรา ศรีวิชญานนท์
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๒๒

เด็กหญิงพิมพ์ประไพ รังษี

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๒๓

เด็กหญิงอภิชญา ยานะจิต
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๒๔

เด็กหญิงจิดาภา คะดุน
๑๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๒๕

เด็กหญิงนิรชา อมตะธนโชติ
๑๔/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๒๖

เด็กชายพิสุทธิศักดิ

์ ์

ไชยวงค์
๒๔/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๒๗

เด็กชายชนะนนท์ เปงเรือน
๒๙/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๒๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

วงศ์ชมภู ๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๒๙

เด็กชายจตุรภุช สามนวล
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๓๐

เด็กชายบริพันธ์ ชัยดา ๔/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๓๑

เด็กชายพีรวิชญ์ ศรีธิพิงค์
๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๓๒

เด็กหญิงจิราพัชร วงศ์คำปน ๖/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๓๓

เด็กหญิงวรวรรณ โปต๊ะ
๒๑/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๓๔

เด็กหญิงพรธิตา มีบุตร
๒๕/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๓๕

เด็กหญิงวรินทร ผิวงาม
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๓๖

เด็กหญิงปฐมาวดี สุขวิทย์
๒๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๓๗

เด็กหญิงภคพร กันธา ๑/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๓๘

เด็กหญิงนิชาภัทร สุขศรี
๑๕/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๓๙

เด็กหญิงฐิตินันท์ โพธิทัย

์

๒๔/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๓๐ / ๓๓๒
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๔๐

เด็กหญิงธัชนก จรัสโสภณ ๙/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๔๑

เด็กชายชุติพงษ์ ปญญาเรือง
๒๒/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๔๒

เด็กชายพันธวัช ชลภาพ
๑๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๔๓

เด็กชายปยมิตร ทาต่าน
๑๗/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๔๔

เด็กชายรติบดี ตันติวิเศษทิพย์
๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๔๕

เด็กหญิงบุษยมาศ บุญตันทา
๓๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๔๖

เด็กหญิงศุภิสรา กัณหะวัน ๔/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๔๗

เด็กหญิงภคพร ขัติยศ ๒/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๔๘

เด็กชายฐิติวัฒน์ เลิศหล้า
๑๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๔๙

เด็กชายฐิติโชติ ขอกดสำโรง
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๕๐

เด็กชายก้องกิดากร อินตายวง ๖/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๕๑

เด็กหญิงนิธินาถ จำปานิล
๒๒/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๕๒

เด็กหญิงอินทิรา จันทร์ต๊ะตา

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๕๓

เด็กหญิงวิมลศิริ จู่เตาะ
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๕๔

เด็กชายกฤษฎา ใจวงค์เปง
๑๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๕๕

เด็กหญิงสุภัสสรา เขือนแดง

่

๒๖/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๕๖

เด็กหญิงมนธิชา จินะ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๕๗

เด็กชายถิรวัฒน์ ปนสุ ๔/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๕๘

เด็กหญิงศศิชา หมืนเทียง

่ ่

๑๘/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๕๙

เด็กชายภูมิพงศ์ กันทนาวินนท์
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๖๐

เด็กชายเชาว์วัฒน์ เขียววรรณ
๒๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๖๑

เด็กชายภูริภัทร ชัยวงค์แก้ว ๖/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๖๒

เด็กชายภู ยอดใจเพ็ชร
๒๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๖๓

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ยกยอ ๘/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๖๔

เด็กชายชลวิทย์ ชุบขุนทด
๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๖๕

เด็กชายวาทิต ไชยคำวัง
๒๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๖๖

เด็กชายณภัทร ฉายบุตร ๔/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๖๗

เด็กชายอนุรักษ์ โพธิเหมือน

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๖๘

เด็กชายรัฐศาสตร์ ตาจันทร์ดี

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๖๙

เด็กชายศุภกฤต อาจสร้อย ๖/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๗๐

เด็กหญิงวารีลักษณ์ ทิพย์จักร
๑๘/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๗๑

เด็กหญิงปราณปรียา ชัยวรรณา

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๗๒

เด็กหญิงจิรัชญา โนตัน

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๗๓

เด็กหญิงรวิสรา ทาแก้ว
๒๘/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๗๔

เด็กหญิงวิภาวี วิลัย
๓๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๓๑ / ๓๓๒
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ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๗๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ใจปญญา
๑๔/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๗๖

เด็กหญิงธัญญารัตน์ กันนาง

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๗๗

เด็กหญิงภัทธริดา เสมมณี
๒๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๗๘

เด็กหญิงศุณิษา จันทร์ต๊ะวงค์ ๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๗๙

เด็กหญิงถลัชนันท์ ยิงสนิท

่

๑๓/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๘๐

เด็กหญิงธิดากรณ์ สัสดี ๘/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๘๑

เด็กหญิงรวิสรา ก้อนแก้ว
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๘๒

เด็กหญิงชญาภา ช่วยสุข

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๘๓

เด็กหญิงวิสุทธ์ธิดา ธิสา
๑๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๘๔

เด็กหญิงวนัชพร เจริญเนตร
๑๘/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๘๕

เด็กหญิงกัญญาวีร์ วงศ์ภักดี
๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๘๖

เด็กหญิงปฑิตตา วิริยะ ๖/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๘๗

เด็กหญิงพัชราพร เปยงใจ
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๘๘

เด็กหญิงเรณูกา ใจสุข
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๘๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก บูรณะพิมพ์
๒๓/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๙๐

เด็กหญิงทักษพร ใจปญญา ๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๙๑

เด็กหญิงณัฐธิชา ศิริ ๔/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๙๒

เด็กชายธนทัต ขัติธิ
๑๔/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๙๓

เด็กชายพิรพัฒน์ โชติธำรงพงศ์
๑๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๙๔

เด็กชายธนกฤต ชัยนำ
๑๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๙๕

เด็กชายนราวิชญ์ กัณทสัก
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๙๖

เด็กชายปณณพนธ์ สิทธิดำรงค์
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๙๗

เด็กหญิงชนัญชิดา ปาลี
๑๕/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๙๘

เด็กหญิงสิริพาพร โทบุดดี ๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๐๙๙

เด็กหญิงอุทุมพร จิตนาน
๑๗/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๐๐

เด็กหญิงพิจิตรา วงศ์อนุ
๒๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๐๑

เด็กหญิงภัณฑิรา ปญญา
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๐๒

เด็กหญิงรัญชิตา ตะหล้า
๑๕/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๐๓

เด็กหญิงณัฐณิชา ไวว่อง

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๐๔

เด็กหญิงไปรยา ปยะจันทร์
๒๕/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๐๕

เด็กหญิงวรญา อ้ายเสาร์
๒๘/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๐๖

เด็กหญิงกัญญภัค บุญมาคำ
๓๐/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๐๗

เด็กหญิงพิมลรัตน์ ธิมายอม
๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๐๘

เด็กหญิงอาจารียา หลงหา
๒๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๐๙

เด็กชายกฤษฎา จันทร์อารีย์
๒๖/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๓๒ / ๓๓๒
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๑๐

เด็กชายอภิวิชญ์ ยอดคำ
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสันมะฮกฟา สันมะฮกฟา  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๑๑

เด็กชายพิชิตชัย สังพาศ
๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสันมะฮกฟา สันมะฮกฟา  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๑๒

เด็กชายจิรายุทธ ลุงศร
๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสันมะฮกฟา สันมะฮกฟา  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๑๓

เด็กชายสมบูรณ์ ลุงคำ
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสันมะฮกฟา สันมะฮกฟา  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๑๔

เด็กชายวรากร สามารถกิจ
๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสันมะฮกฟา สันมะฮกฟา  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๑๕

เด็กชายจายน้อง ลุงคำ
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสันมะฮกฟา สันมะฮกฟา  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๑๖

เด็กชายก้องเกียรติ นายะปา
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสันมะฮกฟา สันมะฮกฟา  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๑๗

เด็กชายอาทิตย์ ลมพัฒนา
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสันมะฮกฟา สันมะฮกฟา  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๑๘

เด็กชายปติกร แสงสี
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสันมะฮกฟา สันมะฮกฟา  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๑๙

เด็กชายนันทวัฒน์ ครุฑจันทร์
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสันมะฮกฟา สันมะฮกฟา  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๒๐

เด็กชายวีระศักดิ

์

นายวันนะ
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสันมะฮกฟา สันมะฮกฟา  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๒๑

เด็กหญิงดาว คนดี
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสันมะฮกฟา สันมะฮกฟา  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๒๒

เด็กหญิงทิพย์รัตน์ กู่แก้ว
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันมะฮกฟา สันมะฮกฟา  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๒๓

เด็กหญิงส่วยอู ลุงหนุ่ม
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสันมะฮกฟา สันมะฮกฟา  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๒๔

เด็กหญิงเขมิกา ปคำ
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสันมะฮกฟา สันมะฮกฟา  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๒๕

เด็กหญิงอรฤทัย เกษแก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสันมะฮกฟา สันมะฮกฟา  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๒๖

เด็กหญิงมอนหลาว ลุงซอ
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสันมะฮกฟา สันมะฮกฟา  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๒๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ ขัดมูล
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสันมะฮกฟา สันมะฮกฟา  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๒๘

เด็กหญิงจินดา ทองแก้ว
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสันมะฮกฟา สันมะฮกฟา  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๒๙

เด็กหญิงกนกวรรณ มะโนสร
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสันมะฮกฟา สันมะฮกฟา  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๓๐

เด็กชายปภังกร ทาศรีภู
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสันมะฮกฟา สันมะฮกฟา  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๓๑

เด็กชายสมอัน นายเสอ
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันมะฮกฟา สันมะฮกฟา  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๓๒

เด็กชายหม่อง ปุอ่อง
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันมะฮกฟา สันมะฮกฟา  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๓๓

เด็กชายสรณธร ปะนะทา
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันมะฮกฟา สันมะฮกฟา  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๓๔

เด็กชายสมชาย ลุงต๊ะ
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันมะฮกฟา สันมะฮกฟา  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๓๕

เด็กหญิงพิมลวรรณ ตาคำ
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันมะฮกฟา สันมะฮกฟา  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๓๖

เด็กชายมล ยอดคำ
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันมะฮกฟา สันมะฮกฟา  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๓๗

เด็กชายแทนคุณ กองแก้ว
๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสันมะฮกฟา สันมะฮกฟา  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๓๘

เด็กชายศราวุธ แสงทอง
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันมะฮกฟา สันมะฮกฟา  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๓๙

เด็กชายฉัตรมงคล ฉันทวสุพล
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๔๐

เด็กชายสุรนันท์ นิพาพรรณ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๔๑

เด็กหญิงพิมพิศา จินามูล

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๔๒

เด็กชายศรายุทธ ออต๊ะ
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๔๓

เด็กชายชาย -
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๔๔

เด็กหญิงชมพู่ ยูโด๊ะ
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๓๓ / ๓๓๒
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ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๔๕

เด็กหญิงลิลตา ลุงปอก
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๔๖

เด็กหญิงปรียาดา จุมปู
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๔๗

เด็กหญิงนวิปรียา ไตแลง
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๔๘

เด็กหญิงกฤติมา ก๋องปอ
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๔๙

เด็กชายอ่องเมือง ลายใส
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๕๐

เด็กชายธาวิน ลุงวิ
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๕๑

เด็กชายชนะพล ลุงซอ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๕๒

เด็กชายระหาญ เมืองดี
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๕๓

เด็กชายนำเพชร อนุสรณ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๕๔

เด็กชายธนภัทร ไวชนะกิจ
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๕๕

เด็กชายพงศกร เรืองเทศ
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๕๖

เด็กชายโพทู ลุงสุ
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๕๗

เด็กชายหยุ่น ไม่มีนามสกุล
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๕๘

เด็กชายอาทิตย์ ลุงบุญ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๕๙

เด็กชายทุน ลุงทอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๖๐

เด็กชายบนดาว ยอดคำไต
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๖๑

เด็กชายอาริศ ใจสุข
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๖๒

เด็กชายธนากร ชัยยะ

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๖๓

เด็กหญิงจ๊ะโอ๋ เมืองดี
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๖๔

เด็กหญิงแสงรุ้ง ลุงจืน

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๖๕

เด็กหญิงเรือนคำ ลุงจืน

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๖๖

เด็กหญิงข้อง ลุงคำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๖๗

เด็กหญิงมาศ ลุงซอ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๖๘

เด็กหญิงธนพงษ์ ลุงซุ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๖๙

เด็กหญิงแม่ลอ นายทุน
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๗๐

เด็กหญิงพิมหทัย ปาลี
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๗๑

เด็กหญิงพัชรินทร์ ซอปนติ
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๗๒

เด็กหญิงปทิตา อินวงค์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๗๓

เด็กหญิงสุธาลินี คำจืน

่

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๗๔

เด็กหญิงนฤมล ขำสะอาด
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๗๕

เด็กหญิงพัชรินทร์ บุญศรี
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สีมาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๗๖

เด็กหญิงจันทร์จิรา นางเมาะ
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปาสามขา วัดเปาสามขา  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๗๗

เด็กหญิงนันท์นภัส รัตนะ
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปาสามขา วัดเปาสามขา  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๗๘

เด็กหญิงพิมพ์ประภา พุงขาว
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปาสามขา วัดเปาสามขา  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๗๙

เด็กชายย้อย ลุงต๊ะ
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปาสามขา วัดเปาสามขา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๓๔ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๘๐

เด็กหญิงสุวดี สนแย้ม
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปาสามขา วัดเปาสามขา  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๘๑

เด็กชายอัศนัย พุงขาว
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปาสามขา วัดเปาสามขา  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๘๒

เด็กชายณัชพล ใจสุ
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปาสามขา วัดเปาสามขา  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๘๓

เด็กชายอภิษฎา แก้วสว่าง
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปาสามขา วัดเปาสามขา  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๘๔

เด็กหญิงกนกกร ดิโน๊ะ
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทาเหนือวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๘๕

เด็กหญิงตันหยง น้อยริยะ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทาเหนือวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๘๖

เด็กหญิงปรางทิพย์ สุทธนิล
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทาเหนือวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๘๗

เด็กหญิงพาวิณี สิริลักษณ์คณา
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทาเหนือวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๘๘

เด็กชายภาคภูมิ อุดทา
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทาเหนือวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๘๙

เด็กหญิงรัฐริกา สุนาตุ้ย
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทาเหนือวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๙๐

เด็กหญิงภัทรวดี บัวบาน
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่ตะไคร้ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๙๑

เด็กหญิงช่อผกา ปาคำหน้อย
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ตะไคร้ วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๙๒

เด็กหญิงขนิษฐา แปจุมปู
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนชัย วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๙๓

เด็กหญิงจุไรรัตน์ ปาปาศักดิ

์

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนชัย วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๙๔

เด็กหญิงทิพสุดา แซ่ตัง

้

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนชัย วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๙๕

เด็กหญิงพุธชา โมลาดุก
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนชัย วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๙๖

เด็กชายอภิวิชญ์ หอมแก่นจันทร์
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนชัย วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๙๗

เด็กหญิงฐิติมา ปนติบุ่ง
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนชัย วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๙๘

เด็กหญิงศรุตา รุ่มรวย
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนชัย วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๑๙๙

เด็กหญิงอรทัย สงวนญาติ
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนชัย วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๐๐

เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ ธิชัยเงิน

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยทราย วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๐๑

เด็กหญิงชนม์นิภา ต๊ะปวน
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยทราย วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๐๒

เด็กชายชูศักดิ

์

สุทธนิล
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยทราย วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๐๓

เด็กหญิงปานไพลิน สาทนอก
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยทราย วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๐๔

เด็กหญิงภาณุมาส วงศ์กาวิน
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยทราย วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๐๕

เด็กหญิงมุฑิตรา ปาลี
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยทราย วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๐๖

เด็กหญิงลลิดา สุยะใหญ่
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยทราย วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๐๗

เด็กหญิงวรรณภา โยริยะ
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยทราย วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๐๘

เด็กหญิงศศิกานต์ วงค์สุวรรณ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยทราย วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๐๙

เด็กหญิงศศิวิมล วงค์สุวรรณ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยทราย วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๑๐

เด็กหญิงเกลลิน จาพบ
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยทราย วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๑๑

เด็กหญิงเกศกนก ดวงแก้วเรือน
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยทราย วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๑๒

เด็กหญิงกุลนันท์ กันธะดา
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยทราย วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๑๓

เด็กหญิงณัฐพร คำวรรณ์
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยทราย วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๑๔

เด็กหญิงนริศรา วงค์ศรี
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยทราย วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๓๕ / ๓๓๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๑๕

เด็กหญิงรสรินทร์ คำวรรณ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยทราย วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๑๖

เด็กชายฤทธิธนนชัย

์

ธิใจเงิน
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยทราย วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๑๗

เด็กหญิงวรัญธร ปญญาคำ
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยทราย วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๑๘

เด็กชายวัชรพล อ๋องทิพย์
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยทราย วัดศรีบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๑๙

เด็กชายกฤตยชญ์ สมศักดิ

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านออนหลวย วัดหนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๒๐

เด็กหญิงศิรินทร อะโนมา
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านออนหลวย วัดหนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๒๑

เด็กชายเจษฎา สุภามูล
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านออนหลวย วัดหนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๒๒

เด็กหญิงกนกทิพย์ ดวงแก้ว
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านออนกลาง วัดออนกลาง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๒๓

เด็กหญิงกนกวรรณ ดวงแก้ว
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านออนกลาง วัดออนกลาง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๒๔

เด็กชายคทาวุธ หวังวนพัฒน์
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านออนกลาง วัดออนกลาง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๒๕

เด็กหญิงชนัฐพร เขือนเพชร

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านออนกลาง วัดออนกลาง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๒๖

เด็กหญิงชนิดา อิงต่า

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านออนกลาง วัดออนกลาง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๒๗

เด็กชายชัชวาล กันตีมูล

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านออนกลาง วัดออนกลาง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๒๘

เด็กชายณัฐชฎากรณ์ สกุลพันธ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านออนกลาง วัดออนกลาง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๒๙

เด็กหญิงปรียาภรณ์ เพ็งสกุล
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านออนกลาง วัดออนกลาง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๓๐

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ ขัติแสง
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านออนกลาง วัดออนกลาง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๓๑

เด็กหญิงสายพิณ กันตีมูล
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านออนกลาง วัดออนกลาง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๓๒

เด็กชายอัครพล มหาไม้
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านออนกลาง วัดออนกลาง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๓๓

เด็กชายอัมรินทร์ นิลแสง
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านออนกลาง วัดออนกลาง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๓๔

เด็กหญิงกนกพรรณ ตนตรง
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๓๕

เด็กชายกฤษฎา สุรินทร์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๓๖

เด็กชายกฤษดา อำนา
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๓๗

เด็กชายกิติพัฒน์ ธนายุทธพันธ์กุล
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๓๘

เด็กหญิงกุลณัฐ เตจ๊ะ
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๓๙

เด็กหญิงคำ ลุงนาค
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๔๐

เด็กหญิงจิตติพร ปญญารังษี
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๔๑

เด็กชายจิรายุ จะอือ

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๔๒

เด็กหญิงณัฐกานต์ เทศชมภู

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๔๓

เด็กหญิงณัฐติกาล บุญเรือง
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๔๔

เด็กหญิงณัทสมร คูฮกซิว

้

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๔๕

เด็กหญิงณุธาภรณ์ ปยะสาร
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๔๖

เด็กหญิงดารารัตน์ โค่ยคำ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๔๗

เด็กชายธนพัชร์ ทองรวย
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๔๘

เด็กชายนฤดล ถาดแสง
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๔๙

เด็กชายปฏิพล พันธุ์ภัครินทร์
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๓๖ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๕๐

เด็กหญิงพรจิรา อูบคำ
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๕๑

เด็กหญิงพุทธธิดา จันติยะ
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๕๒

เด็กชายภัทรพล จันทะพิงค์
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๕๓

เด็กหญิงภาวินีย์ อำนา
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๕๔

เด็กชายภูมิรพี เปงนาค
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๕๕

เด็กหญิงมณธิรา จักรวาฬ
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๕๖

เด็กหญิงลวิตรา สุนันตา

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๕๗

เด็กหญิงศศิภา ปญญาฟู
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๕๘

เด็กหญิงสุพิชญา ตาใส
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๕๙

เด็กชายหลงเมิง นามแสง
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๖๐

เด็กชายอนุศิษฐ์ สุธรรม
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๖๑

เด็กหญิงอมรรัตน์ สมกาศ
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๖๒

เด็กหญิงอรนุช ปนตา
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๖๓

เด็กหญิงอัชชนา ตารักษ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๖๔

เด็กหญิงอุไรวรรณ หลู่
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๖๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

หน่อแก้ว
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๖๖

เด็กชายโชติบัณฑ์ ใคร้ยงค์
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๖๗

เด็กชายจ่อ ลุงหยะ
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๖๘

เด็กหญิงชลณัฐชา ถาวร
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๖๙

เด็กหญิงณัฐณิชา ทำการดี
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๗๐

เด็กชายณัฐพล รัตพันธ์
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๗๑

เด็กชายทุนข่อง ลุงตาล

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๗๒

เด็กชายธนภัทร แก้วกัน
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๗๓

เด็กหญิงธัญญวีร์ เกตุมณี
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๗๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ แสงคำ
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๗๕

เด็กชายธีรภัทร คำวัง
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๗๖

เด็กชายนฤเทพ ลุงต๊ะ
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๗๗

เด็กหญิงปใหม่ วงศ์ส่องจ้า
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๗๘

เด็กชายพงษ์พัฒน์ สมศรี
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๗๙

เด็กหญิงภัชฎาพร ยงฤทธิ

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๘๐

เด็กชายวัชริศ ทะวะดี
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๘๑

เด็กชายสังเมือง

่

ลุงหยะ
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๘๒

เด็กชายเฉลิมขวัญ ทาเกิด
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๘๓

เด็กชายแสงตะวัน ลุงยี
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๘๔

เด็กชายกวิน ลุงโลน

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๓๗ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๘๕

เด็กชายจักรภพ นวลศรี
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๘๖

เด็กชายฐิติพล มณีจันทร์
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๘๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ตะคำ
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๘๘

เด็กชายทรงพล จีระศักดิ

์

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๘๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ มีบุตรสา
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๙๐

เด็กหญิงนริศรา จอมแปง
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๙๑

นางสาวนิชดา เตรียมพิชิต
๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๙๒

เด็กชายปฏิพล ลานคำ
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๙๓

เด็กชายปรากรณ์ ปาวิชัย

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๙๔

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ปูลิม
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๙๕

เด็กหญิงพรทิวา บุญทวี
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๙๖

เด็กหญิงพรรณิภา วรรณทอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๙๗

เด็กชายพิเชษฐ์ จันทะพิงค์

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๙๘

เด็กหญิงรัชนี ใจคำ
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๒๙๙

เด็กชายวัชรินทร์ อำนา
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๐๐

เด็กหญิงสุปรียา
ไม่ทราบนามสกุล

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๐๑

เด็กชายอนุพงค์ ศรีทุมมา
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๐๒

เด็กชายอนุพงษ์ เขียวกาจ
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๐๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ชุมชอบ
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๐๔

เด็กหญิงอริศรา ดวงคำ
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๐๕

เด็กชายอ่องเครือ ลุงลาย
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๐๖

เด็กชายเศรษฐพงศ์ ประทุม
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๐๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สมบูรณ์มา
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๐๘

เด็กหญิงกัลญา ชวนสุข

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๐๙

เด็กชายกิตตินันท์ อินเปย

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๑๐

เด็กชายคมกริช กันธิมาลา
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๑๑

เด็กชายจักรพรรณ์ ใจเมคา
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๑๒

เด็กชายจักรวาล ไวสติ
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๑๓

เด็กหญิงจันทร์พร
ไม่ทราบนามสกุล

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๑๔

เด็กหญิงจิงโม

่

ลุงยี

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๑๕

นางสาวจีราพร บุญทอง
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๑๖

เด็กหญิงจีราพรรณ บุญทอง
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๑๗

เด็กหญิงชลธิชา ชัยกอง
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๑๘

เด็กชายฐานทัพพ์ แก้วประภา
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๑๙

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

อินทนนท์
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๓๘ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๒๐

เด็กชายณัฐพงษ์ ขำทวีพรหม
๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๒๑

เด็กหญิงณัฐพร ร้องเสียง
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๒๒

นายทอง หน่อแสง
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๒๓

เด็กชายธนวัฒน์ นำภา
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๒๔

เด็กหญิงบัณฑิตา ฉายเจริญ
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๒๕

เด็กชายภุมรินทร์ โชติสัมพันธ์สุข
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๒๖

เด็กหญิงมยุรฉัตร ลำปน
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๒๗

เด็กหญิงมะอิน ลุงมู
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๒๘

เด็กชายวุฒิชัย สังมณี
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๒๙

เด็กหญิงสุภา ใจเทียง

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๓๐

เด็กหญิงอรจิรา สุวรรณเด็น

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๓๑

เด็กหญิงอรปรีดา ชัยอินทร์
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๓๒

นางสาวเท ลุงเล็ก

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๓๓

เด็กหญิงเนตร์นภา ปาระมี
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๓๔

เด็กหญิงเบญจมาศ ปนละ
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๓๕

เด็กหญิงเสาวนีย์ เตจะสาร
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๓๖

เด็กหญิงเหมย ลุงอ่อง
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๓๗

เด็กชายเอกรินทร์ ตุ้ยหล้า
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๓๘

นางสาวแก้วส่า
ไม่ทราบนามสกุล

๑๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๓๙

นางสาวแสงเงิน กอนะ
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๔๐

เด็กหญิงโชติกา พิมพ์เอกเจริญ

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๔๑

นางคูณสมบัติ ยะแสง
๒๕/๐๓/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๔๒

เด็กหญิงจันทกานต์ จักคำบาง
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๔๓

เด็กหญิงชลธิชา กันธา
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๔๔

เด็กหญิงณัฐริณี มุดาตระกูล
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๔๕

เด็กชายณัฐวุฒิ พิเคราะห์งาน
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๔๖

เด็กหญิงนรีกานต์ ดอกไม้
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๔๗ เด็กหญิงปราณประกายพร

สันแปง
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๔๘

เด็กชายผิวคำ ปูอ๋อง
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๔๙

เด็กหญิงพลอยไพลิน ติยะ

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๕๐

เด็กชายวสันต์ คำซ้อน
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๕๑

เด็กหญิงสุพิชยากรณ์ วงษ์ดิษฐ์สกุล
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๕๒

เด็กหญิงหลู่ส่า ลุงหม่อง
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๕๓

เด็กหญิงอรอนงค์ หมืนลาง

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๕๔

เด็กหญิงอ้อมใจ ยะ
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๓๙ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๕๕

เด็กชายเอกราช สิทธิขัติย์
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๕๖

เด็กชายนพเก้า บุญเจริญ
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๕๗

เด็กชายนิรุต จันทร์ต๊ะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๕๘

เด็กชายป จันทร์ตะ
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๕๙

เด็กชายเจษฎา เสรีพูนพัฒน์
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๖๐

เด็กชายณัฐพงษ์ ไชยปลาด
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๖๑

เด็กชายวันชัย วันนะ
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๖๒

นายแดง นุมเหลือง
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๖๓

เด็กชายปฏิภาณ ตาปุก
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๖๔

นายภูมิพัฒน์ ถีถ้วน

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ

 

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๖๕

เด็กชายกิตติภัฎ ทรายทอง
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๖๖

เด็กหญิงหทัยภัทร บุญจา
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๖๗

เด็กหญิงรัตนาวดี แก้วยัง
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๖๘

เด็กชายกิติทัศน์ กิติวรรณ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๖๙

เด็กหญิงพิริยาภรณ์ ชัยยา
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๗๐

เด็กหญิงวีณา ลุงซ่า
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๗๑

เด็กหญิงศิริกัญญา จอมนวล
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๗๒

เด็กหญิงชฎาพร ไคร้สร้อย
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่แต วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๗๓

เด็กหญิงดารินทร์ ไพอุปรี
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่แต วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๗๔

เด็กชายพาคิน สมงาม
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่แต วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๗๕

เด็กหญิงพิชาฎา วงค์เครือง

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่แต วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๗๖

เด็กชายณัฎฐกิตต์ คำกล้า
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แต วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๗๗

เด็กหญิงณิชา พรหมศรี
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่แต วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๗๘

นายสง่า นางแล
๒๓/๑๒/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านแม่แต วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๗๙

เด็กหญิงกุลนภา ศิริเจริญ
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๘๐

เด็กหญิงจันทรา นายกลาง
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๘๑

เด็กหญิงชนาภัทธ วรรณเลิศ
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๘๒

เด็กชายชานนท์ ลุงทุน
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๘๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ตอน๊อ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๘๔

เด็กหญิงดรัลพร จันทพันธ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๘๕

เด็กหญิงทิพย์นภา สุธรรม
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๘๖

เด็กหญิงธนิดา แก้วงาม
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๘๗

เด็กหญิงนำดิน ถือแสง

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๘๘

เด็กชายบุญยิง

่

ชูมภู

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๘๙

เด็กหญิงปรัชญวดี ชมสวรรค์
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๔๐ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๙๐

เด็กหญิงปาลิตา ขำไชโย
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๙๑

เด็กชายพิบูลย์ คาดหมาย
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๙๒

เด็กชายยรรยง ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๙๓

เด็กชายวัน วิสา
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๙๔

เด็กหญิงสิริรังษี คำเตจ๊ะ
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๙๕

เด็กหญิงอรอนงค์ เพ่งให้ตรง
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๙๖

เด็กชายอัคพล บุญเรือง
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๙๗

เด็กชายอานันท์ ไม่มีชือสกุล

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๙๘

เด็กชายอานุภาพ นันต๊ะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๓๙๙

เด็กชายแสงเมือง นายทอน
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๐๐

เด็กชายไท ลุงคิง
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๐๑

เด็กชายณัฐวัฒน์ ลักษณ์แสงวิไล
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๐๒

เด็กชายรัตถภูมิ พวงเพชร

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๐๓

เด็กชายวิรัลพัชร ลุมมา
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๐๔

เด็กชายวุฒิพงค์ เตภักดี
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๐๕

เด็กหญิงตีญากร มโนนำ
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๐๖

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

แซ่ตัง

้

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีงาม วัดบ้านโปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๐๗

เด็กหญิงกมลชนก เงาทอง
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๐๘

เด็กชายกฤษฎา ธรรมขันแข็ง
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๐๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ อุดร
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๑๐

เด็กหญิงจันทร์เจ้า คำดี
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๑๑

เด็กชายจุลธร การยึดใจ
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๑๒

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ มโหฬาร

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๑๓

เด็กหญิงชมนัส ภิมร
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๑๔

เด็กหญิงชัญญา ศักดิเรืองศรี

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๑๕

เด็กหญิงญาดา สายวงศ์แก้ว
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๑๖

เด็กหญิงฐิติกาญจน์ ทองยู
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๑๗

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ต๊ะวรรณวงค์
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๑๘

เด็กหญิงณัฏฐา เลิศพลังจิตร
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๑๙

เด็กหญิงณัฐฑญาจิต กันทะวงศ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๒๐

เด็กหญิงณัฐธินี สุทธิพงศ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๒๑

เด็กชายณัฐพงศ์ อุทรา
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๒๒

เด็กชายณัฐวุฒิ เกียว

้

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๒๓

เด็กหญิงดาว ลุงติ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๒๔

เด็กชายธนธรณ์ ปญญาวงค์
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๔๑ / ๓๓๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๒๕

เด็กชายธนบูรณ์ ยะอือ
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๒๖

เด็กชายธนวัฒน์ มัยมณี
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๒๗

เด็กชายธนาเทพ ดวงแก้ว
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๒๘

เด็กหญิงธัญชนก ดวงถา
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๒๙

เด็กหญิงธันยพร ขุนนา
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๓๐

เด็กหญิงธิดา ่ย่อน
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๓๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ แสนสุขสรรค์
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๓๒

เด็กชายบัญชร อยู่นาน
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๓๓

เด็กชายปฏิพล กันธา
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๓๔

เด็กหญิงพัชรพร เลิศศิลารัตน์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๓๕

เด็กหญิงพัชรินทร์ ด่านศรีบูรณ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๓๖

เด็กชายภูมินทร์ เผ่าเพ็ง

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๓๗

เด็กหญิงยุพากร แซ่ย่าง
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๓๘

เด็กชายราชศักดิ

์

สุดถนอม
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๓๙

เด็กหญิงรุจิรางค์ ภูเขา
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๔๐

เด็กชายวรชิต ยืนชัย
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๔๑

เด็กหญิงวรนุช ภูริบริบูรณ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๔๒

เด็กหญิงวรัญญา อนันต์วรกิจกุล

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๔๓

เด็กหญิงวรัญญา แซ่ย้า
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๔๔

เด็กหญิงวราภรณ์ แซ่สาม
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๔๕

เด็กชายศตวรรษ บุญจันทร์
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๔๖

เด็กชายศรัณ กฤตศิลปานนท์
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๔๗

เด็กหญิงศิญาฉัตร จันทร์ชอุ่ม

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๔๘

เด็กหญิงศิดาพร เซอผะ
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๔๙

เด็กหญิงศุภสุตา ฉือจะผะ
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๕๐

เด็กชายสมศักดิ

์

นันตา
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๕๑

เด็กหญิงสรินญา เกตุณรงค์
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๕๒

เด็กหญิงสิริยากร พนมสินธุ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๕๓

เด็กชายอธิพงศ์ แซ่พ่าน
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๕๔

เด็กชายอรัญยุทธ นะสน
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๕๕

เด็กชายอัครเดช จำปาคำ
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๕๖

เด็กชายอานุย ทองคำ
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๕๗

เด็กหญิงเกศิรินทร์ ลิเลือน
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ วัดแม่โจ้  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๕๘

เด็กหญิงกิงกาญ

่

ใจงาม
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๕๙

เด็กหญิงชลกานต์ จอมหาร
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๔๒ / ๓๓๒

้
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ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๖๐

เด็กชายณัฎฐ์ณวิน คุณยศยิง

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๖๑

เด็กหญิงณัฐณิชา จิตรัตน์
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๖๒

เด็กหญิงณัฐสุภา ขุนนา
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๖๓

เด็กชายตุ๊ด ลุงมวน
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๖๔

เด็กหญิงธนารีย์ ก๋องคำ
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๖๕

เด็กหญิงนาง ลุงมวน
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๖๖

เด็กหญิงนาง ไม่ทราบ
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๖๗

เด็กชายนิกร ลุงซอ
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๖๘

เด็กหญิงพรรณนวรา ปยศักดิภัทรกุล

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๖๙

เด็กชายภูวดล แก้วแววน้อย
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๗๐

เด็กชายสรวิชญ์ หินแก้ว
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๗๑

เด็กชายหฤษฎ์ เปงธินา
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๗๒

เด็กหญิงอรวรรณ อินทร์ติยะ
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๗๓

เด็กหญิงเพียงรวี แสนสุวรรณ์
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๗๔

เด็กชายโตโน่ ลุงวิ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๗๕

เด็กหญิงฐิตินาฏ บุญห่อ
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๗๖

เด็กหญิงนัชชา คุณคำ
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๗๗

เด็กชายปวริศ คิงจอง
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๗๘

เด็กหญิงพัชราภา เมทา
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๗๙

เด็กหญิงพิไล ปอกะ
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๘๐

เด็กหญิงภัทรนันท์ ศรีวิชัย
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๘๑

เด็กหญิงภัทรลดา ตุ้ยงาม
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๘๒

เด็กหญิงภาณุชนาถ หนูนะ
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๘๓

เด็กชายวิศรุต สุภารักษ์
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๘๔

เด็กชายวีระพันธ์ พงค์คำ
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๘๕

เด็กหญิงศุภดา เมืองหอม
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๘๖

เด็กหญิงสวงสุดา กันทะวงค์
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๘๗

เด็กหญิงสาว ลุงทุน
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๘๘

เด็กหญิงสุกฤตา ประภาตะนันท์
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๘๙

เด็กหญิงแสงหอม ลุงส่วย
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๙๐

เด็กชายกฤษณะ วังนันทนา
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๙๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ มอญยิง

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๙๒

เด็กชายจายอ่อน ปูคำ
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๙๓

เด็กหญิงชมพูนุท เปงธินา
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๙๔

เด็กชายณัฐภูมิ อินแก้ว
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๔๓ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๙๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ลุงออน
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๙๖

เด็กชายธนพล แสนบัติ
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๙๗

เด็กหญิงปวริสรา ชมสวรรค์
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๙๘

เด็กชายพิทักษ์ชน รังสรรค์
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๔๙๙

เด็กชายมณฑล แก้วแววน้อย
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๐๐

เด็กหญิงรพีพร หส่ามละ
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๐๑

เด็กชายศราวุธ ไผ่งาม
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๐๒

เด็กชายสถาพร ค้าแกว่น
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๐๓

เด็กชายสมเพชร มวน
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๐๔

เด็กหญิงสุชัญญา ปนตา
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๐๕

เด็กหญิงหทัยภัทร มานิตย์
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๐๖

เด็กชายอนุชา สมจันทร์
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๐๗

เด็กหญิงอรพรรณ มาลา
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่แฝก วัดแม่แฝก  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๐๘

นางสาวพิกุลทอง พิมลศรทอง
๑๔/๐๖/๒๕๔๐

โรงเรียนสตรีวัดวิเวกวนาราม วิเวกวนาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๐๙

นางสาวดวงฤดี ไพรประทัง
๑๔/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนสตรีวัดวิเวกวนาราม วิเวกวนาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๑๐

นางสาวกรรณิการ์ ศุภกุลเจริญวนา
๒๗/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสตรีวัดวิเวกวนาราม วิเวกวนาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๑๑

นางสาวมุกดา ทะเลธารา
๑๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสตรีวัดวิเวกวนาราม วิเวกวนาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๑๒

นางสาวมาลี เกษมสุขไพศาร
๒๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสตรีวัดวิเวกวนาราม วิเวกวนาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๑๓

นางสาวอำนวยพร วนาอุดมศักดิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสตรีวัดวิเวกวนาราม วิเวกวนาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๑๔

นางสาวเพ็ญนภา วนาเสริมศัดดิ

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสตรีวัดวิเวกวนาราม วิเวกวนาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๑๕

นางสาวมือโหย่แฮ

่

สุขใจในวนา
๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสตรีวัดวิเวกวนาราม วิเวกวนาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๑๖

นางสาวอารี ลำธารไพร
๒๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสตรีวัดวิเวกวนาราม วิเวกวนาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๑๗

นางสาวสุธิพร ฮึกหาญณรงค์
๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสตรีวัดวิเวกวนาราม วิเวกวนาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๑๘

นางสาวสุดา วงค์ธรรมไพรดี
๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสตรีวัดวิเวกวนาราม วิเวกวนาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๑๙

นางสาวพรสวรรค์ กรแก้วพนาพร
๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสตรีวัดวิเวกวนาราม วิเวกวนาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๒๐

นางสาวชญานี วงค์จำเนียง
๑๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสตรีวัดวิเวกวนาราม วิเวกวนาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๒๑

นางสาวอัญชลี ทะเลรอบดอย
๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสตรีวัดวิเวกวนาราม วิเวกวนาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๒๒

นางสาวเมทิรา แสนเข็ญ
๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสตรีวัดวิเวกวนาราม วิเวกวนาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๒๓

นางสาวณัช คำคูณโอฬาร
๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสตรีวัดวิเวกวนาราม วิเวกวนาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๒๔

นางสาววิภาวี คีรีเบญจวรรณ
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสตรีวัดวิเวกวนาราม วิเวกวนาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๒๕

นางสาววลี สุขสราญใจ
๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสตรีวัดวิเวกวนาราม วิเวกวนาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๒๖

นางสาวเสาวนีย์ เมฆามาศคีรี
๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสตรีวัดวิเวกวนาราม วิเวกวนาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๒๗

นางสาวกนิษฐ์ เพียรบำรุงไพร
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสตรีวัดวิเวกวนาราม วิเวกวนาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๒๘

นางสาวธัญพัชริน พนาธนสาร
๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสตรีวัดวิเวกวนาราม วิเวกวนาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๒๙

นางสาวพรฤดี ค้างคีรี
๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสตรีวัดวิเวกวนาราม วิเวกวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๔๔ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๓๐

นางสาวศิริลักษณ์ คีรีเฉวียง

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสตรีวัดวิเวกวนาราม วิเวกวนาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๓๑

นางสาวรจนา เพชรพิทักษ์คีรี
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสตรีวัดวิเวกวนาราม วิเวกวนาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๓๒

นางสาวจันทร์มณี นาคาม้วนหาง
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีวัดวิเวกวนาราม วิเวกวนาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๓๓

นางสาวกัญญาพัชญ์ วนาสงบสุข
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีวัดวิเวกวนาราม วิเวกวนาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๓๔

นางสาวอารียา อุดมรักพันธ์พง
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีวัดวิเวกวนาราม วิเวกวนาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๓๕

นางสาวกุลณัฐ จันทร์แสนสวย
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีวัดวิเวกวนาราม วิเวกวนาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๓๖

เด็กหญิงกนกวรรณ ตามดง
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๓๗

เด็กหญิงกรกช จองแดง
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๓๘

เด็กหญิงกาญจนา จะกา

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๓๙

เด็กหญิงกานต์ธิดา จ่าดวงใจ
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๔๐

เด็กหญิงคำขิน

่

ลุงจาย
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๔๑

เด็กชายคเชนทร์ มีสวัสดิ

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๔๒

เด็กชายคเชนทร์ ลุงจิงต่า

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๔๓

นางสาวจริยา กองแก้ว

๒๑/๑๑/๒๕๓๙

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๔๔

เด็กชายจวนฉี แซ่เฉิน

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๔๕

เด็กชายจิรวัฒน์ ผารินทร์
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๔๖

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ บุญชัยยะ
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๔๗

เด็กหญิงจ่าม ปูเฮือง
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๔๘

เด็กหญิงชนากานต์ กาดใจเข็ม
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๔๙

เด็กหญิงชนิกานต์ สุขโข
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๕๐

เด็กหญิงชนิดาภา ส่างกานโห่ย
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๕๑

เด็กชายชวีกานต์ แซ่ผ่าน

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๕๒

เด็กชายชาญชนะ นายซ้อน
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๕๓

เด็กชายชายดู่ ลุงหลาหลิง

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๕๔

เด็กหญิงชาลิสา ธรรมภัตร์
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๕๕

เด็กชายฐิติศักดิ

์

พรหมมิจิตร
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๕๖

เด็กชายณัฐกฤต ภูพา
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๕๗

เด็กชายณัฐพงค์ คำมัน

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๕๘

เด็กชายณัฐพล รุ่งกำ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๕๙

เด็กหญิงณัฐวดี วิริยะวิชาชาญ
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๖๐

เด็กชายดนรกต พูนทวีสิน
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๖๑

เด็กชายธนภูมิ ลาภภพวรากุล
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๖๒

เด็กชายธีระศักดิ

์

เมธา
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๖๓

เด็กชายนัทพงษ์ วันแสน
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๖๔

เด็กหญิงนันท์นภัส ลุงต้า
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๔๕ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๖๕

เด็กชายนิกร ปูคำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๖๖

เด็กชายนิติพงษ์ แสงทอง
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๖๗

เด็กหญิงนิรชา พันธุ
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๖๘

เด็กชายบอล ลุงยุย
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๖๙

เด็กหญิงปวีร์ฐิตา ศักดิธนนภัทร์

์

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๗๐

เด็กชายปณณวิชญ์ เดชอุ่ม
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๗๑

เด็กชายพงศกร ประทุม

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๗๒

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

ชาติโชติสถาพร
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๗๓

เด็กหญิงพรชนก แซ่คู

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๗๔

เด็กหญิงพรสวรรค์ วันสิริวาณิช
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๗๕

เด็กชายพหุพล ขาวสวย

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๗๖

เด็กหญิงพัชรา ลุงแก้ว
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๗๗

เด็กชายพีรพงษ์ หนูแสง
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๗๘

เด็กหญิงพุทธรักษา ไม่ปรากฏ
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๗๙

เด็กชายภาคิน ชุ่มใจ
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๘๐

เด็กชายภูบดินทร์ วรรณศิลป
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๘๑

เด็กหญิงมณฑกานต์ วงษ์สุวรรณ
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๘๒

เด็กหญิงยิหวา แสงทุน
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๘๓

เด็กหญิงรัศมี มีพระพร
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๘๔

เด็กหญิงรุ่งทิวรรณ วันสิริวาณิช
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๘๕

เด็กชายวทัญู พันธุ
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๘๖

เด็กชายวรรณชัย พูลลิน
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๘๗

เด็กหญิงวรรณนา เปลียนพิทักษ์

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๘๘

เด็กชายวสุพล ขาวสวย

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๘๙

เด็กชายวีรพล ภูพวก
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๙๐

เด็กหญิงศรีวรรณ สินธุสัย
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๙๑

เด็กหญิงศศิธร ลุงจิงต่า

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๙๒

เด็กชายศักดิชาย

์

เมืองทอง
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๙๓

เด็กหญิงศิริพร นายคำ
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๙๔

เด็กชายสหรัฐ เชือสิงห์

้

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๙๕

เด็กหญิงสุกฤตา กันธา
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๙๖

เด็กหญิงสุภาภรณ์ วรวงศ
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๙๗

เด็กหญิงส่วยจ่า ลุงจิง

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๙๘

เด็กหญิงหมายอุ่ง แสงวัน
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๕๙๙

เด็กหญิงหยาดฝน วงษ์น้อย
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๔๖ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๐๐

เด็กหญิงหลาวหลาว คำปน
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๐๑

เด็กชายอรรถพันธ์ พวงทอง
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๐๒

เด็กชายอานนท์ ลุงนุ่ง

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๐๓

เด็กหญิงอำพร ลุงบู๋
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๐๔

เด็กหญิงอุษณีย์ อุดมไพศาลศักดิ

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๐๕

เด็กชายเพชร หมันเพียร

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๐๖

เด็กหญิงเมทนี จะลอ
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๐๗

เด็กหญิงแสงดาว ลุงจาย

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๐๘

เด็กหญิงแสงมน ลุงกวน

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๐๙

เด็กหญิงแสงอู่ ลุงซู่
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๑๐

เด็กหญิงแสงอ่อน ปญญา
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๑๑

เด็กหญิงแสงเดือน ปุธิง
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๑๒

เด็กชายธนากร ปนแก้ว
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๑๓

นายวรพันธ์ วันสิริวาณิช
๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๑๔

เด็กหญิงชุดา อุบล

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันคะยอม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๑๕

เด็กชายธีรดนย์ ไม่ทราบ
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันคะยอม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๑๖

เด็กหญิงบน อินต๊ะ
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันคะยอม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๑๗

เด็กหญิงพรกมล อาจหาญ
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันคะยอม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๑๘

เด็กชายวายุ พอคะ
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันคะยอม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๑๙

เด็กหญิงศุภาพร บุญมาแรง
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันคะยอม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๒๐

เด็กชายสงกรานต์ ไทยใหญ่
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันคะยอม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๒๑

เด็กหญิงสวย ไม่ทราบ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันคะยอม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๒๒

เด็กชายหลาวเครือ ลุงคำ
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันคะยอม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๒๓

เด็กหญิงแสงซือ

่

ปาเล็ก

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันคะยอม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๒๔

เด็กชายซือ

่

ลุงแกรง
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันคะยอม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๒๕

เด็กชายณัฐวุฒิ แผลงฤทธิ

์

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันคะยอม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๒๖

เด็กหญิงธนภรณ์ บ้านคุ้ม

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันคะยอม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๒๗

เด็กชายรักไทย ไม่มีชือสกุล

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันคะยอม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๒๘

เด็กหญิงวิภา นาสะอ้าน
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันคะยอม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๒๙

เด็กหญิงแก้วคำ แสงทอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันคะยอม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๓๐

เด็กหญิงบัณทิตา ศฤงคาร
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันคะยอม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๓๑

เด็กหญิงพลอยพรรณ จินะปน
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันคะยอม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๓๒

เด็กชายภานุวัฒน์ ดำรงค์
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันคะยอม วัดสันคะยอม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๓๓

เด็กชายจาย ปนอ่อง
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๓๔

เด็กชายชัยวัฒน์
รักสงวนพนาไพร

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๔๗ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๓๕

เด็กหญิงณัฐพร ณ น่าน
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๓๖

เด็กชายทุนเหน่ ไท่
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๓๗

เด็กชายทุนแลง ซอน่า
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๓๘

เด็กชายนพดล คำปน
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๓๙

เด็กหญิงนวลอนงค์ เพ็ชรทอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๔๐

เด็กหญิงปรารถนา ปรีชาประสิทธิ

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๔๑

เด็กหญิงปรียานุช ปรีชาประสิทธิ

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๔๒

เด็กหญิงพรรษา อยู่ยืนยง
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๔๓

เด็กชายยอดเมือง ลุงออ
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๔๔

เด็กชายวิวัฒน์ สิงห์แก้ว
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๔๕

เด็กชายสมบูรณ์ ฟูเขียว
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๔๖

เด็กหญิงสมศรี จิงส่า
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๔๗

เด็กชายสุวรรณ เปลียนสะอาด

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๔๘

เด็กชายสุวิทย์ ยอดทู
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๔๙

เด็กชายสุเทพ อาฟู
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๕๐

เด็กหญิงหมวยพอง ยอดเมือง

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๕๑

เด็กหญิงอุสา นางปาน
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๕๒

เด็กชายเอกชัย ช่วยชู
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๕๓

เด็กชายแดง ทองหล่อ
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๕๔

เด็กชายแดง ลอยเอิง
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๕๕

เด็กหญิงแสงทอง นายทอน
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๕๖

เด็กชายแสงหาญ หาญกล้า
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลักปน วัดหลักพัน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๕๗

เด็กหญิงกชพร เม็งเงิน
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๕๘

เด็กชายกรวิชญ์ บัวเทศ
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๕๙ เด็กชายกฤษณ์นันทิพัฒน์

บุตรหลวง
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๖๐

เด็กหญิงกันยาพัฒน์ สงวนศิลป
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๖๑

เด็กหญิงกาญจนา กูลธนพิพัฒน์
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๖๒

เด็กหญิงกุลกานดา ดวงบาล
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๖๓

เด็กชายก้องอรุณ ชัยมหา
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๖๔

เด็กหญิงขนิฐา บาว
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๖๕

เด็กชายข้าวกล้า สุวิไล
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๖๖

เด็กหญิงจิราพร อ่อนศรี
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๖๗

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ จินะปน

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๖๘

เด็กหญิงชลดา ชิมิสึ
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๖๙

เด็กชายชุติพนธ์ เกียรติไพรสัณฑ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๔๘ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๗๐

เด็กชายญาณวิทย์ จอมมูล
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๗๑

เด็กหญิงญาณิศา ชัยเลิศ
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๗๒

เด็กหญิงญาณิศา มอญแสง
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๗๓

เด็กชายฐปนรรฆ์ ศรีงาม
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๗๔

เด็กชายฐิติวัฒน์ พิบูลย์
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๗๕

เด็กชายณรงค์กร กุลชาติพิพัฒน์
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๗๖

เด็กหญิงณัฐกานต์ จิตเกาะ
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๗๗

เด็กหญิงณัฐธิชา ชัยสุรินทร์
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๗๘

เด็กหญิงณัฐวรรณ ไคร้คำ
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๗๙

เด็กหญิงณิชากานต์ แก้ววีรกุล
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๘๐

เด็กหญิงดลนภัส ภีระคำ
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๘๑

เด็กชายตะวัน หาดทราย
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๘๒

เด็กหญิงทัชชกร ลีลายุวัฒนกุล
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๘๓

เด็กชายธนกร เรือนสุวรรณ
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๘๔

เด็กหญิงธนวรรณ ยะปญญา
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๘๕

เด็กชายธนวัฒน์ กาวิละ
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๘๖

เด็กชายธนัญชัย อ้นสืบสาย

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๘๗

เด็กชายธนารัฐ สุเทพ
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๘๘

เด็กหญิงธันยพร แสงแจ่ม
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๘๙

เด็กชายธีระภัทร ธังดิน
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๙๐

เด็กชายนครินทร์ ฉอสันเทียะ
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๙๑

เด็กชายนนทวัฒน์ สุนทรแก้ว
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๙๒

เด็กชายนราวิชญ์ อาษากิจ
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๙๓

เด็กชายนิมิตร เรืองฤทธิ

์

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๙๔

เด็กหญิงปภาดา ด่านวิทยากุล
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๙๕

เด็กหญิงปภาวดี โรจน์เกษตรสิน
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๙๖

เด็กชายประเสริฐ พูศรี
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๙๗

เด็กชายปุณยกร จำปา
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๙๘

เด็กหญิงพรทิพย์ พลอยพันธ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๖๙๙

เด็กหญิงพัชรา กูลธนพิพัฒน์
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๐๐

เด็กชายพิชุตม์ ชัยเลิศ
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๐๑

เด็กชายพิพัฒพงศ์ อินทจักร
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๐๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก แซ่โซ้ง
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๐๓

เด็กหญิงพุทธรักษา ทองดำ
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๐๔

เด็กหญิงภควรรณ สันทราย
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๔๙ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๐๕

เด็กชายภาคภูมิ นามา
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๐๖

เด็กหญิงภาวิณี จำปา
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๐๗

เด็กชายภูผา เล็นดำ
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๐๘

เด็กชายภูรินทร์ พรมชนะ
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๐๙

เด็กชายภูวนาท จันทร์พลอย
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๑๐

เด็กหญิงมนัสนันท์ คำมุข
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๑๑

เด็กชายรุ่งรดิษ มณีน้อย
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๑๒

เด็กหญิงลักษิกา วิริยา
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๑๓

เด็กหญิงวรนุช อุทร
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๑๔

เด็กหญิงวัสสิกา ชลายน
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๑๕

เด็กชายวาสุกรี ตาตีโน
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๑๖

เด็กชายวิชญ
พาณิชย์สมุทรกุล

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๑๗

เด็กหญิงวิภาวินี ชนะวัฒน์
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๑๘

เด็กหญิงวีรสุดา มะโนคำ
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๑๙

เด็กชายศิวกร พรหมซาว
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๒๐

เด็กหญิงสิรินภา มูลตรีศรี
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๒๑

เด็กหญิงสิริภัสสร กัจฉัปนันทน์
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๒๒

เด็กหญิงสุปรียา อุทรา
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๒๓

เด็กหญิงอชิรญาณ์ ปาขมิน

้

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๒๔

นายอริศรา ศรีรินทร์
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๒๕

เด็กชายอัศราวุฒิ คำแพร
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๒๖

เด็กหญิงเบญญาภา กุนากา
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๒๗

เด็กชายเหมราช จันวิลัย
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๒๘
เด็กหญิงแคทเทอร์รีน่า

ภมรมนัส

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๒๙

เด็กชายไกรลาศ บุญเรือง
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๓๐
เด็กหญิงกรณ์รดารัตน์

พุทธาโชติพงศ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๓๑

เด็กชายกฤษวัฒน์ น้อยแก้ว
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๓๒

เด็กหญิงกัญญาภัค ไชยมงคล
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๓๓

เด็กหญิงจิรนันท์ มะโนคำ
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๓๔

เด็กชายชินภัทร แสงสุวรรณ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๓๕

เด็กหญิงณัฐธิดา บรรณศักดิ

์

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๓๖

เด็กชายถิรชาดล บุญคำ
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๓๗

เด็กชายธนกฤต อิงต่า

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๓๘

เด็กชายธนวิทย์ ขีรี
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๓๙

เด็กหญิงธมนพรรณ นุ่งจุ้ง
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๕๐ / ๓๓๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๔๐

เด็กชายธรรมนูญ สุวรรณ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๔๑

เด็กชายธีรชัย บรรณารักษ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๔๒

เด็กหญิงนิมิตพร บัญญัติฤทธิ

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๔๓

เด็กหญิงปาริฉัตร หมูคำ
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๔๔

เด็กชายพชรพล มานิตย์
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๔๕

เด็กหญิงพิยดา อาวาส
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๔๖

เด็กหญิงภัทรธิดา ทองใบ
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๔๗

เด็กชายมินทยา วิจารณ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๔๘

เด็กชายวายุภักดิ

์

หาวเหิมขันติอุดม ๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๔๙

เด็กชายศรายุทร์ จันทร์แดง

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๕๐

เด็กชายสมพงษ์ เขือนแก้ว

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๕๑

เด็กชายอดิเทพ รินเขียว
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๕๒

เด็กหญิงอภิญญา จอมปนทอง
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๕๓

เด็กหญิงอมราวดี ตันวงค์

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๕๔

เด็กหญิงอินทนิน กลมไล
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๕๕

เด็กชายเฉลิมเกียรติ เสมอกัน
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๕๖

เด็กหญิงคงพันมณี ยงวรากุล
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๕๗

เด็กหญิงคณิตศร หวานจิตร
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๕๘

เด็กชายธงชัย โศจิอรุณ
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๕๙

เด็กชายปยโชค ใหม่เส็น
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๖๐

เด็กชายวราวุฒิ แสนวงค์คำ
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๖๑

เด็กหญิงสายทิพย์ ปญญาแก้ว

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๖๒

นางสาวสาลิกานต์ เขียวทะ
๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๖๓

เด็กหญิงสุมิตรา รุ่งรังษี

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๖๔

เด็กหญิงหญิง อิงแก้ว
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๖๕

นางสาวหมวย สามลอ
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๖๖

เด็กชายอนุสรณ์ เชยโพธิ

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๖๗

เด็กชายทัศน์กร นรสิงห์
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๖๘

นายธนวัฒน์ กันทะวงษ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๖๙

ไม่ทราบภัทรวดี พรหมสวัสดิ

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๗๐

เด็กชายจิตรณรงค์ ศรีสมวงษ์
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๗๑

เด็กชายณฐพัฒน์ แดงสุวรรณ
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๗๒

เด็กชายปฏิญญา ไคร้มูล
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๗๓

เด็กชายปญญากร เตวิน
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๗๔

เด็กชายอมรพันธุ์ ผาทอง
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๕๑ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๗๕

นายเพลิน ธรรมวิสุทธิ

์

๐๓/๐๓/๒๔๙๒

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๗๖

นางเพลินพิศ จินตสิริ

๒๓/๑๑/๒๔๙๔

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๗๗

นางสาวนิตยา พงษ์พิกุล
๓๐/๐๖/๒๔๙๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๗๘

นางรำไพ ไทยพรหมทัต
๐๘/๐๑/๒๕๑๐

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๗๙

นางสุรินทร์ ฟองคำ
๐๔/๐๕/๒๕๑๐

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๘๐

นางนลินี ถิตย์อำไพ
๒๑/๐๔/๒๕๑๑

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๘๑

นางอรัญญา แก้วมา
๒๗/๐๕/๒๕๑๓

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๘๒

นางสาวสุวัฒนา ปลูกเจริญ
๑๔/๑๐/๒๕๑๔

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๘๓

นางอนัญญา คำเชือ

้

๐๔/๐๑/๒๕๑๕

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๘๔

นางกุลธิดา วัฒนชีวิน
๐๖/๑๒/๒๕๑๖

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๘๕

นางสุวิดา จิตคำมา
๒๐/๑๑/๒๕๑๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๘๖

นางสาวจารุณี กิตติศุภวณิชย์

๑๔/๑๒/๒๕๑๘

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๘๗

นางสาวศุภณัฏฐ์ คำฝน
๒๕/๐๑/๒๕๑๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๘๘

นางสาวมณฑิรา สุริยะวงศ์
๒๙/๑๐/๒๕๑๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๘๙

นางสาวปยะนาถ พงษ์พิกุล
๒๙/๐๓/๒๕๒๐

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๙๐

นายกวีศักดิ

์

หงษ์ทอง
๒๖/๑๐/๒๕๒๐

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๙๑

นางสาววันทนา แจ่มสว่าง
๑๖/๐๖/๒๕๒๑

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๙๒

นางสาวปยะนุช พงษ์พิกุล
๑๙/๐๓/๒๕๒๓

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๙๓

นางสาวประพัฒน์ศร ใจไหว
๐๔/๐๓/๒๕๒๔

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๙๔

นางสาวดวงเดือน ชัยแก้ว
๒๕/๑๐/๒๕๒๖

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๙๕

นางสาวกมลวรรณ คำเปง
๐๕/๐๓/๒๕๒๗

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๙๖

นายเอกพล พงษ์พิกุล
๑๓/๐๑/๒๕๒๙

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๙๗

นางสาวปยะพร วรรณสมพร
๑๙/๐๘/๒๕๓๐

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๙๘

นางสาวชฎาทิพย์ สุขุมานันท์
๐๕/๑๐/๒๕๓๒

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๗๙๙

นางสาวสุชาดา โสดงาม

๑๒/๑๒/๒๕๓๓

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๐๐

นางสาววาทินี เบิกบาน
๑๔/๐๑/๒๕๓๔

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๐๑

นางสาวสมหญิง วงค์ปญญา
๑๗/๐๑/๒๕๓๔

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๐๒

นางสาววิลัยลักษณ์ ตะเส
๒๘/๐๕/๒๕๓๖

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๐๓

เด็กชายจักรกฤษ แก้วสวัสดิ

์

๒๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนกิวแลหลวงประสิทธิวิทยา

่ ์

วัดกิวแลหลวง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๐๔

เด็กหญิงฉัตรนันทน์ จันทโรจนีย์
๒๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนกิวแลหลวงประสิทธิวิทยา

่ ์

วัดกิวแลหลวง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๐๕

เด็กหญิงณัฐริกา แก้วเมือง
๐๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนกิวแลหลวงประสิทธิวิทยา

่ ์

วัดกิวแลหลวง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๐๖

เด็กหญิงธีรกานต์ แสนกือ
๐๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนกิวแลหลวงประสิทธิวิทยา

่ ์

วัดกิวแลหลวง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๐๗

เด็กหญิงนภัสชล แซ่ว้าง

๒๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนกิวแลหลวงประสิทธิวิทยา

่ ์

วัดกิวแลหลวง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๐๘

เด็กชายนันธิวัฒน์ แสนซุ้ง
๐๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนกิวแลหลวงประสิทธิวิทยา

่ ์

วัดกิวแลหลวง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๐๙

เด็กหญิงอาทิตยา ศรีวิชัย
๒๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนกิวแลหลวงประสิทธิวิทยา

่ ์

วัดกิวแลหลวง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๕๒ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๑๐

เด็กชายกิตติศักดิ

์

มหามณฑล
๑๖/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนกิวแลหลวงประสิทธิวิทยา

่ ์

วัดกิวแลหลวง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๑๑

เด็กหญิงประกายดาว โนมะ
๐๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนกิวแลหลวงประสิทธิวิทยา

่ ์

วัดกิวแลหลวง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๑๒

เด็กหญิงปาลิตา ธรรมเสนา
๑๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนกิวแลหลวงประสิทธิวิทยา

่ ์

วัดกิวแลหลวง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๑๓

เด็กหญิงสาริณี มูเซอร์ดำ
๐๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนกิวแลหลวงประสิทธิวิทยา

่ ์

วัดกิวแลหลวง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๑๔

เด็กหญิงสิงห์คำ ลุงเล็ก
๑๕/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนกิวแลหลวงประสิทธิวิทยา

่ ์

วัดกิวแลหลวง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๑๕

เด็กหญิงอาซามิ เลายีปา

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนกิวแลหลวงประสิทธิวิทยา

่ ์

วัดกิวแลหลวง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๑๖

เด็กหญิงอาหมี

่

ซุ๋ยมา
๐๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนกิวแลหลวงประสิทธิวิทยา

่ ์

วัดกิวแลหลวง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๑๗

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ เสรี

๑๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนกิวแลหลวงประสิทธิวิทยา

่ ์

วัดกิวแลหลวง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๑๘

เด็กหญิงณัฎฐณิชา พรมพิงค์
๐๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนกิวแลหลวงประสิทธิวิทยา

่ ์

วัดกิวแลหลวง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๑๙

เด็กชายพัชรพล คำตา
๐๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนกิวแลหลวงประสิทธิวิทยา

่ ์

วัดกิวแลหลวง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๒๐

เด็กชายสุชาติ อะจอ
๒๕/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนกิวแลหลวงประสิทธิวิทยา

่ ์

วัดกิวแลหลวง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๒๑

เด็กหญิงอภิชยา ปวงคำ
๐๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนกิวแลหลวงประสิทธิวิทยา

่ ์

วัดกิวแลหลวง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๒๒

เด็กชายอะเร เลายีปา

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนกิวแลหลวงประสิทธิวิทยา

่ ์

วัดกิวแลหลวง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๒๓

นางจินตนา นัดสาสาร
๑๔/๐๕/๒๕๐๐ โรงเรียนชุมชนกิวแลหลวงประสิทธิวิทยา

่ ์

วัดกิวแลหลวง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๒๔

เด็กหญิงกนกรดา มณีสม
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๒๕

เด็กชายกรีชาติ สุริยะ
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๒๖

เด็กชายกฤษณะ หอมยมณ์
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๒๗

เด็กชายคมสันต์ จะนะ
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๒๘

เด็กหญิงจตุรพร ไหวศรี
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๒๙

เด็กชายจิรเดช เมืองแก้ว
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๓๐

เด็กหญิงชลลดา บุญมา
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๓๑

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ เขียวคำ
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๓๒

เด็กหญิงชุติภาธัญย์ พุทธวงค์
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๓๓

เด็กหญิงธัญวรัตม์ สาครศิลป
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๓๔

เด็กชายปติภัทร ปอสุวรรณ
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๓๕

เด็กหญิงพรนภัทร แก้วเผือก
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๓๖

เด็กหญิงมารีย์ รักกฏหมาย
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๓๗

เด็กหญิงรัชสิยาพร สังเวียนวรรณ
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๓๘

เด็กหญิงสุดาพร จันทรมานนท์
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๓๙

เด็กหญิงปริฉัตร เชิงงาม
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๔๐

เด็กชายพงค์พลิน อนุวงค์
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๔๑

เด็กหญิงพร แซ่ลี

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๔๒

เด็กชายวัชราวุฒิ ศรีสวัสดิ

์

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๔๓

เด็กหญิงสุทธิดา จาตัน
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๔๔

เด็กชายเสฎฐวุฒิ อินต๊ะชาติ
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๕๓ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๔๕

เด็กหญิงชนมน ช่างหล่อ
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๔๖

เด็กหญิงวรรณรัตน์ ไชยทิพย์
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๔๗

เด็กชายวรกร กัญยะโรจน์
๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกู่คำ วัดกู่คำ  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๔๘

เด็กหญิงธนัญญา สุรินทร์โส

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอุเม็ง วัดอุเม็ง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๔๙

เด็กชายพชรพล บุญมาสม
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอุเม็ง วัดอุเม็ง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๕๐

เด็กชายพัทธดลย์ สอนไม้
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอุเม็ง วัดอุเม็ง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๕๑

เด็กหญิงภัทรพร กันทา
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอุเม็ง วัดอุเม็ง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๕๒

เด็กชายภูตะวัน แสงคำ
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอุเม็ง วัดอุเม็ง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๕๓

เด็กหญิงอาริษา อินชัย
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอุเม็ง วัดอุเม็ง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๕๔

เด็กชายอ่องทุน คิงมน
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอุเม็ง วัดอุเม็ง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๕๕

เด็กหญิงกฤตยา ถาวร
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๕๖

เด็กหญิงกานต์ธิดา อุตมา
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๕๗

เด็กชายกิตฑิศักดิ

์

คงวงษ์
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๕๘

เด็กหญิงจิราพัชร วงษ์ชุมภู
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๕๙

เด็กหญิงฉันทพิชญา ฝางคำ
๐๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๖๐

เด็กหญิงชนัญชิตา ตุงคำ
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๖๑

เด็กชายณฐนนท์ กัณทวี
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๖๒

เด็กหญิงณัชชา ศรีวิชัย
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๖๓

เด็กหญิงณัฐรินีย์ ยะสุพันธ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๖๔

เด็กชายธนภูมิ บุญตัน
๑๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๖๕

เด็กชายธนวัฒน์ วงศ์ใหญ่
๓๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๖๖

เด็กหญิงธัญชนก สืบเรือง
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๖๗

เด็กชายธาวิน อินขะ

๑๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๖๘

เด็กชายนัธทวัฒน์ แปงตาน
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๖๙

เด็กหญิงนันทนัช สุนันต๊ะ
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๗๐

เด็กชายปฏิภาณ แสนฝน

๑๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๗๑

เด็กหญิงปวริศา สมหวาน
๓๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๗๒

เด็กหญิงปญญาพร กิติปญญา
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๗๓

เด็กหญิงปทมวรรณ ตาคำ

๑๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๗๔

เด็กหญิงพรรษกร ทาเรือน

๒๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๗๕

เด็กหญิงภครมัย ร้อยหา
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๗๖

เด็กหญิงภภัสสร แซ่จู

๒๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๗๗

เด็กชายภัทรกร หน่อน้อย
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๗๘

เด็กชายภูดิส เฉลาภักตร์
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๗๙

เด็กชายรชต บุญเทียง

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๕๔ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๘๐

เด็กหญิงรวิสรา ปุณณวนิช
๑๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๘๑

เด็กหญิงลลิตา ปญญามูล

๑๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๘๒

เด็กชายวชิรวิทย์ ตาหลวง
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๘๓

เด็กหญิงวรินทิรา วรินทร์สุวรรณ
๒๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๘๔

เด็กหญิงสกาวรัตน์ กันธิหน้อย
๓๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๘๕

เด็กชายสถาพร ก้อนแก้ว
๒๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๘๖

เด็กหญิงสุนิสา สิงห์กี
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๘๗

เด็กหญิงโชติกา อดุลย์อดิสัย
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๘๘

เด็กชายกิตติธัช แก้วมา
๒๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๘๙

เด็กหญิงกุลภรณ์ กอบแก้ว
๑๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๙๐

เด็กชายจิรภัทร อินตา
๑๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๙๑

เด็กหญิงจีรวรรณ ปนแก้ว
๑๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๙๒

เด็กหญิงชลธิชา ฟองแก้ว
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๙๓

เด็กหญิงชิณณิชา ปญญาตา
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๙๔

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ขาวผ่อง
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๙๕

เด็กหญิงณิชากร กันธิยา
๒๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๙๖

เด็กหญิงนภัคพร อินต๊ะหล่อ
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๙๗

เด็กหญิงปรานปรียา บุญทา
๒๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๙๘

เด็กชายปริวัตร ปานอินทร์
๒๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๘๙๙

เด็กหญิงภทรพร คำปนหล้า
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๐๐

เด็กชายภัทรกร นนทะธรรม
๒๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๐๑

เด็กชายยศวรรธน์ มีลาภ
๑๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๐๒

เด็กหญิงวรัชยา อินต๊ะแก้ว
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๐๓

เด็กชายสกลภัทร รัตนพันธ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๐๔

เด็กหญิงสุจิรา วณีสอน

๒๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๐๕

เด็กหญิงสุชาริณี สุยะก๋อง

๑๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๐๖

เด็กชายอภิวิชญ์ กันทะวงค์
๒๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๐๗

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ อินตะมูล
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๐๘

เด็กหญิงกัลยรัตน์ เรือนมูล
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๐๙

เด็กหญิงนวรัตน์ ปนกุง
๑๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๑๐

เด็กหญิงบัณฑิตา สิงห์กี
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๑๑

เด็กชายรัฐศาสตร์ ขอดคำ
๒๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๑๒

เด็กชายศุภกร ศรีปญญา
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๑๓

เด็กหญิงสิริยากร วงค์จินะ
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๑๔

เด็กชายอภิชัย ปูคอง
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๕๕ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๑๕

เด็กหญิงเกวลิน พงค์ศรี

๒๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๑๖

เด็กชายรพีภัทร พรมใจ
๑๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๑๗

เด็กชายวรวิทย์ ผัดแก้ว
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสันปาตอง วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๑๘

เด็กหญิงณิชารีย์ เจริญเจ้าสกุล
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสันปาตอง วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๑๙

เด็กหญิงเมย์ริษา ไฝทอง
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสันปาตอง วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๒๐

เด็กชายศุภสัณห์ ทาเรือน
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสันปาตอง วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๒๑

เด็กชายทักษ์ดนัย รักษาวารีเลิศ
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสันปาตอง วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๒๒

เด็กหญิงจันทกานต์ ท้าวเขือน

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสันปาตอง วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๒๓

เด็กหญิงอัฐภิญญา ตานวล

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสันปาตอง วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๒๔

เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์ เทพสุวรรณ
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสันปาตอง วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๒๕

เด็กหญิงณัฐวดี แซ่ท่อ
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสันปาตอง วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๒๖

เด็กหญิงสายฝน แซ่ซ่ง
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสันปาตอง วัดร้องสร้าน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๒๗

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ศรีรุ่งเรือง
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๒๘

เด็กหญิงจีราภรณ์ ภักดี
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๒๙

เด็กหญิงชนิกานต์ ทนดี
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๓๐

เด็กชายณัชพล ปมปา
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๓๑

เด็กหญิงปภาวดี คำจินะ
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๓๒

เด็กหญิงปยาภรณ์ ดวงคำ
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๓๓

เด็กหญิงวาสิตา ใจใหม่
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๓๔

เด็กหญิงเม้า ใจมัน

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๓๕

เด็กชายกันทรากร สุขเทษา
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๓๖

เด็กชายณัฐนันท์ หล้าปอม
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๓๗

เด็กชายต่อตระกูล แก้วราช
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๓๘

เด็กชายบุญฤทธิ

์

สิงห์คำ
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๓๙

เด็กหญิงพิมนภา ชัยชนะ
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๔๐

เด็กหญิงรัติกาล ดอนปน
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๔๑

เด็กหญิงวรนุช แสงท้าว
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๔๒

เด็กหญิงกฤติกา จันทะมา

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๔๓

นางสาวธนิษฐา มูลวงค์
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๔๔

เด็กชายพลวัฒน์ กันทา
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๔๕

นายภัทรพงษ์ สุราษฎร์มณี
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๔๖

เด็กชายภาณุพงศ์ กันทะติบ

๊

๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๔๗

เด็กชายมนต์ชัย ยอดปญญา
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๔๘

นางสาวสมจิตร รุ่งอรุณทอแสง

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๔๙

นางสาวปรีณานุช คีรีบูนแดนไพร
๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๕๖ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๕๐

นายกฤษดาพันธ์ หงส์อาจหาญ
๑๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๕๑

นายอดิศร ปรางศรี
๑๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๕๒

นางสาวจิรวรรณ ธัมมา
๑๖/๐๖/๒๕๓๐

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๕๓

เด็กหญิงกมลลักษณ์ มโนวงศ์ษา
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำบ่อหลวง วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๕๔
เด็กหญิงจันทร์ส่องหล้า

รัตนกิจ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำบ่อหลวง วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๕๕

เด็กหญิงดาดา ลุงหม่อง
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำบ่อหลวง วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๕๖

เด็กหญิงปุณชรัศมิ

์

คำภีระ
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำบ่อหลวง วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๕๗

เด็กหญิงพัชรินทร์ อินแก้ว

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำบ่อหลวง วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๕๘

เด็กชายคันธารัตน์ อุ่นใจ
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำบ่อหลวง วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๕๙

เด็กหญิงค่อง ลุงซิง
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำบ่อหลวง วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๖๐

เด็กชายจักริน สุภารินทร์
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำบ่อหลวง วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๖๑

เด็กหญิงจินตรา เลิศวทัญูสกุล
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำบ่อหลวง วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๖๒

เด็กหญิงจิรวดี วงศ์แก้ว
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำบ่อหลวง วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๖๓

เด็กชายณัฐภัทร คำเขียว
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำบ่อหลวง วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๖๔

เด็กชายธนภัทร จิณบุรุษ
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำบ่อหลวง วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๖๕

เด็กชายพีรพล อะทะวงค์
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำบ่อหลวง วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๖๖

เด็กหญิงมิรัญญา กันธา
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำบ่อหลวง วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๖๗

เด็กหญิงรัศมี บุญเปง
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำบ่อหลวง วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๖๘

เด็กชายวัชรพันธ์ ซ้อนฝน
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำบ่อหลวง วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๖๙

เด็กชายวิศรุต ฦาชา
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำบ่อหลวง วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๗๐

เด็กชายสมบูรณ์ บัวทิพย์
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำบ่อหลวง วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๗๑

เด็กชายสรวิศ เปงใจ
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำบ่อหลวง วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๗๒

เด็กหญิงสุธาสินี เงินขาว
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำบ่อหลวง วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๗๓

เด็กหญิงสุพรรณี นำสาละวิน
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำบ่อหลวง วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๗๔

เด็กหญิงอรวรรณ วรรณพรม
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำบ่อหลวง วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๗๕

เด็กหญิงอังควาริน สุขเทษา
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำบ่อหลวง วัดนำบ่อหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๗๖

เด็กหญิงจิดาภา ไม่มีชือสกุล

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยส้ม วัดห้วยส้ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๗๗

เด็กชายปยะ ดวงดี
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยส้ม วัดห้วยส้ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๗๘

เด็กหญิงพรเทวี บุรีรักษ์วุฒิกุล
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยส้ม วัดห้วยส้ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๗๙

เด็กหญิงพิมพ์ใจ เพิงคำ
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยส้ม วัดห้วยส้ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๘๐

เด็กชายพิศาลยุทธ์ บุญฤทธิ

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยส้ม วัดห้วยส้ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๘๑

เด็กหญิงวรรัตน์ ลายใส
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยส้ม วัดห้วยส้ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๘๒

เด็กหญิงอัฐภิญญา จันทรศาสตร์
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยส้ม วัดห้วยส้ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๘๓

เด็กหญิงเบญญาภา จารุเดชอนันต์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยส้ม วัดห้วยส้ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๘๔

เด็กหญิงกัลยรัตน์ เชอมือ
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยส้ม วัดห้วยส้ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๕๗ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๘๕

เด็กหญิงนิรมล ใบบาง
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยส้ม วัดห้วยส้ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๘๖

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ลุงจ่าง
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยส้ม วัดห้วยส้ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๘๗

เด็กหญิงสุวนันท์ อายี
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยส้ม วัดห้วยส้ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๘๘

เด็กชายเสฎฐวุฒิ สุขแก้ว
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยส้ม วัดห้วยส้ม  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๘๙

เด็กหญิงชนาธิบ ใจตือ

้

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดท้องฝาย วัดท้องฝาย  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๙๐

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ปนตาไฝ
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่ากาน วัดท่ากาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๙๑

เด็กชายพีรภาส มะณีดวงฤทธิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่ากาน วัดท่ากาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๙๒

เด็กชายภานุพงค์ ติศรี
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่ากาน วัดท่ากาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๙๓

เด็กชายรัฐนันท์ ปญญา
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่ากาน วัดท่ากาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๙๔

เด็กชายวรกันต์ ปญญา
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่ากาน วัดท่ากาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๙๕

เด็กชายศักดิธัช ศรีวิลัย
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่ากาน วัดท่ากาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๙๖

เด็กชายศิรสิทธิ

์

อุทาจันทร์
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่ากาน วัดท่ากาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๙๗

เด็กชายอภินันท์ สุยะเขต
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่ากาน วัดท่ากาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๙๘

เด็กชายเมฆินทร์ ลุงทุน
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่ากาน วัดท่ากาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๘๙๙๙

เด็กหญิงเอมิกา ทาเปง
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่ากาน วัดท่ากาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๐๐

เด็กหญิงธันย์ชนก มูลสะสม
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๐๑

เด็กหญิงวนิดา สาม
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๐๒

เด็กชายณัฐพล เปงเย็นชุม
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๐๓

เด็กหญิงปาลิตา บุญชัย
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๐๔

เด็กชายภัคพล ปญญา
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๐๕

เด็กหญิงมาตาอารีย์ จันทร์สง
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๐๖

เด็กหญิงรุ่งอรุณ ขาตา
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๐๗

เด็กชายวรินทร นิลเกษม
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๐๘

เด็กหญิงสายธาร อินต๊ะ
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๐๙

เด็กหญิงสุวิชญา ทาหาญ
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๑๐

เด็กหญิงสโรชา ใจจันทร์
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๑๑

เด็กหญิงหมวยเงิน โปงยะ
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๑๒

เด็กหญิงอภิชญา ชุมภูศรี
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๑๓

เด็กชายเจษฎา กันทะปา

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๑๔

เด็กชายโชคชัย แก้วมา
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๑๕

เด็กชายคณพร ปญญา
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๑๖

เด็กหญิงชนิสรา ขาวินา
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๑๗

เด็กหญิงณัฏฐธิดา อินตา
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๑๘

เด็กชายธิติ ตาอ้าย
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๑๙

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา วงศ์คำ
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๕๘ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๒๐

เด็กชายปุญชรัสมิ

์

เมืองใจ
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๒๑

เด็กชายพงศพัศ พิมพ์สุวรรณ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๒๒

เด็กหญิงพรนภา คำปน
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๒๓

เด็กชายพิชรัชร์ คำเขียว
๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๒๔

เด็กชายภาคิน นันต๊ะ
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๒๕

เด็กหญิงมนัสวรรณ ทัพผดุง
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๒๖

เด็กหญิงจุฑารัตน์ สิทธิ
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๒๗

เด็กหญิงสุภัสสรา เครือฝน
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๒๘

เด็กชายสุวพิชญ์ สุรินทร์คำ
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๒๙

เด็กหญิงอนงค์นาฏ สารปมปา
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๓๐

เด็กหญิงอลิสสา ทรัพย์ประชา
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๓๑

เด็กชายปณณวัฒน์ ดวงจันทร์กาล
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๓๒

เด็กชายปยะบุตร ทิพย์แก้ว
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๓๓

เด็กหญิงแสงดาว ลุงหล้า
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๓๔

เด็กหญิงพลูพฤกษา คงวิชัย
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๓๕

เด็กชายภราดร ชนาศัย
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๓๖

เด็กหญิงศิรินทร์ยา สุธรรม
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๓๗

เด็กหญิงอมรรัตน์ อาทิตย์
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๓๘

นางสาวกฤติยา ปลาเงิน
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๓๙

เด็กชายจุลณียพัฒน์ ประดับใจ
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๔๐

เด็กชายศรายุธ ดีคำฝน
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)

้

วัดศรีนวรัฐ  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๔๑

เด็กหญิงชญานี ดวงคำ
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงพีน้อง

่

วัดม่วงพีน้อง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๔๒

เด็กหญิงชนัญชิดา กันทะกุล
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงพีน้อง

่

วัดม่วงพีน้อง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๔๓

เด็กชายณัฐดนัย เรืองฤทธิ

์

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงพีน้อง

่

วัดม่วงพีน้อง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๔๔

เด็กชายธนภัทร ตันตา
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงพีน้อง

่

วัดม่วงพีน้อง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๔๕

เด็กชายนัทธพงศ์ ศรีบุญเรือง
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงพีน้อง

่

วัดม่วงพีน้อง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๔๖

เด็กชายบวรวิทย์ กันทะกุล
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงพีน้อง

่

วัดม่วงพีน้อง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๔๗

เด็กหญิงพัชรินทร์ คำภิระ
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงพีน้อง

่

วัดม่วงพีน้อง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๔๘

เด็กชายพิสิษฐ์ ทัศนากร
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงพีน้อง

่

วัดม่วงพีน้อง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๔๙

เด็กหญิงสกุลนารี หาญใจ
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงพีน้อง

่

วัดม่วงพีน้อง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๕๐

เด็กหญิงอธิชา คำสุรินทร์
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงพีน้อง

่

วัดม่วงพีน้อง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๕๑

เด็กหญิงเปรมฤทัย แก้วนา
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงพีน้อง

่

วัดม่วงพีน้อง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๕๒

เด็กหญิงแสงเครือ ลุงหน่าหลิง

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงพีน้อง

่

วัดม่วงพีน้อง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๕๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ สุรำปง
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงพีน้อง

่

วัดม่วงพีน้อง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๕๔

เด็กชายธีรภัทร นัดครีบ
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงพีน้อง

่

วัดม่วงพีน้อง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๕๙ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๕๕

เด็กหญิงพรประภา สุขไหว
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงพีน้อง

่

วัดม่วงพีน้อง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๕๖

เด็กหญิงณัชชา ใจยะ
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงพีน้อง

่

วัดม่วงพีน้อง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๕๗

เด็กชายฉันทวัฒน์ ดีบุปผา
๑๒/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๕๘

เด็กชายวีรภัทร พุทธินวล
๑๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๕๙

เด็กชายสิริมงคล จันทร์แก้ว
๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๖๐

เด็กชายชยางกูร หล้าสุยะ
๒๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๖๑

เด็กชายปฏิภาณ ศรีปญญา
๒๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๖๒

เด็กหญิงสุทธิดา ญาตา
๑๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๖๓

เด็กชายธีรพงค์ ภักดี
๑๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๖๔

เด็กชายศุภวิชญ์ ณ เชียงใหม่
๐๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๖๕

เด็กชายโสภณวิชญ์ ปุกคำนวล
๓๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๖๖

เด็กหญิงกุลนันท์ ศรีล้อม
๒๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๖๗

เด็กหญิงภคพร ทองเขียว
๑๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๖๘

เด็กหญิงอัญชิสา วรรณกูล
๒๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๖๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ตันปุระ
๑๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๗๐

เด็กหญิงกนกวรรณ พรมพิงค์
๐๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๗๑

เด็กชายฉัตรมงคล วันอ้าย
๐๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๗๒

เด็กหญิงกุลธิดา แซ่มัว
๒๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๗๓

เด็กชายชัยวัน ลุงทุน
๒๐/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๗๔

เด็กหญิงบุญรักษา ทิมหว่าง
๒๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๗๕

เด็กหญิงแพรพิไล แก้วพิงค์
๐๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๗๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก สุโท
๑๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๗๗

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

จิตอารีย์
๐๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๗๘

เด็กชายณัฐพล แก้วคำสี
๑๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๗๙

เด็กชายพีรพัฒน์ ทาปุด
๑๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๘๐

เด็กชายกฤต หงษ์สอง
๑๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๘๑

เด็กชายโพธิพงค์

์

กันยวม
๒๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๘๒

เด็กหญิงวริษา เมืองแก้ว
๒๒/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๘๓

เด็กหญิงพัชรพรรณ ปญญาเจริญ

๒๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๘๔

เด็กหญิงธนพร สิงห์ฟูแก้ว
๑๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๘๕

เด็กหญิงสุรืย์วรรณ อึงเว้ย

่

๘/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๘๖

เด็กชายบัญญพนต์ วารีศรี
๑๑/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๘๗

เด็กชายอรรถเศรษฐ์ อิทธิชัยมงคล
๑๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๘๘

เด็กชายพีรพัฒน์ กุณาจา
๒๑/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๘๙

เด็กชายภานุพงษ์ ลาพิงค์ ๗/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๖๐ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๙๐

เด็กชายภูรินทร์ ชุมภู
๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๙๑

เด็กหญิงพรรณทิวา ปญญาพรหม
๑๑/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๙๒

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ไชยตา
๑๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๙๓

เด็กหญิงณัฐกาญจน์ โกฏคำ
๑๘/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๙๔

เด็กหญิงณัฐธิดา ฟุมฟองฟู ๑๐/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๙๕

เด็กหญิงรัชนก สิงห์ใจ
๑๔/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๙๖

เด็กหญิงรสพฤกษ์ ยานะ
๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๙๗

เด็กหญิงพรธิดา แอบคำ ๓/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๙๘
เด็กหญิงหทัยกาญจน์ ตาทิตย์

๒๕/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๐๙๙

เด็กหญิงรมย์รวินท์ เกิดอนันต์ ๒/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๐๐

เด็กหญิงชนาภา เรือนมูล
๒๗/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๐๑

เด็กหญิงธัญชนก จิตจันทร์
๒๖/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๐๒

เด็กหญิงอรุณี แสนยาสมุทร์
๒๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟาบดราษฎร์บำรุง

วัดหนองอึง

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๐๓

เด็กหญิงกัลยกร สุรินทร์ต๊ะ
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกิวแลน้อยประสิทธิวิทยา

่ ์

วัดกิวแลน้อย

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๐๔

เด็กหญิงกิตติพร บุญมาสม
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกิวแลน้อยประสิทธิวิทยา

่ ์

วัดกิวแลน้อย

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๐๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ วงศ์ติบ

๊

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกิวแลน้อยประสิทธิวิทยา

่ ์

วัดกิวแลน้อย

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๐๖

เด็กหญิงนพมาศ มณีวรรณ
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกิวแลน้อยประสิทธิวิทยา

่ ์

วัดกิวแลน้อย

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๐๗

เด็กชายพงษ์สกุล ศิริวรรณา
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกิวแลน้อยประสิทธิวิทยา

่ ์

วัดกิวแลน้อย

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๐๘

เด็กหญิงจารุวรรณ ต๊ะปงยศ
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกิวแลน้อยประสิทธิวิทยา

่ ์

วัดกิวแลน้อย

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๐๙

เด็กหญิงธนภรณ์ มันคง

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกิวแลน้อยประสิทธิวิทยา

่ ์

วัดกิวแลน้อย

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๑๐

เด็กชายปรมิน ปาฬ
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกิวแลน้อยประสิทธิวิทยา

่ ์

วัดกิวแลน้อย

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๑๑

เด็กหญิงรัตชนี หมอเมือง
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกิวแลน้อยประสิทธิวิทยา

่ ์

วัดกิวแลน้อย

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๑๒

เด็กหญิงพัทธวรรณ ปนสา
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าโปง วัดท่าโปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๑๓

เด็กชายชลัท ปลูกคำ
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าโปง วัดท่าโปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๑๔

เด็กหญิงวรนารี ไฮคำ
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าโปง วัดท่าโปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๑๕

เด็กชายเธียรภูมินทร์ คำปน
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าโปง วัดท่าโปง  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๑๖

เด็กหญิงนนส์ ลุงขุน
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปยง วัดบ้านเปยง  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๑๗

เด็กชายวีระศักดิ

์

เซ่งจ่าว
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปยง วัดบ้านเปยง  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๑๘

เด็กหญิงศกลวรรณ ตุงคนาคร
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเปยง วัดบ้านเปยง  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๑๙

เด็กชายเมธี คำมา

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปยง วัดบ้านเปยง  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๒๐

เด็กหญิงณิชากร ลีรือ

่ ่

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปยง วัดบ้านเปยง  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๒๑

เด็กหญิงดาราวรรณ เขียวแก้ว
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปยง วัดบ้านเปยง  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๒๒

เด็กหญิงพิยดา สง่าวงศ์ผาสุก
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปยง วัดบ้านเปยง  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๒๓

เด็กหญิงสายฝน แซ่วะ
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปยง วัดบ้านเปยง  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๒๔

เด็กชายพงศภัค จันทร์ติบ

๊

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปยง วัดบ้านเปยง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๖๑ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๒๕

เด็กชายธนพล ช้างตว๋า
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปยง วัดบ้านเปยง  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๒๖

เด็กหญิงอภัสรา หน่อนันจา
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวริน วัดหัวริน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๒๗

เด็กหญิงณิชาพัชร์ ศรีคำ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวริน วัดหัวริน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๒๘

เด็กหญิงอชิรญา เล็กสุวรรณ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวริน วัดหัวริน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๒๙

เด็กชายธนภัทร รัศมาฟู
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวริน วัดหัวริน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๓๐

เด็กหญิงยุพารัตน์ แดงขาวเขียว
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวริน วัดหัวริน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๓๑

เด็กชายวีรภัทร ปนไต่
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวริน วัดหัวริน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๓๒

เด็กชายสุวิจักษณ์ แก้วมา
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวริน วัดหัวริน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๓๓

เด็กหญิงอชิรญา ธรรมชาติสถิต
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวริน วัดหัวริน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๓๔

เด็กหญิงกนกพร เรือนมูล
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวริน วัดหัวริน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๓๕

เด็กชายก่อฤทธิ

์

ลุงต๊ะ
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวริน วัดหัวริน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๓๖

เด็กหญิงทักษพร บุญมาสุ
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวริน วัดหัวริน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๓๗

เด็กหญิงวราภรณ์ ดวงแก้ว
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวริน วัดหัวริน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๓๘

เด็กหญิงอาทิตยา แสนปญญา
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวริน วัดหัวริน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๓๙

เด็กหญิงกรวิการ์ ทิศา
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวริน วัดหัวริน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๔๐

เด็กหญิงเกวลิน ลำใย

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวริน วัดหัวริน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๔๑

เด็กหญิงกมลวรรณ ใจบรรหาญ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๔๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ เชตุใย
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๔๓

เด็กหญิงกวิณธิดา อินต๊ะ
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๔๔

เด็กหญิงกอรปทอง ปาคำ
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๔๕

เด็กหญิงกัญญรัตน์ บุญทรัพย์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๔๖

เด็กหญิงกัญญาณัฐ กาญจน์คณาสิน
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๔๗

เด็กหญิงกัญญาพร สุดใจ
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๔๘

เด็กชายกิตติภูมิ

์

ชูวงค์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๔๙

เด็กชายคุณานนท์ สมพงศ์ภพ
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๕๐

เด็กหญิงจารุวรรณ ลาสแดง
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๕๑

เด็กหญิงจิรชยา ศิริ
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๕๒

เด็กหญิงจิรัชญา กันยา
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๕๓

เด็กหญิงญาณิศา สุริจันทร์
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๕๔

เด็กหญิงฐิติมา ปนไต่
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๕๕

เด็กชายณรวัฒน์ บุญตัน
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๕๖

เด็กหญิงพิชญาพร สุต๋า

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๕๗

เด็กหญิงณิชารีย์ โปธา
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๕๘

เด็กหญิงทักษพร รุจิมนัส
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๕๙

เด็กหญิงธนัชชา มุขดา
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๖๒ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๖๐

เด็กหญิงธัญชนก แซ่จัง
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๖๑

เด็กหญิงธัญณิชา ไชยนาม
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๖๒

เด็กชายนัธทวัฒน์ ธนัฐฐากรณ์กุล
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๖๓

เด็กหญิงบวรรัตน์ มะโนวรรณา
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๖๔

เด็กหญิงปภาดา ปญโญนันท์
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๖๕

เด็กหญิงพรรณพนัช สัตยารัฐ
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๖๖

เด็กหญิงพัชนี ยิมง่าย

้

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๖๗

เด็กหญิงพิชญาพร จันทร์มาลี
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๖๘

เด็กหญิงภัคนันท์ แสนปุก
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๖๙

เด็กชายภาคิน เกิดสมจิตต์
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๗๐

เด็กหญิงรัชฎาพร ใจสิทธิ
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๗๑

เด็กชายรัฐนนท์ บุญมาตา
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๗๒

เด็กหญิงวรันธร ธัญใจ
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๗๓

เด็กชายวายุ ใจตา
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๗๔

เด็กหญิงวาสิตา แสงกาศ
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๗๕

เด็กหญิงศิรดาพร บุญทวี
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๗๖

เด็กหญิงณฤดี สามัคคี
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๗๗

เด็กชายสมนัส อินปนแก้ว
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๗๘

เด็กหญิงสมิตานันท์ สันชัย
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๗๙

เด็กหญิงสุภัสสรา สมโน
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๘๐

เด็กชายสุวิติ แก่นบุดดี
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๘๑

เด็กชายสุวิทกร แก่นบุดดี
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๘๒

เด็กหญิงอรทัย กล่อมเกลียง

้

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๘๓

เด็กหญิงเขมจิรา แก่นวงค์
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๘๔

เด็กหญิงเขมิกา ศรีประวรรณ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๘๕

เด็กชายเทิดคุณ เรือนงาม
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๘๖

เด็กชายเพลงเอก ชายสุทธิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๘๗

เด็กหญิงกนกรัตน์ สมัครธัญกิจ
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๘๘

เด็กชายกฤษณะพล ญาณะ
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๘๙

เด็กหญิงชนิกา สายผึง

้

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๙๐

เด็กหญิงชลธิดา ตาพรหม
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๙๑
เด็กหญิงช่อกรรณิการ์

ใจหล้า
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๙๒

เด็กหญิงญาดา แก้วพงค์ธิ

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๙๓

เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีนิยม
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๙๔

เด็กชายณัฐนันท์ ดีปะละ
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๖๓ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๙๕

เด็กชายณัฐวัฒน์ สารินจา
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๙๖

เด็กหญิงธิดาพร สิงห์ขา
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๙๗

เด็กชายธีรเจต ศรีบุญเรือง
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๙๘

เด็กหญิงภรภัทร ดาสินธุ
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๑๙๙

เด็กหญิงรุจีพัชร ตังงามจิตต์

้

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๐๐

เด็กหญิงวริศรา กลินสุคนธ์

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๐๑

เด็กชายวรเชษฐ์ สุวรรณ
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๐๒

เด็กหญิงวิรากานต์ เขียวเจริญ
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๐๓

เด็กหญิงศรุตา เก้าเอียน

้

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๐๔

เด็กชายสิงหชัย มณีรัตน์
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๐๕

เด็กหญิงอทิตยา กันชะธง
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๐๖

เด็กหญิงอธิชา พันมูล
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๐๗

เด็กหญิงเกษิณี ตาบัว
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๐๘

เด็กหญิงเข็มจิรา จินาใจ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๐๙

เด็กหญิงเปมิกา ศรีสวัสดิ

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๑๐

เด็กชายคุณากร สมพงศ์ภพ

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๑๑

เด็กชายชนัต เตชะธนวิชญ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๑๒

เด็กหญิงชนิสรา สงศิลาวัต
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๑๓

เด็กหญิงชิณัฌา อินถา
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๑๔

เด็กหญิงชืนกมล

่

ศรีอุทัย
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๑๕

เด็กชายภาณุพงษ์ ปญจบุรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๑๖

เด็กชายอัลลี แถวเพชร
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๑๗

เด็กหญิงอาทิตยา เรือนเมา
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๑๘

นายกชกร สายบุปผา
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๑๙

เด็กหญิงกุลณัฐ อินทจักร์
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๒๐

เด็กชายญาณวิทย์ ขจรคำ
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๒๑

นายธนาวัฒน์ ถาวงศ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๒๒

เด็กหญิงธัญญามาศ นะที
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๒๓

เด็กชายพุทธบพิตร บุญเลิศ
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๒๔

เด็กชายอนลัส กาสุยะ
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๒๕

นายศิวกร ชันยา

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๒๖

เด็กหญิงกัลย์สุดา วงค์ทิพย์
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช่างกระดาษ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๒๗

เด็กหญิงศิริประภา พรานมูล
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช่างกระดาษ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๒๘

เด็กหญิงสายใจ ลุงหล้า
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช่างกระดาษ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๒๙

เด็กหญิงอภิชญา ใจดี
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช่างกระดาษ วัดปาลาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๖๔ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๓๐

เด็กหญิงณัฎฐธิดา บุษบง
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่างกระดาษ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๓๑

เด็กชายทัตพงศ์ ไชยอุประ
๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่างกระดาษ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๓๒

เด็กชายธีระวิทย์ ปญญาแก้ว
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช่างกระดาษ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๓๓

เด็กหญิงรสริน อาวรณ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช่างกระดาษ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๓๔

เด็กหญิงอชิรญา โสติผล
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช่างกระดาษ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๓๕

เด็กชายกฤติพงค์ โพธิสันต์
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่างกระดาษ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๓๖

เด็กหญิงกัญญาภัค สมบัตินันท์
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่างกระดาษ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๓๗

เด็กหญิงพิชญ์สินี ไชยวุฒิ
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่างกระดาษ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๓๘

เด็กชายยศพัฒน์ มาสกลาง
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่างกระดาษ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๓๙

เด็กหญิงสลิลทิพย์ ขันแก้ว
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่างกระดาษ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๔๐

เด็กหญิงอาลีนา ดาววงค์
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดช่างกระดาษ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๔๑

นางณธนาภัค บุญปน

๒๓/๑๒/๒๔๙๙

โรงเรียนวัดช่างกระดาษ วัดปาลาน  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๔๒

เด็กหญิงณัฏฐธิดา สว่างบุญมี
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดงปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๔๓

เด็กหญิงธันย์ชนก แซ่ตัง

้

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๔๔

เด็กชายกฤตภาส อินต๊ะธง

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดงปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๔๕

เด็กหญิงจิรัชยา มโนเพ็ญ
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโรงวัว วัดเวฬุวนาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๔๖

เด็กหญิงณัฐธิดา อินต๊ะล่อน

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโรงวัว วัดเวฬุวนาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๔๗

เด็กชายณัฐวัตร บุญเรือง
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโรงวัว วัดเวฬุวนาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๔๘

เด็กชายธีรพัฒน์ เทียนดำ
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโรงวัว วัดเวฬุวนาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๔๙

เด็กหญิงพรเทวี โปธิปน

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโรงวัว วัดเวฬุวนาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๕๐

เด็กชายรพีภัทร บุญเรือง
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโรงวัว วัดเวฬุวนาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๕๑

เด็กชายวชิรวิทย์ มูลทรัพย์
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโรงวัว วัดเวฬุวนาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๕๒

เด็กหญิงอชิรญา อินพรมมา
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโรงวัว วัดเวฬุวนาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๕๓

เด็กชายชัยวัฒน์ มันกตัญู

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโรงวัว วัดเวฬุวนาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๕๔

เด็กหญิงวรรณวิสา ยิมสวัสดิ

้ ์

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโรงวัว วัดเวฬุวนาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๕๕

เด็กชายทักษ์ดนัย อินหน่อแก้ว
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโรงวัว วัดเวฬุวนาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๕๖

เด็กหญิงนภัสสร อุปละ
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโรงวัว วัดเวฬุวนาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๕๗

เด็กชายขวัญชัย โลบุตร
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโรงวัว วัดเวฬุวนาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๕๘

เด็กชายธนกร จีระยา

้

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโรงวัว วัดเวฬุวนาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๕๙

เด็กชายธณัชชา ขวัญโพก
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโรงวัว วัดเวฬุวนาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๖๐

นางไพรวัลย์ ถาอินทร์
๑๖/๑๑/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดโรงวัว วัดเวฬุวนาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๖๑

เด็กหญิงกิตติญา เตจ๊ะภัย
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองครอบ วัดเวฬุวนาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๖๒

เด็กหญิงอมรรัตน์ พุทธิมนต์
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองครอบ วัดเวฬุวนาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๖๓

เด็กหญิงภัทรนี สมคำหล้า
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามหลัง วัดสามหลัง  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๖๔

เด็กหญิงวรัญญา เรืองปญญา
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามหลัง วัดสามหลัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๖๕ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๖๕

เด็กชายพงศกร อินต๊ะคง
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามหลัง วัดสามหลัง  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๖๖

เด็กหญิงพรรณราย คำคลองตัน

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามหลัง วัดสามหลัง  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๖๗

เด็กหญิงสุมลรัตน์ จันทร์สุชัย

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามหลัง วัดสามหลัง  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๖๘

เด็กชายจตุพงค์ เวียนวิเศษ
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามหลัง วัดสามหลัง  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๖๙

เด็กชายศุภกร พัชระเมธา
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามหลัง วัดสามหลัง  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๗๐

เด็กชายสุกฤต พานเหล็ก
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามหลัง วัดสามหลัง  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๗๑

เด็กชายศรกล้า สิทธิดิสัยรักษ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเทพาราม วัดเทพาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๗๒

เด็กชายหม่อง ลุงซู
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพาราม วัดเทพาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๗๓

เด็กชายชานน นันทา
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพาราม วัดเทพาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๗๔

เด็กชายสมชาย นายทูล
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพาราม วัดเทพาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๗๕

เด็กชายสุรศักดิ

์

คำแสง
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพาราม วัดเทพาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๗๖

นายหอม นายปน
๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดเทพาราม วัดเทพาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๗๗

เด็กหญิงเสนห์ ลุงปาง
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพาราม วัดเทพาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๗๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ คำราพิช
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพญาชมภู วัดพญาชมภู  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๗๙

เด็กหญิงปยธิดา กิงแก้ว

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพญาชมภู วัดพญาชมภู  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๘๐

เด็กหญิงศุภษา สมยศ
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพญาชมภู วัดพญาชมภู  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๘๑

เด็กหญิงอริสา กุลแก้ว

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพญาชมภู วัดพญาชมภู  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๘๒

เด็กหญิงธนพร สุรินจักร์
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพญาชมภู วัดพญาชมภู  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๘๓

เด็กชายนพ ศรีนวล
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพญาชมภู วัดพญาชมภู  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๘๔

เด็กชายบุญ แตงใหม่
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพญาชมภู วัดพญาชมภู  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๘๕

เด็กหญิงวรรษมน พรมเมือง

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพญาชมภู วัดพญาชมภู  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๘๖

เด็กชายเอกราช คำใจ
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพญาชมภู วัดพญาชมภู  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๘๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุยะ
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพญาชมภู วัดพญาชมภู  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๘๘

เด็กหญิงกันยา ลุงอ่อง
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพญาชมภู วัดพญาชมภู  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๘๙

เด็กหญิงดวงชนก ตาอิน
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพญาชมภู วัดพญาชมภู  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๙๐

เด็กหญิงพัชราภรณ์ กันธรรม
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพญาชมภู วัดพญาชมภู  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๙๑

เด็กหญิงรัชนี ดุ่งมะลี
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพญาชมภู วัดพญาชมภู  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๙๒

เด็กหญิงวันวิสาข์ บุญสูง
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพญาชมภู วัดพญาชมภู  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๙๓

เด็กหญิงอนงค์ ลุงโพ
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพญาชมภู วัดพญาชมภู  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๙๔

เด็กหญิงปรินดา คาบุญชู
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา วัดหนองแฝก  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๙๕

เด็กหญิงพิชญาภรณ์ เงาคำ
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา วัดหนองแฝก  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๙๖

เด็กหญิงพิรดา ลุงป
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา วัดหนองแฝก  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๙๗

เด็กหญิงศิรภัสสร สมใจ
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา วัดหนองแฝก  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๙๘

เด็กหญิงสุมาลี อินแก้ว
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา วัดหนองแฝก  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๒๙๙

เด็กชายอ่อนแสง ซอนะ
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา วัดหนองแฝก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๖๖ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๐๐

เด็กหญิงจินดารัตน์ คำดี
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา วัดหนองแฝก  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๐๑

เด็กหญิงดาว หมอกเงิน
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา วัดหนองแฝก  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๐๒

เด็กหญิงรันติกาล แสงสว่าง
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา วัดหนองแฝก  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๐๓

เด็กชายสิทธิกร เงาเงิน
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา วัดหนองแฝก  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๐๔

เด็กชายสุวรรณ ไชยนา

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา วัดหนองแฝก  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๐๕

เด็กหญิงอารดา บุญช่วย
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา วัดหนองแฝก  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๐๖

เด็กหญิงแสงจิง

่

อินแก้ว

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา วัดหนองแฝก  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๐๗

เด็กหญิงนวลใส หมอกเงิน
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา วัดหนองแฝก  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๐๘

เด็กหญิงปาริชาติ กันธลีย์
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา วัดหนองแฝก  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๐๙

เด็กชายมล ลุงจิง

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา วัดหนองแฝก  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๑๐

เด็กหญิงรุจิรา ดวงศรี
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา วัดหนองแฝก  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๑๑

เด็กชายอิทธิกร อ้ายต๊ะ
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา วัดหนองแฝก  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๑๒

เด็กหญิงแพรทอง เตชะ
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา วัดหนองแฝก  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๑๓

เด็กหญิงกวินทิพย์ เมืองวงค์
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๑๔

เด็กหญิงกัญจน์ชญา เอนกพงศ์พิภัช
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๑๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ผาดอน
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๑๖

เด็กหญิงกานดา ออพงษ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๑๗

เด็กชายอนุชิด ดาราชูทรัพย์
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๑๘

เด็กหญิงจันทร์หอม ลุงต๊ะ
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๑๙

เด็กหญิงจันทิมา คำมัน

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๒๐

เด็กชายจำรัส ลุงทอน
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๒๑

เด็กชายจิรวัฒน์ ธนาปญญาวงศ์
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๒๒

เด็กหญิงจุฑารัตน์ สีสมคุต
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๒๓

เด็กหญิงชญานิช ลุงปาง
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๒๔

เด็กหญิงชนิดาภา ตะริโย
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๒๕

เด็กหญิงชนินันท์ ลุงวิ
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๒๖

เด็กหญิงชลธิชา กันภิชัย
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๒๗

เด็กหญิงชลลดา เรือนมัน

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๒๘

เด็กหญิงชาลิสา พุ่มเมือง
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๒๙

เด็กชายณัชพล กัณทพนม
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๓๐

เด็กหญิงณัฐชยา ก๋าแก้ว
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๓๑

เด็กหญิงณัฐพร จองคำ
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๓๒

เด็กหญิงณัฐพร หวลจิตร์
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๓๓

เด็กชายณัฐวุฒิ นาที
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๓๔

เด็กหญิงณิชนันทน์ ทาอินคำ

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๖๗ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๓๕

เด็กชายธนกฤติ สุวรรณ
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๓๖

เด็กชายธนชาติ โปธิมา
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๓๗

เด็กชายธนดล ทะนันชัย
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๓๘

เด็กหญิงธนัชชา ปนใจ
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๓๙

เด็กหญิงธารวิมล นวลแสง
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๔๐

เด็กชายธีรพงศ์ มาลีเจริญ
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๔๑

เด็กหญิงธีรพร จันทร์ดวง
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๔๒

เด็กหญิงนงนุช กองใส
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๔๓

เด็กชายนรินทร์ ใจแก้ว
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๔๔

เด็กหญิงนฤมล ลุงคำ
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๔๕

เด็กหญิงนวรัตน์ เรือนแก้ว
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๔๖

เด็กหญิงนวลฉวี ลุงกอหลิง

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๔๗

เด็กชายนัทกร แหยมญาติ
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๔๘

เด็กหญิงปนัดดา ปนถลา
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๔๙

เด็กหญิงปภัสณา เต็งมณี
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๕๐

เด็กหญิงปภานันท์ ช่วงหาราช
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๕๑

เด็กชายปรวัชร วงค์จันทร์ติบ

๊

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๕๒

เด็กหญิงปริษา ยะถาคำ
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๕๓

เด็กหญิงปญญาพร สุกันทา

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๕๔

เด็กหญิงปาริชาติ อินต๊ะ

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๕๕

เด็กหญิงผกาวรรณ สุภา
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๕๖

เด็กหญิงพนิตตา คุณชม
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๕๗

เด็กหญิงพร เล็กสวย
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๕๘

เด็กหญิงพรชิตา คำใจ
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๕๙

เด็กหญิงพรทิพย์ ตนมิตร
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๖๐

เด็กหญิงพรธิชา กองมณี
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๖๑

เด็กชายพล จะก้อ
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๖๒

เด็กหญิงพลอย ลุงใส
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๖๓

เด็กหญิงพัชรพร ชัยมงคล
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๖๔

เด็กหญิงพัชรพร ศรีวิชัย
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๖๕

เด็กหญิงพัชราภา วุฒิแขม

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๖๖

เด็กหญิงพันนิดา คำหล้า
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๖๗

เด็กหญิงพุทธรักษา นายแลง
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๖๘

เด็กชายพูลทรัพย์ สังเกตุ
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๖๙

เด็กหญิงภรณ์ทิพย์ กองมณี
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๖๘ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๗๐

เด็กหญิงภัทราพร จอมคีรี

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๗๑

เด็กหญิงภิฤดี ชูทิพย์
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๗๒

เด็กชายภูริวิชญ์ มูลอ้าย
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๗๓

เด็กชายภูวนารถ รู้แนบเนียน
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๗๔

เด็กหญิงมาริสา ธนันชัย
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๗๕

เด็กชายยศนันทน์ คำมล
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๗๖

เด็กชายรัชพงศ์ หินฤทธิ

์

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๗๗

เด็กชายรัตตกิต จิตร์บาล
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๗๘

เด็กหญิงวรนุช เพ็งมาวัน
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๗๙

เด็กหญิงวรรณพร พรมภักดี
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๘๐

เด็กหญิงวริศรา จันต๊ะเจริญ
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๘๑

เด็กชายวัชรกร จักร์ต๊ะ
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๘๒

เด็กชายวิชัย กรุงนะ
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๘๓

เด็กหญิงศริญญา สมสาย
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๘๔

เด็กหญิงศรุตา ไทยใหญ่
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๘๕

เด็กหญิงศศินาฏ แก้วเขียว
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๘๖

เด็กชายศุภกานต์ อินภิบาล
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๘๗

เด็กหญิงศุภนาถ สมการณ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๘๘

เด็กหญิงสร้อยฟา สีกากุล
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๘๙

เด็กหญิงสายชล กันทะวัง
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๙๐

เด็กหญิงสิริวิมล รู้จำ
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๙๑

เด็กหญิงสุชานาฏ จันทร์ดี
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๙๒

เด็กชายสุทธิพงษ์ องคุลี
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๙๓

เด็กชายสุทธิพันธุ์ อินทะวงค์
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๙๔

เด็กชายอนวัช จันทร์ดี
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๙๕

เด็กหญิงอนัญญา เทพบุญ
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๙๖

เด็กหญิงอภิญญา แผนใหญ่
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๙๗

เด็กหญิงอมรชนก นาคสุวรรณ
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๙๘

เด็กชายอัครเดช เบญมาตย์
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๓๙๙

เด็กหญิงอารียา กุลแก้ว
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๐๐

เด็กหญิงอุบลวรรณ อุดร
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๐๑

เด็กชายเกรียงไกร บุญทา

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๐๒

เด็กหญิงเกวรินทร์ ศรีภักตรา
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๐๓

เด็กชายเกียรติภูมิ ฟองศรี
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๐๔

เด็กชายเก่ง ทาคำ
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๖๙ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๐๕

เด็กชายเจษฎา ปุงปูน

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๐๖

เด็กหญิงเต๊ง ทุน
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๐๗

เด็กหญิงเนตรศิริ บัวลอย
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๐๘

เด็กหญิงเนรัญชลา ต่อจากปน
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๐๙

เด็กหญิงเบญจวรรณ เทียมแก้ว
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๑๐

เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ

์

ศรีวิชัย
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๑๑

เด็กหญิงเสาวรัตน์ ปนแก้ว
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๑๒

เด็กหญิงเหมยผ่อง ลุงต๊ะ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๑๓

เด็กหญิงแสงส้ม ลุงที
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๑๔

เด็กชายกนกพล แสนคำหมืน

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๑๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ไชยเนต
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๑๖

เด็กหญิงกัลย์สุดา สุกิน
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๑๗

เด็กชายจายจาย สายทอง
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๑๘

เด็กหญิงศิริกัญญา ผุดสวัสดิ

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๑๙

เด็กชายณัฐวัฒน์ ถาทอง
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๒๐

เด็กชายทุนอู ออหว่าหลิง

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๒๑

เด็กชายธนวัฒน์ แสงศรีจันทร์
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๒๒

เด็กชายธนานันท์ ใจเสือ
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๒๓

เด็กหญิงนภสร ทองแก้ว
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๒๔

เด็กชายนฤเบศร์ สุขสวัสดิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๒๕

เด็กหญิงพรลภัส พูลเพิม

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๒๖

เด็กชายพิพัฒน์พงศ์ จันบุญเรือง
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๒๗

เด็กหญิงพิมพ์มณี บุญทรง

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๒๘

เด็กชายมนพัทธ์ ชาวเมือง
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๒๙

เด็กหญิงวริสา ดาโท้
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๓๐

เด็กหญิงศิรินภา ใจจอมกุล
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๓๑

เด็กหญิงสลิลทิพย์ สุริยะวงค์
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๓๒

เด็กหญิงหอมนวล นายหนาน
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๓๓

เด็กหญิงหัสยา ปริกสุวรรณ
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๓๔

เด็กหญิงอภิสรา แสงประดิษฐ์
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๓๕

นางสาวอำไพพร มีวัน
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๓๖

เด็กชายเขมนันท์ ครองมี
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๓๗

เด็กชายเดชาธร พิทยามโนรมย์
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๓๘

เด็กหญิงเดือน ลุงต๊ะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๓๙

เด็กชายกุ้ง หลวงใจ๋
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๗๐ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๔๐

เด็กหญิงคุณัญญา สมบัติ
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๔๑

เด็กชายภูมิรินทร์ คิม
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๔๒

นายอนุสรณ์ กรมไธสง
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๔๓

นายกรกฤต ทารส
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๔๔

นางสาวจารุวรรณ ดวงจันทร์

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๔๕

นางสาวจุฑามาส ทาขุมดิน
๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๔๖

นางสาวนันทิกานต์ ยอดยิงหทัยกุล

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๔๗

นางสาวพนิดา พุ่มพวง
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๔๘

นางสาวพรชิตา หวังชือเสียง

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๔๙

นางสาวพิชชาพร คำยามา
๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๕๐

นางสาวมัลลิษา แจ่มศร
๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๕๑

นางสาวยูเลีย ฮิลเลบรานด์
๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๕๒

นางสาวศริญญา ศักดิคงนันทกุล

์

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๕๓

นางสาวศศิธร อินต๊ะ
๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๕๔

นางสาวสี สุทอง
๑๓/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๕๕

นางสาวอรณี กิตติทัมมากูล
๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๕๖

นางสาวอลิดษา ดวงสิงห์คำ
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๕๗

นางสาวอัญชิสา วาโสม
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๕๘

นายเมธาสิทธิ

์

สงเคราะห์
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๕๙

นางสาวภคพร ยิงสนิท

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๖๐

นางสาววนัชนัน พงษ์ปวน
๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๖๑

นางสาววิรากร กิจการ
๑๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๖๒

นางสาววิลาสินี เรือนเงิน
๒๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๖๓

นางสาวสิริกัญญา วัลละ
๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๖๔

นางสาวโสรยา ฟองสุภา
๒๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๖๕

นางสาวใบเฟริน ดวงแก้ว
๒๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๖๖

เด็กหญิงกมลรัตน์ ชัยอินทร์
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีล้อม วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๖๗

เด็กชายธีรภัทร อินน้อย
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีล้อม วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๖๘

เด็กหญิงพร หลู่
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีล้อม วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๖๙

เด็กชายพีรพัฒน์ ใจพรม
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีล้อม วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๗๐

เด็กหญิงรมิตา ทะนันไชย

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีล้อม วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๗๑

เด็กชายสุริยา ลุงทูล
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีล้อม วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๗๒

เด็กชายกานต์ศักดิ

์

ลุงมน
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีล้อม วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๗๓

เด็กชายกำ ลุงทุน
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีล้อม วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๗๔

เด็กชายทศพล แสงหล้า
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีล้อม วัดศรีสุพรรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๗๑ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๗๕

เด็กชายนิรุทธ์ สุดใจ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีล้อม วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๗๖

เด็กหญิงมัลลิกา เรือนแก้ว
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีล้อม วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๗๗

เด็กหญิงลี

่

ลุงทุน
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีล้อม วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๗๘

เด็กชายหน่อคำ ทุน
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีล้อม วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๗๙

เด็กหญิงนุ่น ลุงทุน
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีล้อม วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๘๐

นางสาวนุ่นจิง

่

ทุน
๑๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดศรีล้อม วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๘๑

เด็กชายปภังกร สมบัติดวงดี
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีล้อม วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๘๒

เด็กหญิงพรรณระวี ลุงตา
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีล้อม วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๘๓

เด็กชายพิสิษฐ์
อรุณทิพย์ไพฑูรย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีล้อม วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๘๔

เด็กหญิงภาวิณี ศรีนวลคำ
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีล้อม วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๘๕

เด็กหญิงรัตนา ทะนันไชย
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีล้อม วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๘๖

เด็กชายสมชาย ลุงต๊ะ
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีล้อม วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๘๗

เด็กชายสุชาติ ลุงทูล
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีล้อม วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๘๘

นางอุดมลักษณ์ ตินตะชาติ
๒๖/๐๔/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดศรีล้อม วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๘๙

นางอรนุช คำไชย
๑๖/๐๕/๒๕๐๑

โรงเรียนวัดศรีล้อม วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๙๐

นางสาวณัฐกุล พงศ์รักษ์ศิลป
๑๕/๐๓/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดศรีล้อม วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๙๑

นางจำนงค์ หอมกลิน

่

๒๐/๐๗/๒๕๑๑

โรงเรียนวัดศรีล้อม วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๙๒

นางกฤตลักษณ์ โพธิเจริญ

์

๓๑/๐๓/๒๕๑๘

โรงเรียนวัดศรีล้อม วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๙๓

นางสาวพัชรา อัมพรสายชล
๓๐/๐๙/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดศรีล้อม วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๙๔

นางสาวทับทิม ศรีหมืน

่

๘/๐๕/๒๕๓๕
โรงเรียนวัดศรีล้อม วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๙๕

เด็กหญิงศุภมาส ลุงซือ

่

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีสุพรรณ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๙๖

เด็กชายจารุวิทย์ ดวงอาภัย
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุพรรณ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๙๗

เด็กชายวันชัย ลุงวิ
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุพรรณ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๙๘

เด็กหญิงศุลีพร อินหน่อแก้ว
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสุพรรณ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๔๙๙

เด็กหญิงกมลวรรณ ติบอุ่น

๊

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๐๐

เด็กหญิงกรพินทร์ รินทร์ยงค์
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๐๑

เด็กหญิงกะรัต ต๊ะจันทร์
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๐๒

เด็กหญิงกุลธารินท์ บุญเย็น
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๐๓

เด็กหญิงขนิษฐา สืบสุยะ
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๐๔

เด็กชายคชาธร สิงห์พรม
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๐๕

เด็กชายคำเล็ก ลุงปา

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๐๖

เด็กชายจอม ลุงเลา
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๐๗

เด็กหญิงจิรัชญา สมบูรณ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๐๘

เด็กหญิงจุฑามาศ บุญใส่
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๐๙

เด็กหญิงชญานิษฐ์ อารี
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๗๒ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๑๐

เด็กชายชนพัฒน์ ใจกว้าง
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๑๑

เด็กหญิงชนิการ์ ไชยแก้วเมรุ
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๑๒

เด็กชายชัยนันท์ ลุงหน่อ
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๑๓

เด็กหญิงณัชชา ศรีบุญเปง
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๑๔

เด็กหญิงณัฐชา ดวงพรม
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๑๕

เด็กชายณัฐดนัย สุริวงค์
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๑๖

เด็กหญิงณัฐยา นายแก้ว

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๑๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ณ เชียงใหม่
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๑๘

เด็กหญิงณิฐฌา วงศ์แดง
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๑๙

เด็กหญิงทวิชากร สุภา
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๒๐

เด็กชายธนภัทร กาวิโล
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๒๑

เด็กหญิงธนาพร กันธา
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๒๒

เด็กชายธนโชติ มีพงษ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๒๓

เด็กหญิงธมนวรรณ วัฒนะศรี
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๒๔

เด็กชายธีรพงศ์ มติมหาชน

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๒๕

เด็กชายนนทศักดิ

์

รักษาศรี
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๒๖

เด็กชายนรบดินทร์ เจริญวงศ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๒๗

เด็กหญิงนริศรา สมบูรณ์ชัย
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๒๘

เด็กชายนิติพงษ์ อินจันทร์
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๒๙

เด็กหญิงบุญรัตน์ บุญมา
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๓๐

เด็กชายบุญเลิศ วนาเฉลิมภูมิ
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๓๑

เด็กหญิงปทุมวดี คำมี
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๓๒

เด็กชายปภังกร กิจสาริกรรณ์
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๓๓

เด็กชายปรัชญาวัฒน์ นายทูล
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๓๔

เด็กชายปวเรศ อาน
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๓๕

เด็กหญิงปทมาวดี คำมี
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๓๖

เด็กชายพงษ์พินิจ คำเรือน
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๓๗

เด็กชายพณิชพล กันธิมา
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๓๘

เด็กหญิงพรพิมนต์ ปนแดง
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๓๙

เด็กชายพรหมพิริยะ สืบแก้ว
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๔๐

เด็กชายพรเสน่ห์ เตอะปอ
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๔๑

เด็กหญิงพัชรลักขณ์ ปอกนันตา

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๔๒

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ทัณฑะรักษ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๔๓

เด็กชายพันธวัช เตปน
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๔๔

เด็กหญิงพิมพ์มาดา วงค์ใจมา
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๗๓ / ๓๓๒

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๔๕

เด็กชายพีรพัฒน์ เพ็ชรมณี
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๔๖

เด็กชายพุทธิกร ใจมา
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๔๗

เด็กหญิงภาวิณี เขือนแก้ว

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๔๘

เด็กชายภูผา โพธินอก

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๔๙

เด็กหญิงมนัญชยา สร้อยคำ
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๕๐

เด็กชายยุทธนา ปงกุล
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๕๑

เด็กหญิงรันติการต์ ส่วย
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๕๒

เด็กหญิงลดาพร คีรีรัตน์กมล
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๕๓

เด็กหญิงลลิตา พิทักษ์ทศพร

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๕๔

เด็กหญิงลัคณา สายสิงห์
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๕๕

เด็กชายวทัญู คำมี
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๕๖

เด็กหญิงวรรณรพร ศรีสม
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๕๗

เด็กชายวรวิทย์ บุญยอด
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๕๘

เด็กชายวรสิทธิ

์

วงค์ติบ

๊

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๕๙

เด็กชายวันวิสาข์ อุ่นจันทร์
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๖๐

เด็กชายวิทยา วิละกุล
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๖๑

เด็กหญิงวิลาสินี ฐิติภัทรานนท์
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๖๒

เด็กชายวี อาจี

้

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๖๓

เด็กชายวีรพงศ์ สุริยะ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๖๔

เด็กชายวีรพล สืบจากติบ

๊

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๖๕

เด็กหญิงศศิวิมล หมูคำ

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๖๖

เด็กชายศิลาแลง ปูลิง
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๖๗

เด็กชายศุกร์ศิริ วงศ์หม่องสุก
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๖๘

เด็กชายสมคิด ทองแดง
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๖๙
เด็กหญิงสร้อยแสงเงิน

ลุงทุน
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๗๐

เด็กหญิงสิริวิมล ธนันชัย
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๗๑

เด็กหญิงสุทธาศิณี จีนา
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๗๒

เด็กหญิงสุพัตรา สมแก้ว
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๗๓

เด็กชายหนุ่ม คำจืน

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๗๔

นางสาวหมวย ลุงพู
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๗๕

เด็กชายอดิศร ภิญโญจิตร
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๗๖

เด็กชายอนุชิต กุญจณะ

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๗๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พิกุลขาว
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๗๘

เด็กหญิงอรชร ปนตา
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๗๙

เด็กชายอรรณพ ชอบธรรม
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๗๔ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๘๐

เด็กหญิงอ้อม ลุงสาย
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๘๑

เด็กหญิงเกศราภรณ์ จันอาสา
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๘๒

เด็กหญิงเจริญศรี โปธิ
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๘๓

เด็กชายเถลิงศักดิ

์

รืนณรงค์

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๘๔

เด็กชายเนติพงค์ เผือนคำ

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๘๕

เด็กหญิงแสงออม ซอเหลียว

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๘๖

เด็กหญิงกรวิกานต์ วิเศษปา

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๘๗

เด็กชายกฤตโชค ก่าหมืน

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๘๘

เด็กชายจิรันธนิน ตระกูลพุทธิรักษ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๘๙

เด็กชายณัชภัทร จันทร์ฟู
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๙๐

เด็กหญิงณัฏฐิกา ชมเชย
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๙๑

เด็กชายณัฐนันท์ มาสิม
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๙๒

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ใจสม
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๙๓

เด็กชายตะวัน ยุทธกรดลชัย
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๙๔

เด็กชายธนกฤต จุมปูหยุย
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๙๕

เด็กหญิงปภัสรา สุภาเสาร์
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๙๖

เด็กชายพงศกร จันทร์สุข
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๙๗

เด็กหญิงพรรณนิดา ใจลา
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๙๘

เด็กชายพันพร อู๋สูงเนิน
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๕๙๙

เด็กชายพิสุทธิ

์

ไพรแดนสว่าง

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๐๐

เด็กชายพุฒินาท พัดพิน
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๐๑

เด็กชายยุทธพงศ์ พะนะ
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๐๒

เด็กชายศุภกฤษฎิ

์

ต๊ะราช
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๐๓

เด็กชายสิรวิชญ์ ตุ่นวัน

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๐๔

เด็กชายสุทธิพัฒน์ เลบ้านแท่น
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๐๕

เด็กหญิงหทัยรัตน์ จันทร์มณี

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๐๖

เด็กชายอัจฉริยะ อริยะวงศ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๐๗

เด็กชายอ๋อนเมือง เชียงรุ้ง
๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๐๘

เด็กชายเชาวฤทธิ

์

ลุงหลู่
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๐๙

เด็กหญิงเมธิณี พันธ์มี
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๑๐

เด็กชายณภัทร อยู่มาก
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๑๑

เด็กชายณัฐภัทร ธิเนตร
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๑๒

เด็กชายธนาธร ผดุงศิลป
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๑๓

เด็กชายมินทร์ธาดา รินใจ
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๑๔

เด็กหญิงวิจิตรา ปญญาชมภู
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๗๕ / ๓๓๒

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๑๕

เด็กชายเตชิต สกาวเดือนฉาย
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๑๖

นางสาวกรชนก สมทุน
๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๑๗

นางสาวจำเปา ดวงฟู
๑๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๑๘

นายณัฐดนัย วงค์ทอง
๑๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๑๙

นางสาวณัฐธิดา ว่างจิตเจริญ
๐๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๒๐

นายณัฐพล ใจคำ
๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๒๑

นายธนวัฒน์ มะโนชัยกุล
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๒๒

เด็กชายนครินทร์ สุวรรณมณี
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๒๓

นายนนทฤทธิ

์

อินดวงจันทร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๒๔

นายนพรัตน์ แบนคำ
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๒๕

นายโกวิทย์ นิลคำ
๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๒๖

นายพิทักษ์พงษ์ ชัยพัฒนวรา
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๒๗

นางสาวพิมพา ดารากาญจนา
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๒๘

นางสาววรางคนา สมพมิตร
๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๒๙

นายสหรัฐ คำมา
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๓๐

นายสามทูน สายสุวรรณ
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๓๑

นางสาวสุภารัตน์ ใจหาญ
๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๓๒

นางสาวสโรชา ทิพย์ปะละ
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๓๓

นายอภิสิทธิ

์

ทาเงือง

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๓๔

นางสาวอรรฆญา อินต๊ะจา
๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๓๕

นายอุเทน เสมคำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๓๖

นายเนวิน สนธิ
๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๓๗

นางสาวเบญจวรรณ พิกุลขาว
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๓๘

นางสาวเพ็ญพร สมฤทธิ

์

๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๓๙

นางสาวปยะกานต์ ระหวยหา
๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๔๐

นางสาวศศิญาดา ศรีสุพัฒนะกุล
๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๔๑

เด็กชายจักรพงค์ วงค์แดง
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตอง วัดหนองตอง  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๔๒

เด็กชายณัฐนันท์ พรามคุ้ม

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตอง วัดหนองตอง  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๔๓

เด็กหญิงดาราวรรณ อินปน
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตอง วัดหนองตอง  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๔๔

เด็กชายนพรัตน์ ชัยคำพิงค์
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตอง วัดหนองตอง  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๔๕

เด็กชายนิรวิทธ์ สายคำ
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตอง วัดหนองตอง  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๔๖

เด็กหญิงบัวชมพู ประอินทร์
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตอง วัดหนองตอง  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๔๗

เด็กหญิงพิชญา คำปอ
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตอง วัดหนองตอง  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๔๘

เด็กชายพิชิตพงษ์ ศรีบุญเรือง

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตอง วัดหนองตอง  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๔๙

เด็กหญิงลักขณา อินตือ

้

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตอง วัดหนองตอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๗๖ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๕๐

เด็กหญิงสุทธาธิณี อินทยนต์
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตอง วัดหนองตอง  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๕๑

เด็กหญิงอังศุมาลี แสงปน
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตอง วัดหนองตอง  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๕๒

เด็กหญิงอาริสา อินธิกาย
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตอง วัดหนองตอง  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๕๓

เด็กชายกานต์ ลุงนะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตาล วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๕๔

เด็กชายกาลัญู สุดลา
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตาล วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๕๕

เด็กชายกิติพงศ์ สุนันต๊ะ
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตาล วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๕๖

เด็กชายคำหลาว ปูออ
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาตาล วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๕๗

เด็กหญิงจอ ลุงกอ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาตาล วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๕๘

เด็กชายจักรกฤษณ์ พันธ์ผง
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาตาล วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๕๙

เด็กหญิงดุจเดือน สุเรา
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาตาล วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๖๐

เด็กชายปุน ภูขิน

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาตาล วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๖๑

เด็กหญิงพนิดา ลุงหม่อง
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตาล วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๖๒

เด็กหญิงพิมชนก เยน
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตาล วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๖๓

เด็กหญิงฟาใส ลุงตุ๊ะ

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตาล วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๖๔

เด็กหญิงวันดี ลุงมู
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตาล วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๖๕

เด็กชายศรราม ลุงวี

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตาล วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๖๖

เด็กหญิงหนึง

่

ลุงกอ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาตาล วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๖๗

เด็กชายหม่อง คำเฮือง
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาตาล วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๖๘

เด็กหญิงออย ลุงทุน

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตาล วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๖๙

เด็กชายไวภพ ไม่มีชือสกุล

่

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาตาล วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๗๐

เด็กหญิงภาวิณี ออจิง

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาตาล วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๗๑

เด็กหญิงวณิชยา โพธิทิน

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตาล วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๗๒

เด็กชายอ่อง ลุงตา
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาตาล วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๗๓

เด็กหญิงไปรยา ยอดแสง
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาตาล วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๗๔

เด็กหญิงขิน

่

ลุงต๊ะ
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันผักหวาน วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๗๕

เด็กหญิงจิง

่

ลุงติ
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันผักหวาน วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๗๖

เด็กหญิงชุติมา กุ่งนะ
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันผักหวาน วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๗๗

เด็กชายทุนอ่อง ไม่ทราบ
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันผักหวาน วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๗๘

เด็กชายรัชชานนท์ เสริมสกุล
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันผักหวาน วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๗๙

เด็กหญิงวิจิตรา
เจียรไนแก้วอำไพ

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันผักหวาน วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๘๐

เด็กชายอภิชาติ ลุงวิ
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันผักหวาน วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๘๑

เด็กชายเครือ ชายอ่อน
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันผักหวาน วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๘๒

เด็กหญิงมนชมพู ทุมพร

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันผักหวาน วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๘๓

เด็กหญิงอันนา จอแฮ
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันผักหวาน วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๘๔

เด็กชายชัชวาล ลุงกุล
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันผักหวาน วัดลัฎฐิวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๗๗ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๘๕

เด็กหญิงวรภา นิจจุฬา
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันผักหวาน วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๘๖

เด็กหญิงวรวรรณ นิจจุฬา
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันผักหวาน วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๘๗

เด็กหญิงอัมพร ลุงแหลง
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันผักหวาน วัดลัฎฐิวนาราม  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๘๘

เด็กหญิงกันติชา จันทร์แก้วหล้า

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๘๙

เด็กหญิงก้อย ลุงซู่
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๙๐

เด็กชายชุติพนธ์ เลเช่อ
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๙๑

เด็กหญิงณัฐณิชา บุญเพิม

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๙๒

เด็กหญิงนริศรา ตาคำ
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๙๓

เด็กหญิงปทมา ตินอู
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๙๔

เด็กชายภคพล ตัณฑนุช
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๙๕

เด็กหญิงวัชรีวรรณ ปญญา
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๙๖

เด็กหญิงสตรีรัตน์
สยามรัฐแก่นไทย

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๙๗

เด็กชายสุทิวัส จันทร์สุข
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๙๘

เด็กหญิงอรษา จีนอนันต์
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๖๙๙

เด็กหญิงเพชรใส หน่อแสง
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๐๐

เด็กหญิงแสงสร้อย พันโอดลม
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๐๑

เด็กชายโภคิน เต๋จ๊ะใหม่
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๐๒

เด็กชายจิรายุ บุญกลับพวง
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๐๓

เด็กชายณัฐนันท์ อนันตมงคลกุล
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๐๔

เด็กชายณัฐภัทร ดวงแสง
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๐๕

เด็กชายธนกร ปญญาต่วน
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๐๖

เด็กชายธนกร ศุภวิริยะสกุล
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๐๗

เด็กชายธนบดี ต๊ะวิไชย

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๐๘

เด็กหญิงธนพร นวลอินทร์
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๐๙

เด็กชายธนเดช มาเยชยวรรณ
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๑๐

เด็กหญิงธัญลักษณ์ สุทะวัน

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๑๑

เด็กชายนวคุณ ด้วงคำแดง
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๑๒

เด็กหญิงพัชนิภรณ์ ศุภลักษณ์พิทักษ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๑๓

เด็กชายปฏิวัติ มณีศรี
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๑๔

เด็กหญิงภารดี ครุฑพันธ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๑๕

เด็กหญิงรสริน ตาระปน
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๑๖

เด็กชายวรวุฒิ ชมมิ
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๑๗

นายศิริโชค วนาชืนสกุล

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๑๘

เด็กชายสพลดนัย ดอนลาว
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๑๙

เด็กชายอภินันท์ สีมา
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดละโว้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๗๘ / ๓๓๒
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๒๐

เด็กหญิงอภิปรียา โปธา
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๒๑

เด็กหญิงฮานา เลาหมี

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๒๒

นายสุริยันต์ ปนใจ
๒๒/๐๔/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๒๓

นางสาวปาณิศา คำชัยยะ
๑๐/๐๒/๒๕๓๗

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๒๔

นางสาวอริสรา คำปญญา
๑๓/๐๖/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๒๕

เด็กชายคำขิน

่

ลุงปา
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๒๖

เด็กชายจักรพงษ์ ลาวแสง
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๒๗

เด็กหญิงชลลดา อุ่นแก้ว
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๒๘

เด็กหญิงธันวาพร วงค์ติบ

๊

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๒๙

เด็กหญิงนงนภัส แซ่เติน

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๓๐

เด็กหญิงนวรัตน์ ปนตา
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๓๑

เด็กหญิงบัวหอม สุภาพ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๓๒

เด็กชายประทีป ดาวน้อย
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๓๓

เด็กชายปรัชญา มังทา
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๓๔

เด็กชายพงศกร วงศ์ติบ

๊

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๓๕

เด็กชายฟา ธงชัย
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๓๖

เด็กชายมอญ ปานหมอก
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๓๗

เด็กหญิงยอดคำ สุนันติ
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๓๘

เด็กชายวรยุทธ จันทร์แก้ว
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๓๙

นางสาววันดี ลุงอ่อง

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๔๐

เด็กชายวาริส อินชืน

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๔๑

เด็กชายศิวกร ซีจี

่ ่

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๔๒

เด็กหญิงสุชาดา กองอาษา
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๔๓

เด็กชายอติราช อินถาเขียว
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๔๔

เด็กชายอนันตชัย จอมแปง
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๔๕

เด็กชายอนาวิน อินถาเขียว
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๔๖

เด็กชายอิทธิพล ไชยสัตย์
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๔๗

เด็กชายแผ่เมือง ลุงซาน
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๔๘

เด็กหญิงชริญญา ไชยขันตรี
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๔๙

เด็กชายชินดนัย ใฝแดง
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๕๐

เด็กชายณัฐกิตต์ กันธิ
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๕๑

เด็กชายณัฐวัฒน์ นามอุษา

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๕๒

เด็กหญิงปาริชาติ สีแดง

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๕๓

เด็กหญิงพิมญาดา โนวรรณา
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๕๔

เด็กหญิงพิราวรรณ ลุงปว
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๗๙ / ๓๓๒
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ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๕๕

เด็กหญิงภุมรี สายศิลปมงคล
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๕๖

เด็กหญิงรินประภา จักษุแก้ว

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๕๗

เด็กชายวสันต์ ไอ้สาร
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๕๘

เด็กหญิงอินทิรา สติภา
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๕๙

เด็กหญิงเจนจิรา คนเทียง

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๖๐

เด็กชายคงศักดิ

์

ภูชัย
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๖๑

เด็กหญิงชลธิชา ธิยะ
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๖๒

เด็กหญิงชลธิชา ฤทธิจรูญ

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๖๓

เด็กหญิงธารีรัตน์ พึงศักดิ

่ ์

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๖๔

เด็กชายธีรัช อินทร

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๖๕

เด็กหญิงปฏิมาพร สมพร
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๖๖

เด็กชายพุฒิพงศ์ คนเทียง

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๖๗

เด็กหญิงยุ่นจิง

่

ลุงหม่อง
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๖๘

เด็กหญิงศรีนวล แสงมัน

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๖๙

เด็กหญิงสุภาวดี แสนยศ
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๗๐

เด็กชายเกษมสันต์ จันทสิทธิ

์

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๗๑

เด็กชายณัฐนัย ใจยู
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๗๒

เด็กชายนิภัทร์ ศิริทองใบ
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๗๓

เด็กหญิงปนหยก ฝนขาว
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๗๔

เด็กหญิงศุลีภรณ์ จันทร์แก้ว
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๗๕

เด็กหญิงหมวย มาเยอะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำแพร่ วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๗๖

เด็กหญิงนันทิดา พ่อน้อย

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันทราย วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๗๗

เด็กหญิงอ่องหลู่ ลุงสุ
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันทราย วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๗๘

เด็กหญิงแก้วตา โทน
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันทราย วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๗๙

เด็กหญิงพนิดา ยายเรือง
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันทราย วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๘๐

เด็กหญิงวริษา ลุงเล็ก
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันทราย วัดละโว้  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๘๑

เด็กชายบุญที ลุงยา
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดง วัดหางดง  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๘๒

เด็กชายวรภพ ประเสริฐ
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดง วัดหางดง  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๘๓

เด็กหญิงวาสนา ลุงหลู่

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดง วัดหางดง  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๘๔

เด็กหญิงแสงทอง ลุงอินต๊ะ

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดง วัดหางดง  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๘๕

เด็กชายกิตติธัช มงคล
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดง วัดหางดง  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๘๖

เด็กหญิงนงนภัส สุใจ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดง วัดหางดง  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๘๗

เด็กชายบัญญวัต สถาน
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดง วัดหางดง  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๘๘

เด็กหญิงพัชรินทร์ เพชรสังหาร
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดง วัดหางดง  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๘๙

เด็กหญิงหทัยรัตน์ กสิมาตร์
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดง วัดหางดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๘๐ / ๓๓๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๙๐

เด็กหญิงอภิชญา เชือก๋อง

้

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดง วัดหางดง  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๙๑

เด็กหญิงโชษิตา สายนำพล
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดง วัดหางดง  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๙๒

เด็กหญิงนภสร ผ่านทอง
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดง วัดหางดง  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๙๓

เด็กชายภคณัฐ เลือนวงษา

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดง วัดหางดง  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๙๔

เด็กหญิงสิริพรรณวดี นาคสินธุ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดง วัดหางดง  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๙๕

นางสาวสุภารี ดีสูงเนิน
๐๘/๐๗/๒๕๒๑

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๙๖

นางสาวสมฤทัย เถาทอง
๑๙/๐๘/๒๕๒๓

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๙๗

นายชัยวัฒน์ อุทรา
๒๐/๐๒/๒๕๒๔

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๙๘

นางสุรีรัตน์ อุทรา
๐๖/๑๑/๒๕๒๔

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๗๙๙

นางลาวัลย์ วังช่วย
๑๑/๐๘/๒๕๒๕

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๐๐

นางสุวัฒน์ วังช่วย
๑๘/๐๘/๒๕๒๖

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๐๑

นางสาวพิมพ์วิภา พิภัชมงคลกุล
๐๖/๐๔/๒๕๒๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๐๒

นางสาวชญานุช ชัยวิเศษกุล
๓๐/๑๒/๒๕๓๐

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๐๓

นายบุญมี คามคีรีมีชำนาญ
๑๖/๐๓/๒๕๓๑

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๐๔

นางจินดาพร ไชยใหม่
๐๑/๐๕/๒๕๓๒

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๐๕

นางสาววรรณภา ทอนทะษร
๒๙/๐๔/๒๕๓๓

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๐๖

นางสาวโยทะกา ชัยศิริ
๐๑/๑๑/๒๕๓๓

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๐๗

นางสาวรัชฎาวรรณ คำทิพย์
๒๖/๐๗/๒๕๓๔

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๐๘

นางสาวอรพรรณ มหาวรรณ์
๑๑/๐๘/๒๕๓๔

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๐๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

วงค์คำ
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๑๐

เด็กชายศศิพงษ์ ยาบัว
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๑๑

เด็กชายอนุชา ส้มปอย
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๑๒

เด็กหญิงกฤษวรรณ ศิริ
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๑๓

เด็กชายเฉลิมพล ธิปน
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๑๔

เด็กหญิงหทัยรัตน์ วงค์ไชย

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๑๕

เด็กหญิงณัฐนิชา ท้าวพรหม
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๑๖

เด็กหญิงนพวรรณ บุญศรี
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๑๗

เด็กชายนนทวัฒน์ ทาปนตา
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๑๘

เด็กชายโกเศส ปนชัย
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๑๙ เด็กชายชาร์ล คริสโตเฟอร์

ฮิลล์
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๒๐

เด็กหญิงธัญลักษณ์ สุนันตา
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๒๑

เด็กชายธนพล ลาสอน
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๒๒

เด็กหญิงกุลสตรี ต๊ะนันท์
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๒๓

เด็กหญิงแพรวา อาญาเรือน
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๒๔
เด็กชายจักรพัฒนพงษ์

อินทรสัตยพงษ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๘๑ / ๓๓๒

้
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ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๒๕

เด็กชายอนุวัฒน์ ชัยชะนะ
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๒๖

เด็กชายราชภัฏ แพ่งสภา

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๒๗

เด็กหญิงประภาสิริ ธุระวร
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๒๘

เด็กชายปยังกูร ใฝทำดี

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๒๙

เด็กชายณัฐพงษ์ ต่อใจ
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๓๐

เด็กชายสิทธิพงษ์ เต๋จ๊ะ
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๓๑

เด็กชายฐาปนวัฒน์ ศรีกันยา
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๓๒

เด็กหญิงอุษารัตน์ ท้าวพรหม
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๓๓

เด็กชายจิระศักดิ

์

วนาสุทธิสกุล
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๓๔
เด็กหญิงพรรณกาญจน์

จูเปาะ
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๓๕

เด็กหญิงสรัลชนา ปญญารัตน์
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๓๖

เด็กชายพิชิตภัย ศรีเจริญ
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๓๗

เด็กชายรณชัย จันทร์ต๊ะนิช
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๓๘

เด็กหญิงคณิตา ธนกานต์สกุล
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๓๙

เด็กชายกรรณชัย ศิริ
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๔๐

เด็กชายมณเฑียร อุทรา

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๔๑

เด็กชายบวรวิชญ์ จันทร์ฝน
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๔๒

เด็กชายพรพชร หลานจีนา
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๔๓

เด็กหญิงณัฐวดี รังทะษี
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๔๔

เด็กหญิงฐิดาภา ฝายขาว
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๔๕

เด็กชายเจษฎา วงศ์ฝน
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๔๖

เด็กหญิงกวินธิดา หอมกลิน

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๔๗

เด็กหญิงธีรนาฏ ยอดเมือง
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๔๘

เด็กหญิงสุธิดา จอมภา
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๔๙

เด็กหญิงนิตยา วรโพด
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๕๐

เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ แสงงาม
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๕๑

เด็กหญิงจิราพรรณ จันต๊ะมา
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๕๒

เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ ยืนมาก
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๕๓

เด็กชายวันเอก ฟองเมฆ
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๕๔

เด็กชายอิทธิพัทธ์ ดวงเปง
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๕๕

เด็กหญิงปณิดา มูลหล้า
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๕๖

เด็กหญิงพุทธิชา พิมสาร
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๕๗

เด็กชายวิทยา วงศ์ต๋าคำ
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๕๘

เด็กหญิงบุษกร รัตนวงษ์โกศล
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๕๙

เด็กหญิงสุกฤตา เลิศประกอบกิจ
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๘๒ / ๓๓๒
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๖๐

เด็กหญิงสุทธิดา สุริยวงศ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๖๑

เด็กหญิงพิชชานันท์ แดงคำดี
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๖๒

เด็กหญิงชนาภา อินชัย
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๖๓

เด็กหญิงธัญญารัตน์ เทพวงค์
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๖๔

เด็กหญิงชนกนันท์ สุยา
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๖๕

เด็กหญิงนภษร สุพรรทวา
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๖๖

เด็กหญิงพนิดา แลเชอะ
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๖๗

เด็กหญิงฑิตตาพร เงินสัจจา
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๖๘

เด็กหญิงจันทร์ธิดา ฐานภูรีกุล
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๖๙

เด็กชายวิศรุต ไชยา
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๗๐

เด็กชายศุภกฤต ต้อนรับ
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๗๑

เด็กชายศศิวงศ์ จันทร์เขียว

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๗๒

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ จันทร์หลวง

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๗๓

เด็กชายธันวา ตาดี

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๗๔

เด็กหญิงจิรภิญญา ชัยศรี
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๗๕

เด็กหญิงสิริลักษณ์ ไชยยา
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๗๖

เด็กหญิงพัชราภา เผ่ากันทะ
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๗๗

เด็กหญิงกนกธิดา เรืองทอง
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๗๘

เด็กหญิงธัญญภรณ์ นันไชย
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๗๙

เด็กหญิงวรนุช เทพประชา
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๘๐

เด็กชายวีรภัทร บุญธรรม
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๘๑

เด็กหญิงวรนิต เพประชา
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๘๒

เด็กชายณัฐดนัย สร้อยคำ
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๘๓

เด็กชายอัครพงศ์ พันธุศาสตร์
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๘๔

เด็กหญิงวิกาวี สุนันต๊ะ
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๘๕

เด็กหญิงมนัสดา ปญญา
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๘๖

เด็กหญิงชยุตรา โพธิมา
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๘๗

เด็กชายโภคิณ ทองสุขดี
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๘๘

เด็กชายปรเมธ ศรีสมพงษ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๘๙

เด็กหญิงกีรติ ธรรมขัน
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๙๐

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศรีน้อย
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๙๑

เด็กหญิงเขมจิรา ชัยบุตร
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๙๒

เด็กชายวัชระ วงค์ตัน
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๙๓

เด็กชายพีรภาส สายนำพล
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๙๔

เด็กหญิงสิริรัตน์ แปงจันเขียว
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๘๓ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๙๕

เด็กชายเมธัส ครองคีรี
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๙๖

เด็กชายรัชคูณ พิงคะสัน
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๙๗

เด็กหญิงพิมลวรรณ อินต๊ะรักษา
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๙๘

เด็กชายพีรภัทร เปงมูล
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เดชดำรงค์  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๘๙๙

เด็กหญิงดาว ลุงกู่
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๐๐

เด็กหญิงนำผึง

้

ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๐๑

เด็กหญิงมิน

้

ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๐๒

เด็กหญิงสรีรัตน์ แสงสุเนตร

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๐๓

เด็กหญิงสิริลักษณ์ พงษ์งาม
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๐๔

เด็กชายสุธินันท์ ทาวัน
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๐๕

เด็กชายอินแสง ลุงคำ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๐๖

นางทิวา วีระ
๑๒/๑๐/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง ท้าวบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๐๗

นางอัจฉรา สุทธิวรรณ
๒๕/๖/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง ท้าวบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๐๘

นางอัญชิสา อุประกุล ๑/๘/๒๕๑๒ โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง ท้าวบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๐๙

เด็กชายณัฐพงค์ คำแก้ว
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช่างคำ วัดช่างคำ  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๑๐

เด็กหญิงณิชาภัทร กิเวิน
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดช่างคำ วัดช่างคำ  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๑๑

เด็กหญิงปวรวรรณ เทพพิทักษ์
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดช่างคำ วัดช่างคำ  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๑๒

เด็กหญิงรุ่งทิวา ปญญาดี

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช่างคำ วัดช่างคำ  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๑๓

เด็กชายวุฒิพงษ์ ลุงอ่อง
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช่างคำ วัดช่างคำ  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๑๔

เด็กหญิงสาธิตา ถาหมืน

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช่างคำ วัดช่างคำ  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๑๕

เด็กชายอัครพล รุ่งเรือง
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช่างคำ วัดช่างคำ  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๑๖

เด็กหญิงปวริศา สายจันทร์
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่างคำ วัดช่างคำ  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๑๗

เด็กหญิงเกณิกา ไม่มีนามสกุล
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช่างคำ วัดช่างคำ  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๑๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ บัวแสง
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง วัดท้าวบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๑๙

เด็กหญิงกรวรรณ ชะเอมสินธุ์
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง วัดท้าวบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๒๐

เด็กหญิงกุ้ง ปูยี

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง วัดท้าวบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๒๑

เด็กชายจิง ลุงซอ
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง วัดท้าวบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๒๒

เด็กชายณัฐพล ต่อเรือนคำ
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง วัดท้าวบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๒๓

เด็กหญิงดวงใจ ลุงวิ

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง วัดท้าวบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๒๔

เด็กหญิงดอกแก้ว ลุงติ
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง วัดท้าวบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๒๕

เด็กชายธัชชัย ลุงใจ
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง วัดท้าวบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๒๖

เด็กหญิงลัดชา สางปาน

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง วัดท้าวบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๒๗

เด็กหญิงลัดดา สางปาน

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง วัดท้าวบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๒๘

เด็กชายวรธน เบญญาบุษกร
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง วัดท้าวบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๒๙

เด็กชายสมน้อย วันชัย
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง วัดท้าวบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๘๔ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๓๐

เด็กชายสุทธิพร บัวเงิน
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง วัดท้าวบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๓๑

เด็กหญิงใหม่ ลุงส่าง
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง วัดท้าวบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๓๒

เด็กชายณัฏฐ์ ลุงแดง
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง วัดท้าวบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๓๓

เด็กชายวรัญู ชะเอมสินธุ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง วัดท้าวบุญเรือง  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๓๔

เด็กหญิงจุฑามาศ เพตะกร
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีสว่าง วัดศรีสว่าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๓๕

เด็กหญิงนภาพร บุตรเปง
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสว่าง วัดศรีสว่าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๓๖

เด็กหญิงวิภาวี แปงปวน
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสว่าง วัดศรีสว่าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๓๗

เด็กหญิงแสงตะวัน ลุงคำ
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีสว่าง วัดศรีสว่าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๓๘

เด็กหญิงลดา นายเม่า
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสว่าง วัดศรีสว่าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๓๙

เด็กชายวิทวัส ยาวุฒิ
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีสว่าง วัดศรีสว่าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๔๐

เด็กหญิงชุติปภา แบบกัน
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดศรีสว่าง วัดศรีสว่าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๔๑

นางอำพร ขอดแก้ว
๑๑/๐๕/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดศรีสว่าง วัดศรีสว่าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๔๒

นางสาวเปมิกา มังศรี
๑/๐๙/๒๕๓๖

โรงเรียนวัดศรีสว่าง วัดศรีสว่าง  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๔๓

เด็กหญิงกนกวรรณ บุญเรือง
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๔๔

เด็กหญิงกฤติยานี อ่อนสอาด
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๔๕

เด็กหญิงกัลย์สุดา สุภาษิตกุล

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๔๖

เด็กหญิงกาญจนศิริ พันธุศาสตร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๔๗

เด็กหญิงคณิตตา วิชาชัย
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๔๘

เด็กชายจามเมือง ลุงมูหริง

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๔๙

เด็กหญิงจารุวรรณ บัวเรียว
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๕๐

เด็กหญิงจุฑามาศ ลุงติยะ
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๕๑

เด็กหญิงชญานิศ จักสี
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๕๒

เด็กชายชยานนต์ จีนะรัตน์
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๕๓

เด็กหญิงชลิตา เลิศธนันเวทย์
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๕๔

เด็กหญิงชวัลสิรี แก้วโต่ง
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๕๕

เด็กชายชาญณรงค์ บุญยาว
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๕๖

เด็กหญิงญาณิศา ขัดทา
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๕๗

เด็กชายณฐกรรณ์ นามยอด
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๕๘

เด็กชายณภัทร แสนโท
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๕๙

เด็กหญิงณัฎฐนิช สุระมิตร
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๖๐

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญมาวงศ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๖๑

เด็กชายณัฐวุฒิ อินใจมา
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๖๒

เด็กหญิงดี

๊

แซ่เฮอ
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๖๓

เด็กชายตะวัน พรประทีปกุล
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๖๔

เด็กชายถาวร ลุงกู่
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๘๕ / ๓๓๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๖๕

เด็กหญิงทิพยสุดา ชาวดอย

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๖๖

เด็กชายธนบดี กระสินธุ์สุขสันต์
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๖๗

เด็กหญิงธนภรณ์ ผักกูด
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๖๘

เด็กหญิงธนัชชา วงศ์มูล
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๖๙

เด็กชายธนันชัย ดวงคำ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๗๐

เด็กหญิงธัญวษา จายคำ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๗๑

เด็กชายธีรภัทร์ พรมเสน
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๗๒

เด็กชายธีรศักดิ

์

แซ่พ่าน
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๗๓

เด็กชายนพธีรา โพธิสุวรรณ

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๗๔

เด็กชายนราวิชญ์ อินใจมา
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๗๕

เด็กหญิงนวนันท์ ผลศรีธิ
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๗๖

เด็กหญิงนัฎชา ลักขติ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๗๗

เด็กหญิงนัศวรรณ จันทร์เขียว
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๗๘

เด็กหญิงผกาพรรณ โมรัง
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๗๙

เด็กหญิงผกามาส กันธะวงค์
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๘๐

เด็กหญิงพรชิตา ไชยปน
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๘๑

เด็กหญิงภัคจิรา จีระ
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๘๒

เด็กหญิงภัทรมน ลุงติ

๊

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๘๓

เด็กชายภาสกร กันทา
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๘๔

เด็กหญิงรวิภา ภิญโญ
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๘๕

เด็กหญิงรัชนี แซ่ว่าง
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๘๖

เด็กชายฤทธิพร มาตยาบุญ
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๘๗

เด็กหญิงวณิชยา สิงห์แก้ว
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๘๘

เด็กหญิงวรนุช นายลือ
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๘๙

เด็กชายวรพล คำหลู่
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๙๐

เด็กหญิงวันทณา บุญปกครอง
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๙๑

เด็กชายวีรภาส บุญทา
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๙๒

เด็กชายศราวิน จิตรประสงค์
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๙๓

เด็กหญิงศรีสุวรรณ เชือชาย

้

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๙๔

เด็กหญิงศศิธร อุปะระ
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๙๕

เด็กหญิงศศิวิมล ปาระหมู่
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๙๖

เด็กหญิงศิริญากร วงศ์อ้าย
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๙๗

เด็กชายศุภวิทญ์ หมัดแสละ
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๙๘

เด็กชายสัตยากร ทองแก้ว
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๕๙/๐๙๙๙๙

เด็กชายสันติ อินใจมา
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๘๖ / ๓๓๒

้
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ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๐๐

เด็กหญิงสิริขวัญ ดอกแก้ว
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๐๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ ต๊ะทา
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๐๒

เด็กหญิงสุนทรี มณีขัต
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๐๓

เด็กหญิงสุราพร กิจสุวรรณมณี

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๐๔

เด็กหญิงสุรารักษ์ ช่างใหม่
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๐๕

เด็กหญิงอรวี ยะปาละ
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๐๖

เด็กชายอัษฎาวุฒิ ศิริ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๐๗

เด็กชายอิทธิพล ใจบุญ
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๐๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สุวรรณรัตน์
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๐๙

เด็กชายเงาแดง ลุงซอ
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๑๐

เด็กหญิงเบญจมาศ สายชุ่มใจ๋
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๑๑

เด็กหญิงเพชรลดา พรดิน
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๑๒

เด็กชายจิรายุ บุญส่ง

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๑๓

เด็กหญิงปราณี เลาว้าง
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๑๔

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

อุปละ
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๑๕

เด็กชายสุข นันตา
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๑๖

เด็กชายสุทธิพงษ์ สุธะ
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาสัก วัดขุนเส  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๑๗

เด็กหญิงกนกวรรณ ลุงแฮ
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตองกาย วัดตองกาย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๑๘

เด็กหญิงดวงพร แซ่ย่าง
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตองกาย วัดตองกาย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๑๙

เด็กชายนพัตธร พินิจบันลือ
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตองกาย วัดตองกาย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๒๐

เด็กหญิงบัว ลุงชู
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตองกาย วัดตองกาย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๒๑

เด็กชายป อ่อนไท
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตองกาย วัดตองกาย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๒๒

เด็กหญิงวิชชากร แสงสุริยายามรุ่ง
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตองกาย วัดตองกาย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๒๓

เด็กหญิงอมรพรรณ คิงตา
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตองกาย วัดตองกาย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๒๔

เด็กหญิงกรรณิการ์ ลุงหลู่
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตองกาย วัดตองกาย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๒๕

เด็กหญิงจันทนา ลุงต๊ะ
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตองกาย วัดตองกาย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๒๖

เด็กชายจ่อ ปูรอย
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตองกาย วัดตองกาย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๒๗

เด็กหญิงจ๊อม สายทอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตองกาย วัดตองกาย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๒๘

เด็กชายชัยยุทธิ

์

นางเคอ
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตองกาย วัดตองกาย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๒๙

เด็กชายชัยเดช นางเคอ
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตองกาย วัดตองกาย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๓๐

เด็กชายธนิศร ลุงกำ
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตองกาย วัดตองกาย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๓๑

เด็กหญิงบงกช ลุงต๊ะ
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตองกาย วัดตองกาย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๓๒

เด็กชายปริติ เปดมา
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตองกาย วัดตองกาย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๓๓

เด็กหญิงพรรณทิพา ดวงติบ

๊

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตองกาย วัดตองกาย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๓๔

เด็กชายพัชรพล ลุงแฮ
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตองกาย วัดตองกาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๘๗ / ๓๓๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๓๕

เด็กหญิงวรรณวิสา บุญแก้ว
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตองกาย วัดตองกาย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๓๖

เด็กหญิงสุวิชาดา ช่วงโชติชวัลกร
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตองกาย วัดตองกาย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๓๗

นายหน่อ ทูน
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตองกาย วัดตองกาย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๓๘

เด็กหญิงหมวย มูลศรี
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตองกาย วัดตองกาย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๓๙

เด็กชายหลู่ มูลศรี
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตองกาย วัดตองกาย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๔๐

นางสาวอาภรณ์ อินตา
๐๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตองกาย วัดตองกาย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๔๑

เด็กหญิงอาริชา บ่อแก้ว
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตองกาย วัดตองกาย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๔๒

เด็กชายเคอ ลุงหย่า
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตองกาย วัดตองกาย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๔๓

เด็กหญิงแพรว สายคำ
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตองกาย วัดตองกาย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๔๔

เด็กหญิงชลธิชา หอจงกล
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๔๕

เด็กหญิงญานิล ดวงดี
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๔๖

เด็กหญิงนิวาพร วะตินา
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๔๗

เด็กหญิงมธุรดา อินศรี
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๔๘

เด็กหญิงวาลินี เปาจีน
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๔๙

เด็กหญิงศศิธร แซ่ว่าง
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๕๐

เด็กชายสุภวัฒน์ อินก้อน
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๕๑

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

แซ่หลี

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๕๒

เด็กหญิงเกียงเงิน

๋

แก้วตา
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๕๓

เด็กหญิงเปรมฤทัย ใจดี
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๕๔

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ หยวกเดช
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๕๕

เด็กชายธนโชติ หวังวนวัฒน์
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๕๖

เด็กชายธีรภัทร์ เลาว่าง
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๕๗

เด็กชายนัทธพงค์ วงศ์ลังก
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๕๘

เด็กหญิงพัชรินทร์ เลาว่าง
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๕๙

เด็กชายภัทรพล จันอ้าย
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๖๐

เด็กชายภาณุพงษ์ นิราราช

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๖๑

เด็กชายวชิรพล จักรตุพัจน์
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๖๒

เด็กหญิงเพชรรัตน์ ศรแผลง
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๖๓

เด็กหญิงเพ็ญนภา จักรตุพัจน์
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๖๔

เด็กชายไกรสร แซ่ย่าง
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปง วัดอรัญญวาส  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๖๕

เด็กหญิงชรินทร์ญา ปญญาแก้ว
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเปยง วัดยางเปยง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๖๖

เด็กหญิงวริศรา อุปนันท์
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเปยง วัดยางเปยง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๖๗

เด็กชายศรายุทธ ตุ่นทา
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเปยง วัดยางเปยง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๖๘

เด็กชายสรายุทธ แสนใจอิ
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเปยง วัดยางเปยง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๖๙

เด็กหญิงสิรินยา สุภา

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเปยง วัดยางเปยง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๘๘ / ๓๓๒

้
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ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๗๐

เด็กหญิงสุภัคตรา ใจต๊ะ
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเปยง วัดยางเปยง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๗๑

เด็กหญิงเบญญทิพย์ รักษาวนาไพร
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเปยง วัดยางเปยง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๗๒

เด็กชายกิตติพล ดวงสุภา
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเปยง วัดยางเปยง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๗๓

เด็กชายกุนนาวัฒน์ ดอกคํา
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเปยง วัดยางเปยง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๗๔

เด็กหญิงประภากร รัตน์เฉลิม
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเปยง วัดยางเปยง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๗๕

เด็กชายพลวัฒน์ ดาวเรืองผล
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเปยง วัดยางเปยง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๗๖

เด็กหญิงรสธกานต์ กันทา
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเปยง วัดยางเปยง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๗๗

เด็กหญิงรัตติกานต์ แก้วจันทร์มัง
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเปยง วัดยางเปยง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๗๘

เด็กหญิงอัญวรรณ แสนใจอิ
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเปยง วัดยางเปยง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๗๙

เด็กหญิงสุทธิดา อุทเวียง
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเปยง วัดยางเปยง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๘๐

เด็กหญิงกุมภา อินต๊ะพันธ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเปยง วัดยางเปยง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๘๑

เด็กหญิงณัฐธิดา ปญญาเจ็ก
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเปยง วัดยางเปยง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๘๒

เด็กหญิงพาดี พะดี
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยางเปยง วัดยางเปยง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๘๓

เด็กหญิงอริสรา จันทร์มูล
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเปยง วัดยางเปยง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๘๔
เด็กหญิงอัจฉราวรรณ

ปญญาแก้ว
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเปยง วัดยางเปยง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๘๕

เด็กหญิงเกศนภา ตาสุต๋า
๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยางเปยง วัดยางเปยง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๘๖

เด็กหญิงกรกมล จ่อโพ
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๘๗

เด็กชายกิตติภพ วนาวิทูร
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๘๘

เด็กชายจักรี แหย่ทู
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๘๙

เด็กชายจีรายุทธ เครือใจ
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๙๐

เด็กหญิงชนิกา ชัยบุญเรือง
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๙๑

เด็กชายชูมู แชทู
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๙๒

เด็กหญิงชไมพร กุ่ยแฮ
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๙๓

เด็กหญิงฐิติพร ดาซอ
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๙๔

เด็กหญิงณัฐิดา สถิรกุลพงศ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๙๕

เด็กชายดวงดี เปะพอ
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๙๖

เด็กชายทีรยุทธ จ่อโพ
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๙๗

เด็กหญิงนภัสสร สุขกําเนิด
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๙๘

เด็กชายนิรันดร์ ลิซอ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๐๙๙

เด็กหญิงพรทิพย์ หทัยผ่องใส
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๐๐

เด็กหญิงพรธิดา จะแหล่

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๐๑

เด็กหญิงพรพรรณ สถิรกุลพงศ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๐๒

เด็กหญิงพรสุดา รำไพระหง
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๐๓

เด็กหญิงพันวสา อินทธิชัย
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๐๔

เด็กหญิงพิชญาวี สุขโสด
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดจอมแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๘๙ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๐๕

เด็กหญิงพิมพ์ลดา ใจหล้า
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๐๖

เด็กหญิงมึทอสุ ดาชอ
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๐๗

เด็กหญิงยินฤดี แหย่ทู
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๐๘

เด็กชายยุทธพิชัย มะเชอพะ
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๐๙

เด็กชายยุรนันท์ แปซอ
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๑๐

เด็กชายรักตะวัน กุ่ยแฮ
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๑๑

เด็กชายรัตนทัต ชาญชนวุฒิ
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๑๒

เด็กชายลัทธพล จันทรังษี

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๑๓

เด็กหญิงวนิภรณ์ พิทักษ์ไก่ปา

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๑๔

เด็กชายวรยุทธ เลาหาง

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๑๕

เด็กหญิงวันศิริ วุฒิศีลวัต
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๑๖

เด็กชายศรายุทธ จันทร์หล้า
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๑๗

เด็กหญิงศริยา ทองสา
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๑๘

เด็กชายศิริพิรุณ พงศาสัตย์
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๑๙

เด็กชายสมชาติ สมสุขเสมา
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๒๐

เด็กหญิงสุกัญญา ลิซอ
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๒๑

เด็กหญิงสุภาพร สถิรกุลพงศ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๒๒

เด็กชายสุรชัย แหย่ทู
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๒๓

เด็กหญิงสุรพร ชาญชนวุฒิ
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๒๔

เด็กหญิงสุรีภรณ์ แปชอ
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๒๕

เด็กชายสุแพ ดาชอ
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๒๖

เด็กชายอภิชาติ จ่อโพ
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๒๗

เด็กหญิงจันทร์ฉาย แรงลมบน

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๒๘

เด็กหญิงจินต์จุฑา ชืนวารุณ

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๒๙

เด็กหญิงชญาณิศา ปูแก้ว
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๓๐

เด็กชายชนะกิจ ชัยบุญเรือง
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๓๑

เด็กชายชนาธิป มูลละ
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๓๒

เด็กหญิงชลทิชา ทิพย์ธรรม

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๓๓

เด็กชายชัยวัฒน์ ศิลปาภาพ

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๓๔

เด็กหญิงซูพอ พงศาสัตย์
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๓๕

เด็กหญิงดารินทร์ แดลอย
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๓๖

เด็กชายต่อพงษ์ อุ่นอุดมวนา
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๓๗

เด็กหญิงธัญชนก ศรีชัยยนต์
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๓๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ ดีวาเชอร์
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๓๙

เด็กชายธีระชัย วิสัยวัฒนาชน
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๙๐ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๔๐

เด็กหญิงนะฟะ หน่ามือ
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๔๑

เด็กหญิงประวีณา เบญญาภาพันธ์
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๔๒

เด็กหญิงอิสรีย์ อินต๊ะพันธ์
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๔๓

เด็กหญิงปาลินี เมืองมูล
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๔๔

เด็กหญิงมนัสนันท์ แสนใจอิ
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๔๕

เด็กหญิงวราภรณ์ ทะคำ
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๔๖

เด็กหญิงวิลัยวรรณ ลิคอ
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๔๗

เด็กหญิงสิจะลดา ศิลปาภาพ
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๔๘

เด็กหญิงสุชาดา คำโท
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๔๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ คมคายพจน์
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๕๐

เด็กหญิงสุภนิดา พาแอะ
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๕๑

เด็กหญิงสุภาพร ไพรอุดมเงิน
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๕๒

เด็กหญิงอรนุช วิสัยพัฒนาพร
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๕๓

เด็กหญิงอังสุมาลิน มะเชอพะ
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๕๔

เด็กหญิงอัมญารินทร์ ปนปา
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๕๕

เด็กชายอุทัย อำไพม้ากุล
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๕๖

เด็กหญิงเกศฎาภรณ์ พะแฮ
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๕๗

เด็กหญิงไอย์ริณ สาลี
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๕๘

นางสาวมึแปะ ชาญชนวุฒิ
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๕๙

เด็กชายวันชนะชัย ชัยสร้างสรรค์
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๖๐

เด็กชายวิทูรย์ หมดสังข์
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๖๑

นางสาวกังหนี

้

เลาหาง
๒๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๖๒

นางสาวกาญจนพร ศรีอาจ

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๖๓

นางสาวติฑวรรณ วิชัย
๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๖๔

นางสาวต๊ะดี พงศ์ก้าวหน้า
๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๖๕

นางสาวพิมพิไล ทัศไนยพร้อม

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๖๖

นางสาวภาวิณี เวียงศิลา
๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๖๗

นางสาวศศิธร วงโยโพ
๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๖๘

นางสาวศิริวรรณ์ วังเจริญ

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๖๙

นายสะอาด เลาย้าง

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๗๐

เด็กหญิงสุณิชชา เขียนปญญา
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๗๑

นางสาวสุวรรณา พาเกลาะ
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๗๒

นางสาวเตะวา พาเกาะ
๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๗๓

นางสาวเอมอร พิไลนพ
๓๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๗๔

นางสาวยุวดี พนาขุนเขา
๐๕/๐๙/๒๕๔๐

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๙๑ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๗๕

นางสาววชิราภรณ์ ดงดินดำ
๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม

่

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๗๖

เด็กหญิงลักขณา นันทนัช

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก วัดจอมหมอก  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๗๗

เด็กหญิงวรางคณา ชูจอ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก วัดจอมหมอก  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๗๘

เด็กหญิงศุภลักษณ์ จอนู
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก วัดจอมหมอก  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๗๙

เด็กหญิงบลิมู ครองบังอาจ
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก วัดจอมหมอก  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๘๐

เด็กหญิงปาลินี วนาศิลป

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก วัดจอมหมอก  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๘๑

เด็กหญิงพิมพรรณ รัตน์บุรีพนาดอน
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก วัดจอมหมอก  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๘๒

นางสาวณัฐพร นาภา
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก วัดจอมหมอก  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๘๓

เด็กหญิงปรียานุช ศิลปชัยก้องคีรี
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก วัดจอมหมอก  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๘๔

เด็กหญิงแปะเช สิงห์นิรามัย
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก วัดจอมหมอก  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๘๕

เด็กหญิงณัฐชา ธาราอำรุง
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเกียน วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๘๖

เด็กหญิงสุวณี กุลกิตติชัย
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเกียน วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๘๗

เด็กชายจิรายุทธ อ้อนวาณี
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเกียน วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๘๘

เด็กชายสิงห์โต รจิตพลอย
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเกียน วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๘๙

นายกิตติพันธ์ จริตพลอย
๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนาเกียน วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๙๐

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

บุษบาจรูญ
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเกียน วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๙๑

เด็กหญิงกัลยกร กรองมีคุณ
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเกียน วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๙๒

เด็กหญิงจิดาภา ศรีใบหนา
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเกียน วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๙๓

เด็กชายณัฐพงศ์ ชงโคผดุง
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเกียน วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๙๔

เด็กหญิงพัชรี ไพศาลพนา
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเกียน วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๙๕

เด็กหญิงพิสา มิตรสาธิต
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเกียน วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๙๖

เด็กชายสุทัศน์ ผดุงการเวก
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเกียน วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๙๗

เด็กชายอนุชา พะเง
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเกียน วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๙๘

เด็กหญิงเกตศิณี ประเสริฐ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเกียน วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๑๙๙

เด็กชายเอกชัย พันลำลึก

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเกียน วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๐๐

เด็กหญิงจิรดา ประเสริฐ

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเกียน วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๐๑

เด็กชายชัยรัตน์ อำรุงธารา
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเกียน วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๐๒

เด็กชายทวีชัย ศิริธัญพจน์
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเกียน วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๐๓

เด็กชายธเนตร พนาลัยนิมิต
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเกียน วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๐๔

เด็กหญิงนันทวรรณ ดำรงชูชีพ
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเกียน วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๐๕

นางสาวประภา รำไพพนม
๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนาเกียน วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๐๖

เด็กชายรัฐพล มิตรสาธิต

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเกียน วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๐๗

เด็กชายวรากร เกตุโตกุล
๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านนาเกียน วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๐๘

นายสิงห์ ศรีใบหนา
๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนาเกียน วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๐๙

เด็กหญิงสุภนัน นลินรมณีย์
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาเกียน วัดแสนทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๙๒ / ๓๓๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๑๐

นายทนงศักดิ

์

บุญลือ ๓/๔/๒๕๐๒ โรงเรียนบ้านนาเกียน วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๑๑

เด็กชายธนิต ไพศาลพนา

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๑๒

เด็กหญิงพรนภา มิตรสาธิต
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๑๓

เด็กหญิงสุธาทิพย์
ปราศจากอิทธิพล ๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๑๔

เด็กชายยงยุทธ จามรจารุเดช
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๑๕

เด็กชายยุทธนา
ปราศจากอิทธิพล ๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๑๖

เด็กหญิงสุนิสา จามรจารุเดช
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๑๗

เด็กหญิงขวัญกมล ภูภัณ

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่สะเต วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๑๘

เด็กหญิงธิวารัตน์ พนาสุขสันติ
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่สะเต วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๑๙

เด็กชายภาณุเดช เบญญาบุษกร
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่สะเต วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๒๐

เด็กชายรัฐภูมิ สองนา
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่สะเต วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๒๑

เด็กหญิงวรรณพร พนาสุขสันติ
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่สะเต วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๒๒

เด็กหญิงวิไลวรรณ เบญญาบุษกร
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่สะเต วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๒๓

เด็กชายสมเกียรติ พนาสุขสันติ
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่สะเต วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๒๔

เด็กชายสุชาติ พนาสุขสันติ
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่สะเต วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๒๕

เด็กหญิงสุพรรณี พนาสุขสันต์
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่สะเต วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๒๖

เด็กชายอนุชา พนาสุขสันติ
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่สะเต วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๒๗

เด็กหญิงเยาวพรรณ เบญญาบุษกร
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่สะเต วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๒๘

เด็กชายมานพ พนาสุขสันติ
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่สะเต วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๒๙

เด็กหญิงรัตนา พนาสุขสันติ
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่สะเต วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๓๐

เด็กหญิงวรัญญา พนาสุขสันติ
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่สะเต วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๓๑

เด็กหญิงสุพรรณษา พนาสุขสันต์
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่สะเต วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๓๒

เด็กหญิงอรอนงค์ ปรางค์ทวี
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่สะเต วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๓๓

เด็กชายธนิต พนาสุขสันติ
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่สะเต วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๓๔

เด็กชายนพรัตน์ มันคงยิง

่ ่

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่สะเต วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๓๕

เด็กชายบัลยงค์ ภูภัพ
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่สะเต วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๓๖

เด็กหญิงปรินทร อรจง
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่สะเต วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๓๗

เด็กหญิงสุณีย์ ภูภัพ
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่สะเต วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๓๘

เด็กหญิงอังคณา พนาสุขสันติ
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่สะเต วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๓๙

เด็กหญิงทิฐินันท์ เลิศพันราย
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห่างหลวง วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๔๐

เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน พัลลภสิริ
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห่างหลวง วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๔๑

เด็กหญิงอรสา วนาคำจุน
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห่างหลวง วัดแสนทอง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๔๒

เด็กหญิงจิรวรรณ สุกไส
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาลใต้ วัดลัฏฐิวัน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๔๓

เด็กหญิงพุทธรักษา ถาทา

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาลใต้ วัดลัฏฐิวัน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๔๔

เด็กหญิงศุภิสรา อินทะจักร์
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาลใต้ วัดลัฏฐิวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๙๓ / ๓๓๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๔๕

เด็กชายธีรภัทร สุขเตจ๊ะ

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาลเหนือ วัดลัฏฐิวัน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๔๖

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

หวันแดง
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาลเหนือ วัดลัฏฐิวัน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๔๗

เด็กหญิงมลธิชา เปงอินตา
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาลเหนือ วัดลัฏฐิวัน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๔๘

เด็กหญิงวิไลพร สุขเตจ๊ะ
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาลเหนือ วัดลัฏฐิวัน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๔๙

เด็กหญิงศิราณี ปานเขียว
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาลเหนือ วัดลัฏฐิวัน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๕๐

เด็กหญิงสิริยา กันทะคำ
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาลเหนือ วัดลัฏฐิวัน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๕๑

เด็กหญิงเกวลิน อุดเปง
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาลเหนือ วัดลัฏฐิวัน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๕๒

เด็กหญิงเรณู โนแหย

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาลเหนือ วัดลัฏฐิวัน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๕๓

เด็กชายสถาพร โนต๊ะ
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาลเหนือ วัดลัฏฐิวัน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๕๔

เด็กชายสมบูรณ์ เรือนมูล
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาลเหนือ วัดลัฏฐิวัน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๕๕

เด็กชายพีรวิชญ์ สุคำภา
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาลเหนือ วัดลัฏฐิวัน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๕๖

เด็กหญิงฤทัยพร จันทร์สม
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาลเหนือ วัดลัฏฐิวัน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๕๗

เด็กชายจารุกิตติ

์

ตาบุญใจ
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังลุง วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๕๘

เด็กชายนพดล แดนทองสดใส
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังลุง วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๕๙

เด็กชายเอกสิทธิ

์

คงฐิติไท
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังลุง วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๖๐

เด็กหญิงกนกพร ดูทรัพย์เจริญ
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังลุง วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๖๑

เด็กหญิงญาณนันท์ จันทร์แก้ว
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังลุง วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๖๒

เด็กชายณัฐพล ปูแกระ
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังลุง วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๖๓

เด็กชายธราเทพ สายชลรำไพ

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังลุง วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๖๔

เด็กชายพงศ์ภัค กิจวัตรประเสริฐ
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังลุง วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๖๕

เด็กหญิงมณฑิตา กังผอ
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังลุง วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๖๖

เด็กหญิงรจนา จินะโต้ง
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังลุง วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๖๗

นายสิราภพ วงศ์กำ

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านวังลุง วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๖๘

เด็กชายอาทิตย์ สุวรรณวงค์

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังลุง วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๖๙

เด็กหญิงกัญญาภัทร สายชลรำไพ
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังลุง วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๗๐

เด็กชายกิตติพงษ์ โท๊ะคำ
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังลุง วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๗๑

เด็กหญิงกิงดาว

่

สุวรรณวงค์
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังลุง วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๗๒

เด็กหญิงธิดาฟา ชูศรีบุตร
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังลุง วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๗๓

นางสาวมาริษา ชาตรียินดี
๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านวังลุง วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๗๔

นางสาวสุวรรณา อุดมพัฒนากุล
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านวังลุง วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๗๕

นางสาวอรพรรณ หล้าหลวง

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านวังลุง วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๗๖

เด็กหญิงอาภาภรณ์ ปูดอก
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังลุง วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๗๗

นางสาวแสงเดือน อิสรโอกาส
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านวังลุง วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๗๘

เด็กหญิงกนิษฐา ทาหนัก
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๗๙

เด็กหญิงกมลรัตน์ ดิดชิด
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๙๔ / ๓๓๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๘๐

เด็กหญิงกมลลักษณ์ ปญญามา

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๘๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ ก้อนแก้ว
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๘๒

เด็กชายกิตติกร รุนลา
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๘๓

เด็กหญิงกุลทิพย์ ปุดพรม

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๘๔

เด็กหญิงขจิตา รัตนะ
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๘๕

เด็กชายจักรพันธ์ สมผัด
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๘๖

เด็กหญิงจารุภา ศิษย์แก้ว
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๘๗

เด็กชายจีระศักดิ

์

ต๋าใจ
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๘๘

เด็กหญิงจีราพรรณ แสนใจบาล
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๘๙

เด็กชายฉัททันต์ กันทะวงค์
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๙๐

เด็กหญิงชฎาภรณ์ ศรีวิชัย

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๙๑

เด็กหญิงชนกนาถ เจริญสุข
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๙๒

เด็กหญิงชรินรัตน์ ชาวอินเอก
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๙๓

เด็กชายชลชาติ จันตาขัด

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๙๔

เด็กหญิงณัฐนันท์ วาสรัส
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๙๕

เด็กหญิงณิศรา พรมสวัสดิ

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๙๖

เด็กหญิงตติยา คำเปง
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๙๗

เด็กชายตรีทศ โปธา
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๙๘

เด็กหญิงตวิษา ชัยทะนัน
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๒๙๙

เด็กชายตะวัน ด้วงสังข์
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๐๐

เด็กหญิงธนพร ยืนยงวนาลัย
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๐๑
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์

ภิญโญจิตร
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๐๒

เด็กหญิงธันยชนก นิปุณะ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๐๓

เด็กชายธารินทร์ ปุดพรม
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๐๔

เด็กหญิงธีราภรณ์ แก้วปอม
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๐๕

เด็กหญิงนพิษฐา หม่องน่าน
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๐๖

เด็กชายนรากร ปาลี
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๐๗

เด็กหญิงนันทิยา สาระพันธ์
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๐๘

เด็กชายบุศย์ จินะโต้ง
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๐๙

เด็กหญิงปภาวดี กุณนา
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๑๐

เด็กชายพงศภัทร ภักดีเพิมพูน

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๑๑

เด็กหญิงพรชิตา สุภาพันธ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๑๒

เด็กหญิงพัชรพร กันทะแก้ว
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๑๓

นางสาวพัชรา ดีวัง
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๑๔

เด็กหญิงพัชรินทร์ ปูปา
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๙๕ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๑๕

เด็กชายพัฒนพล สุปนะ
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๑๖

เด็กหญิงพิมพิกา วังแก๋
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๑๗

เด็กหญิงภัทรากุล อุ๊ดศิลป
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๑๘

เด็กชายภาคภูมิ รัตนภาคภูมิ

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๑๙

เด็กชายภาณุวิชญ์ ติบตุมมา

๊

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๒๐

เด็กชายภานุพงศ์ หงษ์ทอง
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๒๑

เด็กหญิงภานุมาศ วงค์เรือน

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๒๒

เด็กชายภานุเดช ลาโซ
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๒๓

เด็กหญิงรจนา กันทะแก้ว
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๒๔

เด็กหญิงรติรส คำวัน

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๒๕

เด็กหญิงระพีพัฒน์ บือคำ

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๒๖

เด็กหญิงระวิพร คำแดง
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๒๗

เด็กชายรัชนาท บุญตัน
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๒๘

เด็กหญิงรัชพร หวันแดง
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๒๙

เด็กหญิงรินรภา โปธายี

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๓๐

เด็กหญิงรุ่งไพลิน ต๋าฝน

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๓๑

เด็กหญิงลลิตา ฟูเปง
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๓๒

เด็กชายลัทธพล ใจประสงค์
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๓๓

เด็กหญิงวนิดา อาศัยการณ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๓๔

เด็กหญิงวรรณิภา แก้วบุญตัน
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๓๕

เด็กชายวรวุฒิ เริงไม
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๓๖

เด็กหญิงวิลาวรรณ มณีวรรณ์
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๓๗

เด็กหญิงศรีวรรณ ถวิลสุขสิริ
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๓๘

เด็กหญิงศศินิภา ตาใจ
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๓๙

เด็กหญิงศุภาวรรณ ปูเปด

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๔๐

เด็กหญิงสุจิรา ลิบือ
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๔๑

เด็กหญิงสุทธิกานต์ มูลยศ
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๔๒

เด็กหญิงสุนิชา ชัยชินวงศ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๔๓

เด็กชายสุริยัน ตันโน
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๔๔

เด็กชายหนุ่ม คำลือวงค์
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๔๕

เด็กหญิงอลิชา คงคาไพรวัลย์
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๔๖

เด็กหญิงอักษราภัค ทองผาง
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๔๗

เด็กหญิงอังคณา เปอะศรี
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๔๘

เด็กหญิงอันธิกา มูลเมือง
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๔๙

เด็กหญิงอารยา ดังแก้ว
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๙๖ / ๓๓๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๕๐

เด็กชายเอกชัย ภูกุลสุวรรณ

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๕๑

เด็กหญิงโชติรส เสนาพล

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๕๒

เด็กหญิงโสมรัศมี ไชยสุยะ
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๕๓

เด็กชายใต้ฟา ต๋าฝน
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๕๔

เด็กชายไพศาล ธนันชัย
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนฮอดพิทยาคม วัดอินทาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๕๕

เด็กชายกัมพล กัณนิกา
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๕๖

เด็กชายจักรชัย ขุนคำ
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๕๗

เด็กหญิงจันทร์ทิพย์ บูชาพุทธพรเลิศ
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๕๘

เด็กหญิงจีราวรรณ มณีชัยพร
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๕๙

เด็กหญิงชุติพร คิดชาญฉลาด
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๖๐

เด็กหญิงณัฎฐธิดา วงค์สา
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๖๑

เด็กหญิงณัฐธิดา โอจันทร์

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๖๒

เด็กหญิงดารินทร์
เกษมศานติสายชล

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๖๓

เด็กชายนิพัทธ์ โท้งวิชัย
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๖๔

เด็กชายภาณุวัฒน์ อุปละ
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๖๕

เด็กชายวุฒิชัย พิทักษ์ไพรสกุล
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๖๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ กาฬภักดี
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๖๗

เด็กชายศุภวิชญ์ แก้วพา
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๖๘

เด็กชายสมรักษ์ ดาวเรืองสดใส
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๖๙

เด็กหญิงสุธิพร เลิศทองทวี
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๗๐

เด็กหญิงสุนิสา อนุรักษ์ภูมิ
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๗๑

เด็กหญิงเจนจิรา โค้นหล่อ
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองลอย วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๗๒

เด็กชายกลวัชร แก้วคำมูล
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๗๓

เด็กหญิงจรัญญา คำมาเกียง

๋

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๗๔

เด็กหญิงจริญญา ตุ้ยเตียม
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๗๕

เด็กหญิงจันทรัตน์ เล้าคำ

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๗๖

เด็กหญิงจีรนันท์ ปูติบ

๊

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๗๗

เด็กหญิงชญาดา แง่มจันทร์
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๗๘

เด็กหญิงชนิสรา โปธิมอย
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๗๙

เด็กหญิงณัฐกมล ยานะคำ
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๘๐

เด็กชายทยากร จูแวน

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๘๑

เด็กชายธนาดล ตุ้ยเตียม

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๘๒

เด็กชายธนุพงษ์ ใจคำ
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๘๓

เด็กหญิงธันยา สุภา

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๘๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ ใจตุ้ย
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๙๗ / ๓๓๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๘๕

เด็กหญิงปนัดดา จันซุย
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๘๖

เด็กชายปวิตร แก้วอูก
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๘๗

เด็กหญิงปยะดา สร้อยฟา
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๘๘

เด็กหญิงปยาภรณ์ แก้วอูก
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๘๙

เด็กหญิงพรรณภษา ตุ้ยเตียม
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๙๐

เด็กชายพัชรพล ปามูล
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๙๑

เด็กหญิงรัชนีกร ทาหล้า
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๙๒

เด็กหญิงรัตติยา ไอดุ๋ง
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๙๓

เด็กหญิงรุ่งไพลิน ธาตุทอง
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๙๔

เด็กหญิงวรรณษา จูแวน
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๙๕

เด็กหญิงวลัยรัตน์ กาวี

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๙๖

เด็กชายวิศรุต ต๊ะสา
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๙๗

เด็กชายวีระกร คำมูล
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๙๘

เด็กหญิงวีร์สุดา ผัดสุ
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๓๙๙

เด็กชายศตวรรษ จูแวน
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๐๐

เด็กหญิงศิรารัตน์ ตาเตอะ
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๐๑

เด็กหญิงศิริภัสสร จูแวน

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๐๒

เด็กชายศุภกร ทาหล้า
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๐๓

เด็กหญิงสิรินาถ จันทร์ซุย
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๐๔

เด็กหญิงสุทธิดา ทาหล้า
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๐๕

เด็กหญิงสุพรรษา ปญญา
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๐๖

เด็กหญิงเกวลิน กันทา
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๐๗

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา คำมา
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๐๘

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ หม่องน่าน
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๐๙

เด็กหญิงนราทิพย์ เถิมปน
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๑๐

เด็กชายต้นบุญ มูลสาร
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกิวลม

่

วัดกิวลม

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๑๑

เด็กหญิงนิดานุช จันต๊ะอินทร์
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกิวลม

่

วัดกิวลม

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๑๒

เด็กหญิงทวินันท์ จูแวน
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกิวลม

่

วัดกิวลม

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๑๓

เด็กหญิงวิชญาดา จันต๊ะอินทร์
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกิวลม

่

วัดกิวลม

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๑๔

เด็กหญิงอภิวันทร์ ดีตา
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกิวลม

่

วัดกิวลม

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๑๕

เด็กหญิงกัญจนพร บุญมา
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุน วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๑๖

เด็กหญิงกมลทิพย์ สมาธิ
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุน วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๑๗

เด็กชายพรพิพัฒน์ สิงห์บัว
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุน วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๑๘

เด็กหญิงยุพารัตน์ ใจตุ้ย
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุน วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๑๙

เด็กชายรัชชานนท์ สุดชนะ
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุน วัดบ้านขุน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๙๘ / ๓๓๒

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๒๐

เด็กหญิงละ ลุงออ
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขุน วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๒๑

เด็กหญิงศุภาวรรณ ใจตุ้ย
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุน วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๒๒

เด็กหญิงเกสรา ใจตุ้ย
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุน วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๒๓

เด็กชายณัฐพล สิงห์บัว
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุน วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๒๔

เด็กชายนนทวัฒน์ สิงห์บัว
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุน วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๒๕

เด็กชายนาถวัฒน์ ใจตุ้ย
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุน วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๒๖

เด็กชายวรัญชิต นำมะ
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุน วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๒๗

เด็กหญิงสุธินันท์ สร้อยฟา

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุน วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๒๘

เด็กหญิงแขนภา นามสม

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุน วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๒๙

เด็กหญิงกนกวรรณ ปูขาว
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเตียนอาง วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๓๐

เด็กชายกิติชัย คีรีธาดาสุข

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเตียนอาง วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๓๑

เด็กชายจิตรภัทร พิทักษ์ทัย
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเตียนอาง วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๓๒

เด็กหญิงจีราวรรณ โชติเกษมชัยกุล
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเตียนอาง วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๓๓

เด็กหญิงชนะจิต บือสอ
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเตียนอาง วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๓๔

เด็กหญิงณุดา วงศ์เกษตรกร
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเตียนอาง วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๓๕

เด็กหญิงติยาพร พิทักษ์วานร

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเตียนอาง วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๓๖

เด็กหญิงธนัชชา สุใจ
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเตียนอาง วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๓๗

เด็กหญิงราภาภรณ์ นุสอ
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเตียนอาง วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๓๘

เด็กหญิงสุกัญญา พันธุ์วนาไพศาล
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเตียนอาง วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๓๙

เด็กหญิงสุนันษา มัญชุภาราดา
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเตียนอาง วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๔๐

เด็กหญิงสุภา วังทม
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเตียนอาง วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๔๑

เด็กหญิงเจตสุภา ดอยแหล่
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเตียนอาง วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๔๒

เด็กหญิงเยาวณี ปูดี
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเตียนอาง วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๔๓

เด็กหญิงแพรวพรรณ ปูลู
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเตียนอาง วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๔๔

เด็กหญิงจารุวรรณ นะเสอ
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเตียนอาง วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๔๕

เด็กหญิงรักชนก สุคะมี

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเตียนอาง วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๔๖

เด็กหญิงสุทิพย์ ปูค๊ะ
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเตียนอาง วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๔๗

เด็กหญิงชลธิชา ปูขาว
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๔๘

เด็กชายปญญา หล้าติบ

๊

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพุย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๔๙

เด็กหญิงวิภาดา ปูกวม
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพุย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๕๐

เด็กหญิงสุภาพร ปูเงิน
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพุย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๕๑

เด็กหญิงเย็นจิต เทา
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพุย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๕๒

เด็กหญิงชฎาภรณ์ ปูแกะ
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพุย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๕๓

เด็กชายธงชัย ยางดี
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพุย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๕๔

เด็กชายยุทธรัตน์ อัมพรวนาลัย
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพุย วัดบ้านขุน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๙๙ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๕๕

เด็กชายสุเทพ ปูลือ
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพุย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๕๖

เด็กชายเอกชัย รดาธนาโชติ
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพุย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๕๗

เด็กชายนนทพัทธ์ มานะสกุลพงษ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพุย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๕๘

นางสาวนิศารัตน์ จงดีหาญชัย
๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านพุย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๕๙

เด็กชายหนุ่ย ปูมิ
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพุย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๖๐

เด็กชายธวัชชัย สุตัน

๋

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ลาย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๖๑

เด็กชายพลทวิช มาลัยศรีไสว
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ลาย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๖๒

เด็กหญิงพิชญานิน ทาแกง
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ลาย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๖๓

เด็กหญิงสุกัญญา กุยเชอ
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ลาย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๖๔

เด็กหญิงหทัยทิพย์ มาลัยศรีไสว
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ลาย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๖๕

เด็กชายจิตติพัฒน์ ชัยคุณทวีโชค
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ลาย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๖๖

เด็กชายพีรพล สามจี
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ลาย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๖๗

เด็กหญิงวรรณษา ปูอ้าย

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ลาย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๖๘

เด็กหญิงอรสา ปูทอง
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ลาย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๖๙

เด็กหญิงกัลยารัตน์ สุใจ
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่ลาย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๗๐

เด็กหญิงศุลีพร ปูล้อยคำ
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ลาย วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๗๑

เด็กหญิงพิชญา บุปผาศรีโสภา
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๗๒

เด็กหญิงรสริน ปูติบ

๊

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๗๓

เด็กชายวีรยุทธ บุปผาศรีธารา
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๗๔

เด็กชายกุลนันท์ บุปผาศรีโสภา
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๗๕

เด็กหญิงขวัญจิรา บุญปน
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๗๖

เด็กชายจักรกฤษณ์ แก่สุข
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๗๗

เด็กชายทวีศักดิ

์

พัชรานุกุล
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๗๘

เด็กชายปฎิพล ปูใจ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๗๙

เด็กหญิงดลยา จอวา
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่อมลอง วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๘๐

นางสาวนำฝน แปนรินทร์
๑๑/๕/๒๕๓๕ โรงเรียนวัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์

วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๘๑

นางสาวยุวเรศ ใจอ่อน
๒๙/๑/๒๕๓๕ โรงเรียนวัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์

วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๘๒

นายคณาวุฒิ คำพินิจ ๔/๕/๒๕๑๒
โรงเรียนวัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์

วัดบ้านขุน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๘๓

เด็กชายจักรี ณรงค์นาถกิจ
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย จันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๘๔

เด็กชายเดโชชัย ดำรงชีวิต
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย จันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๘๕

เด็กชายรุ่งนภา ร่มชัยสุขสันต์
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย จันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๘๖

เด็กชายจิรศักดิ

์

วงค์สุธางศ์รัตน์
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย จันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๘๗

เด็กชายธีระเดช สุภาปรีดากุล
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย จันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๘๘

เด็กชายนิติธร ธรรมวารีเจริญ
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย จันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๘๙

เด็กชายวิชยา เงินทองเกิดดี
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย จันทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๐๐ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๙๐

เด็กชายศุภชัย สภาวนากุล
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย จันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๙๑

เด็กหญิงปวีณา พรวิทยารัตน์

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย จันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๙๒

เด็กหญิงศิวนาถ อุดมบันดาลสิน
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย จันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๙๓

เด็กหญิงสายสุดา สหพนาสิน
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย จันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๙๔

เด็กหญิงอารยา สำราญเพิมพูน

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย จันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๙๕

เด็กหญิงตวงรัตน์ สภาวนากุล

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย จันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๙๖

เด็กชายกฤตเมต พนากิจไพวัลย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย จันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๙๗

เด็กชายเจษฎา มงคลปญญากุล
๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย จันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๙๘

เด็กหญิงผกาวรรณ คะสิเม
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย จันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๔๙๙

เด็กหญิงเรณู สุขสมบูรณ์อุระ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย จันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๐๐

เด็กหญิงศิริวรรณ อาทิตย์อาภา
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย จันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๐๑

เด็กชายจุลจักร แก้วเลิศตระกูล
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย จันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๐๒

เด็กชายชินวัตร สุชาติกุลเพียร
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย จันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๐๓

เด็กชายณัฐวุฒิ สันติสุขชน
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย จันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๐๔

เด็กหญิงรินลดา เรืองไรวินท์
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย จันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๐๕

เด็กหญิงรัตนวลี สนิทอักษรวาจา
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย จันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๐๖

เด็กหญิงปลืมจิต

้

อุดมไพรวัลย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย จันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๐๗

เด็กหญิงวรกานต์ ปุดไข่
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย จันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๐๘

เด็กหญิงวิภาวรรณ สุขฤดีหรรษา
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย จันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๐๙

เด็กหญิงสุวิมล กระจ่างเลิศ
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย จันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๑๐

เด็กหญิงกัญญา สุทอง
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย จันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๑๑
เด็กหญิงณรินทร์ทิพย์

วรจักรนามกุล
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย จันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๑๒

เด็กชายธีระพล เลิศวงค์รัตนกุล

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย จันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๑๓

เด็กหญิงนุวดี ดำรงชีวิต
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย จันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๑๔

เด็กชายอธิปไตย์ วงศ์กาไสย
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย จันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๑๕

เด็กชายชัชวาล กรุงชัย

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย จันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๑๖

เด็กชายภานุพงศ์ ทูมอแก่
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย จันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๑๗

เด็กชายธฤติ ธิติคุณ
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย จันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๑๘

เด็กชายสิทธิชัย ไทยภูเขา
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย จันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๑๙

เด็กหญิงธนพร รัตนบรรพจน์
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย จันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๒๐

เด็กหญิงวิลาวัณย์ ครองบังอาจ
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย จันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๒๑

เด็กหญิงอารียา ศศิธรบำรุง
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย จันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๒๒

เด็กหญิงไอรีน กิตติธีรญาณ
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย จันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๒๓

เด็กชายเทวราช เมอซิ
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย จันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๒๔

เด็กชายยุคลเดช ร่มชัยสุขสันต์
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย จันทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๐๑ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๒๕

เด็กชายธีรสานต์ อาทิตย์อาภา
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย จันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๒๖

เด็กชายศราวุฒิ เลิศวงค์รัตนกุล

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย จันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๒๗

เด็กชายกิตติภูมิ ปูตุ้ย
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย จันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๒๘

เด็กชายวิทยา คะสิเม
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย จันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๒๙

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

พรวิทยารัตน์
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย จันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๓๐

เด็กชายไกรฝน เลิศวงค์รัตนกุล
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย จันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๓๑

เด็กชายธนชิต พรวิทยารัตน์
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย จันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๓๒

เด็กหญิงพิมพ์เดือน อาทิตย์อาภา
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย จันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๓๓

เด็กหญิงพิมพ์นารา สมัยไพรพัฒน์
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย จันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๓๔

เด็กหญิงโชติภา เลิศละอองดาว
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย จันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๓๕

เด็กหญิงชมพูนุช เลิศวงค์รัตนกุล

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย จันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๓๖

เด็กหญิงเพ็ญแข แผ่ควรคีรี
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย จันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๓๗

เด็กชายกิตติพงศ์ ไสวชาวดอย
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย จันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๓๘

เด็กชายพิชชากร อาทิตย์อาภา

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย จันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๓๙

เด็กหญิงอนิสา เขตประการไทย ๒๔/๗/๒๕๔๘
วัดจันทร์ จันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๔๐

เด็กหญิงธัญชนก ม่อชรา
๑๘/๖/๒๕๔๔

วัดจันทร์ จันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๔๑

เด็กชายขจิต พุทธเกศ
๒๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๔๒

เด็กหญิงธันยพร กุสุมพนา
๑๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๔๓

เด็กหญิงบัวตอง เสถียรภาพสกุล
๒๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๔๔

เด็กหญิงบุณยาพร ว่างปอ
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๔๕

เด็กหญิงปยะสิริ แซ่โซ้ง
๒๓/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๔๖

เด็กหญิงพิสมัย เจริญไพรวารี

๑๗/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๔๗

เด็กหญิงมณิดา แซ่โซ้ง
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๔๘

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ไชยอมรรัก
๑๔/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๔๙

เด็กหญิงวรนุช แซ่เฒ่า
๑๒/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๕๐

เด็กหญิงดาววณี ธรรมชาติ
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๕๑

เด็กหญิงนุษบา เอกโอฬารสกุล
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๕๒

เด็กหญิงพัทธนันท์ แซ่เฒ่า
๑๙/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๕๓

เด็กหญิงพิชชาพร ถนอมวรกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๕๔

นางสาวลัดดาวรรณ แซ่ซ้ง
๑๙/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๕๕

เด็กหญิงสุนิสา แซ่เฒ่า
๒๘/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๕๖

เด็กหญิงสุภาพร แซ่ซัง
๑๔/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๕๗

นางสาวสุภาพร แซ่ซัง
๑๔/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๕๘

เด็กชายเกรียงไกร แซ่โซ้ง
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๕๙

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ แซ่โซ้ง
๒๒/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๐๒ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๖๐

เด็กชายบุญเสริม แสงทรงตระกูล
๒๔/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๖๑

เด็กหญิงอาชิตพร บ่อชวะ

๑๘/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๖๒

นางสาวเบญจรัตน์ แซ่ซัง
๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๖๓

นางสาวกนกวรรณ วัชรอังกุล
๑๕/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๖๔

นางสาวกมลชนก เอกโอฬารสกุล
๑๕/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๖๕

เด็กหญิงกัญญ์วรา ดิเชอแฮ
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๖๖

นายกิตติพงษ์ กล้าหาญ
๒๑/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๖๗

นายจรินทร์ หว่างปอ
๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๖๘

นางสาวจารุกัญญ์ ดวงสมหวัง
๒๓/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๖๙

นางสาวจารุณี พงศ์เลิศทวี
๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๗๐

นางสาวจิราพัชร อัศวพรหมกิจ
๑๓/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๗๑

นางสาวจุฑาภรณ์ บงคีรี
๑๑/๐๒/๒๕๔๒ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๗๒

นางสาวจุฬารัตน์ อนันต์ไพสิฐ
๑๙/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๗๓

นางสาวชนกนาถ อนุกูล
๐๔/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๗๔

นางสาวชลิตา พงษ์ศรี
๒๘/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๗๕

นางสาวชุติกาญจน์ สมานชนรักษ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๗๖

นายฐิติทร ลีลามีทรัพย์
๒๗/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๗๗

นางสาวฑิตยา แซ่ย้าง
๒๙/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๗๘

นางสาวดลหทัย พรมพันธ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๗๙

นางสาวดวงเดือน แซ่ย้าง

๒๗/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๘๐

เด็กชายดามพงษ์ มวลจันทร์
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๘๑

นางสาวดาวฤมล สิทธิคงชนะ

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๘๒

เด็กหญิงทิชาพร ไม่มีชือสกุล

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๘๓

นางสาวนารีรัตน์ ซ่านุ
๒๑/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๘๔

เด็กหญิงนิตยา เพริศพริงสมัย

้

๑๒/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๘๕

นางสาวปรีณาพรรณ
สมบูรณ์มากทรัพย์ ๑๙/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๘๖

นางสาวพรรณอร แซ่เฒ่า
๑๗/๐๕/๒๕๔๒ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๘๗

นางสาวพัชรีภรณ์ คุณก้องตระการ
๑๒/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๘๘

นายพิทักษ์ ถนอมศักดิศรี

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๘๙

นายพีรพงษ์ ปาเขียวขจี
๐๕/๑๒/๒๕๔๑ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๙๐

นางสาวมุทิตา สุขวสันต์สร้าง
๑๙/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๙๑

เด็กหญิงยุรพร ประวินไพร
๑๔/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๙๒

นางสาวรัตติกาล สง่าสมบูรณ์ไพร
๑๖/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๙๓

นางสาวรุจิรดา อุดมไพรสนธ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๙๔

นางสาวรุ่งอรุณ หาทรัพย์คล่อง
๑๙/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๐๓ / ๓๓๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๙๕

นางสาวลัดดาวัลย์ เจตต์พานิช
๒๔/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๙๖

นางสาววรรณา ไพรแก้วมณี
๒๓/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๙๗

นางสาววริศรา นฤมลนภากร
๒๔/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๙๘

นายวาชัย วิทยาปราโมทย์
๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๕๙๙

นางสาวศรารัตน์ เด่นพนาสัณฑ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๐๐

นางสาวศิรินันท์ พิชิตพงไพร
๑๐/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๐๑

นางสาวศิริวรรณ อาณาอนันต์กิจ
๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๐๒

เด็กหญิงศีวิกา เด่นพนาสัณฑ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๐๓

นายศุภโชติ พิริยะวรคุณ
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๐๔

นางสาวสมฤทัย ศรีวรรณะ
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๐๕

นายสิริมงคล ตะแก
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๐๖

นางสาวสุนิดา จันทรยุทธ
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๐๗

นางสาวสุพรรณรัตน์ มิงชนวรากุล

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๐๘

นางสาวอนัญลักษณ์ กุสุมพนา
๐๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๐๙

นางสาวอรัชพร อริยภูมิสวรรค์
๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๑๐

นางสาวอาภาภรณ์ เลอะมู

๑๘/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๑๑

นางสาวเกศนี พัฒนาพงษ์อรัญ
๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๑๒

นางสาวเกียรติยา ฤดีวสันต์
๐๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๑๓

นางสาวเจนจิรา ชิโพ
๑๒/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๑๔

นางสาวเจษฎาพร สาทะเขียว
๑๗/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๑๕

นางสาวเพียงฟา พรมพันธ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๑๖

นางสาวเมษา ธัญพร
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๑๗

นางสาวเยาวนุช ม่วงคีรีคาม
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๑๘

นายจรณินท์ แซ่ย่าง
๒๖/๐๙/๒๕๔๑ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๑๙

นางสาวจิตรทิวา ศิรภัสสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๒๐

นางสาวจุรีรัตน์ ต่าสินิ
๐๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๒๑

นางสาวฌัชฌา ถนอมศักดิศรี

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๐
โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๒๒

นางสาวณัฐธิดา ตานา
๑๓/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๒๓

นางสาวตรีรัก ฤทธินรกานต์

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๒๔

นางสาวทัศน์ญาพร ดาราตันติกุล
๒๐/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๒๕

นางสาวปยะพร
มานะพัฒนมงคล

๒๓/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๒๖

นางสาวพนิดา ปฐวีบรรพต
๒๖/๐๒/๒๕๔๒ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๒๗

นางสาวมยุรี ภิญโญกุลยศยิง

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๒ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๒๘

นางสาวมะลิ
ใฝประหยัดธรรม

๒๘/๐๙/๒๕๔๑ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๒๙

นางสาวมะลิวัลย์ บ่อชวะ
๐๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๐๔ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๓๐

นางสาวยูรรัตน์ณา ประวินไพร
๐๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๓๑

นายวิโรจน์ เอกวิริยะดำรงค์
๑๙/๐๖/๒๕๔๒ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๓๒

นางสาวศริพร บุหงาพนาสณฑ์
๒๒/๑๒/๒๕๔๑ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๓๓

นายสมชาย แซ่โซ้ง
๒๓/๐๑/๒๕๔๒ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๓๔

นายสราวุฒิ
จรูญเลิศวัฒนะกุล ๑๙/๐๑/๒๕๔๐

โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๓๕

นางสาวสุกัญญา วนาสินคฤหาสน์
๐๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๓๖

นางสาวสุพรรณี ต้นมีนา
๓๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๓๗

นางสาวอมลวรรณ ชนกกุลศิริ

๒๗/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๓๘

นางสาวอรนุช คุณเลิศคีรี
๑๘/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๓๙

นางสาวแมะเอ ไม่มีชือสกุล

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๒
โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๔๐

นางสาวแสงรวี รอเมฆานิวัติ
๒๖/๐๖/๒๕๔๒ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๔๑

นายโสภณ คุณวุฒิ
๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๔๒

นางสาวกัญญารัตน์ แดนพงพี
๒๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๔๓

นางสาวกาญจนา เกศสุภาพงษ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๑ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๔๔

นางสาวกานิดา วิเวกวนารมณ์
๐๔/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๔๕

นายคณาดร คณากุลสวรรค์
๒๓/๐๔/๒๕๔๒ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๔๖

นางสาวคมคาย ทะบือ
๑๓/๐๕/๒๕๔๑ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๔๗

นายณัฒวุฒิ ต้นมีนา
๒๙/๐๙/๒๕๔๐

โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๔๘

นางสาวดวงพิมล คุณสวัสดิคีรี

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๐ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๔๙

นางสาวทวีพร ชุติมาวีระกุล
๐๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๕๐

นางสาวทิศพร ยิงรักเพ็ญจันทร์

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๑
โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๕๑

นายธันยชัย สุนทรมโนธรรม
๒๗/๐๖/๒๕๔๑ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๕๒

นางสาวธีริ ฤดีวสันต์
๒๐/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๕๓

นางสาวนันฐิณี
พงษ์น้อยไพรงาม

๐๑/๐๙/๒๕๔๑
โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๕๔

นางสาวพรรณทิวา คำหงษ์สา
๐๕/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๕๕

นางสาวพิชญาภัค อ่อนมธุรส
๐๗/๐๒/๒๕๔๐

โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๕๖

นายภัทรพล มาลีชาวไพร
๑๗/๐๘/๒๕๔๑ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๕๗

นายมนตรี แซ่โซ้ง
๒๖/๐๒/๒๕๔๑ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๕๘

นายมานะพงศ์ เจริญสุข
๐๗/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๕๙

นางสาวรวีวรรณ เรืองกิจคณิต
๐๕/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๖๐

นางสาวรัตนา มงคลเลิศนภา
๒๖/๐๔/๒๕๔๑ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๖๑

นายฤทธิชัย สมานชาญชัย
๓๐/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๖๒

นายวรวิทย์ จรูญเกษมกุล
๐๙/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๖๓

นางสาววราภรณ์ เกษมวิจิตรกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๖๔

นางสาววารี เกษมวิจิตรกุล
๓๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๐๕ / ๓๓๒

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๖๕

นางสาวสุธิดา รอเมฆานิวัติ
๑๐/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๖๖

นางสาวอรุณพร วิเวกวนารมณ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๐

โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๖๗

นางสาวอารีพร ชัยประสิทธิพนา

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๑ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๖๘

เด็กชายเนติพงษ์ เสพรรณ
๒๙/๐๙/๒๕๔๑ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วัดจันทร์  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๖๙

เด็กหญิงชณิษา รัตนบุญทวี
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๗๐

เด็กหญิงบุญยานุช ต๊ะเสาร์
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๗๑

เด็กหญิงพัชรพร ศรีวรรณะ
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๗๒

เด็กหญิงอภิรฎา ผาจันทร์
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๗๓

เด็กหญิงกนกวรรณ์ หล้าสะราช
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๗๔

เด็กหญิงกานต์สินี ราษฎร์บำรุงไพร
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๗๕

เด็กหญิงจุฑามาศ แก้แสง
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๗๖

เด็กชายชนะพงศ์ พิทักษ์หทัยชน
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๗๗

เด็กชายชาญชล แซ่เท้า
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๗๘

เด็กหญิงฐิติวรรณ อภิชยารักษ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๗๙

เด็กหญิงณัฐภรณ์ พุทธยัง
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๘๐

เด็กชายธีรภัทร จันทร์สม
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๘๑

เด็กหญิงนันทนา ดิเรกชวนันท์
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๘๒

เด็กหญิงนิรุชา วิศาลวรกุล
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๘๓

เด็กหญิงนุชรดี แสงสรทวีศักดิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๘๔

เด็กชายบุญรศ ปอกลืมรินทร์
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๘๕

เด็กหญิงมัทนาวดี สินสระ
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๘๖

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ แซ่ลี
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๘๗

เด็กหญิงลัดดา กานนผล
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๘๘

เด็กหญิงวริศรา แซ่โซ้ง
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๘๙

เด็กหญิงวลี ชุติมาวีระกุล
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๙๐

เด็กชายวีระพงษ์ แก้ววังศรี
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๙๑

เด็กหญิงสุนิสา แซ่เฒ่า
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๙๒

เด็กหญิงอนิสา บุญมา
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๙๓

เด็กหญิงอรวี บวรสมศักดิกุล

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๙๔

เด็กชายเจตนิพัทธ์ กันทารักษ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๙๕

เด็กหญิงกฤตพร ธนพรบริสุทธิ

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๙๖

นางสาวจิราภา แซ่ซ้ง
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๙๗

เด็กหญิงชนิตา แซ่เห่อ
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๙๘

เด็กหญิงญาดา หนักแน่น
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๖๙๙

เด็กหญิงณัฎฐณิชา แซ่กือ
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๐๖ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๐๐

เด็กหญิงบงกช ธนพรบริสุทธิ

์

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๐๑

เด็กหญิงปวีณา ศรีวงค์
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๐๒

เด็กหญิงพิยดา แซ่เถ้า
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๐๓

นางสาวยัว

้

แซ่ท่อร์

๒๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๐๔

เด็กหญิงวนารี แซ่เถ้า
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๐๕

เด็กหญิงวิลาวรรณ แสงสรทวีศักดิ

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๐๖

เด็กหญิงเนาวรัตน์ นทีไพรวัลย์
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๐๗

เด็กชายเมือง มีแดง
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๐๘

เด็กชายแซม จันทร์ตา
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๐๙

เด็กหญิงโยษิตา เจนเลิศปญญา
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๑๐

นายรติศักดิ

์

แซ่ย่าง
๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๑๑

นายอ่อง -
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๑๒

นางสาวชดาพร ชืนสุขพากเพียร

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๑๓

นายชัชพงศ์ เริงไม
๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๑๔

นายชุติเดช ดอกดวงพุฒิกุล
๓๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๑๕

นางสาวณัฐชา ทองภูคีรีไพร
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๑๖

นางสาวนิภาพร ลิขิตวรปกรณ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๑๗

นางสาวมิตรศิริ วงศ์ธรรมสว่าง
๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๑๘

นางสาวรสริน เรืองกิจขยัน
๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๑๙

นางสาวราตรี ครรชิตพนา
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๒๐

นางสาวลีลาวดี นีรชาวารี
๐๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๒๑

นายวันชนะชัย ปรีดาสุขถาวร
๒๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๒๒

นายวินัย ชูเกียรติเทิดพนา
๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๒๓

นางสาวสุทธิดา โชคสุขเลิศอำไพ
๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๒๔

นางสาวสุพิชญา อร่ามคีรีพนา
๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๒๕

นางสาวอำไพ นิมิตรปญญาดี

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๒๖

เด็กหญิงเจนจิรา ศักดิคงชัยกุล

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๒๗

เด็กชายเนรมิต แสงสรทวีศักดิ

์

๑๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๒๘

นางสาวแสงดาว เจนจิตรจิราพร
๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๒๙

นายไพศาล แซ่เถา

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๓๐

นางสาวกฤษณา บุษบาพยุง
๐๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๓๑

นางสาวจารุวรรณ เลาเท่า
๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๓๒

นางสาวจิราภรณ์ มงคลเลิศนภา
๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๓๓

นางสาวจีรพรรณ มนต์มนัสชัย
๑๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๓๔

นางสาวญาดา ชนิตเหมตระกูล
๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๐๗ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๓๕

นางสาวดลนภา พนาลีรำไพ
๑๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๓๖

นายทวีศักดิ

์

แซ่มัว
๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๓๗

นางสาวนำฝน สิริแจ่มพงศ์
๑๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๓๘

นางสาววิไลพร สวัสดิพนารักษ์

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๓๙

นายศตวรรษ นภารัก

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๔๐

นางสาวสิริพร คุณธีระสกุล
๑๓/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๔๑

นางสาวสุทธิดา อภิชาติวิไล
๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๔๒

นายภานุวัฒน์ แซ่ย่าง
๒๙/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๔๓

นางสาวสุพิศ
สถาปนาพนาเวศ

๑๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๔๔

นางสาวกนกพร ไพศาลเปยมสุข
๐๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๔๕

นายกิตติชัย ศักดิดำรงศรี

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๔๖

นางสาวจินดา นิมิตรปญญาดี
๐๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๔๗

นายทศพล ดำรงพรวารี
๑๗/๐๔/๒๕๔๐

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๔๘

นายธนพงษ์ วิลา
๓๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๔๙

นางสาวพนิตพร ขวัญใจไพเราะ
๐๕/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๕๐

นางสาวพูนศรี ขวัญถาวรกุล
๐๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๕๑
นางสาวสุรัตน์ติกานต์

ศักดาพจนา

๒๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๕๒

นางสาวรัตนาภรณ์ ใจน้อย
๐๙/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๕๓

นายศิโรช ลาภผลอุทิศ

๑๓/๑๒/๒๕๓๙

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๕๔

นางสาวสร้อยสุดา ยังสันติวงศ์

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๕๕

นางสาวสายพร จิดากรรัตนกุล
๑๔/๐๘/๒๕๔๐

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๕๖

นางสาวสายสุภา ชืนสุขพากเพียร

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๕๗

นายสิทธิชัย พลากรชัยชนะ
๒๔/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๕๘

นายอนุวัตร ยอกใจ
๐๔/๐๙/๒๕๔๐

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๕๙

นางสาวแพง พนาไพรเลิศ
๑๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสันติสุข วัดใหม่หนองหอย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๖๐

เด็กหญิงชลลดา สงวนการ
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๖๑

เด็กหญิงณัฐณิชา เรือนทุ่ง
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๖๒

เด็กชายณัฐดนัย ใจด้วง
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๖๓

เด็กหญิงรัตนากรณ์ เงาแก้ว
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๖๔

เด็กหญิงรินลดา พุดสวนแก้ว
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๖๕

เด็กหญิงวันวิสาข์ ก้อนเขือน

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๖๖

เด็กหญิงอาจรีย์ ราหูรักษ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๖๗

เด็กหญิงณัฐหทัย แก้วดวงต๋า
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๖๘

เด็กหญิงณิชรัศมิ

์

ทิพย์ศักดิ

์

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๖๙

เด็กชายนพรัตน์ เชือลาว

้

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด วัดบ้านหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๐๘ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๗๐

นายนันทภพ วงค์ไชยยา
๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๗๑

เด็กชายนิติธร ทองเลิศ
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๗๒

เด็กหญิงปฐมพร แสขา
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๗๓

เด็กหญิงศิรินทร แก้วตา
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๗๔

เด็กหญิงสุมารีรัตน์ กันทะนงค์
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๗๕

เด็กหญิงอรปรียา รัชชัย

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๗๖

เด็กหญิงกนกพร ปอย
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๗๗

เด็กหญิงชรินรัตน์ ภักดี
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๗๘

เด็กหญิงธนัชพร ผดุง
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๗๙

เด็กหญิงนภัสสร ดุแฮ
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๘๐

เด็กหญิงนฤมล พรหมมาตร์
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๘๑

เด็กหญิงบุณยาพร สุขเกษม
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๘๒

เด็กหญิงบุลากร จอมแปง
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๘๓

เด็กหญิงพรชิตา สมบูรณ์
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๘๔

เด็กหญิงพัชราภรณ์ พุดสวนแก้ว
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๘๕

เด็กหญิงพัชรินทร์ ดุแฮ
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๘๖

เด็กชายสารัมภ์ จะกู
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๘๗

เด็กหญิงสาวิตรี จินดามโนธรรม
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๘๘

เด็กหญิงสิรินรัตน์ สังระมาส
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๘๙

เด็กหญิงสุทธิดา กันทะวัง
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๙๐

เด็กหญิงสุพรรณี บ่อคึ
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๙๑

เด็กหญิงสุภาพร คำมงคล
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๙๒

เด็กหญิงสุลาพร วังทูลย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๙๓

เด็กชายเฉลิมเกียรติ วรรณวาลา
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๙๔

เด็กชายชินวัตร คุณวรรณา
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๙๕

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ขยันกิจ
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๙๖

เด็กหญิงธนพร ตุ่นสุรินทร์
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๙๗

เด็กหญิงนารีรัตน์ ดุแฮ
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๙๘

เด็กหญิงนารีรัตน์ บุญดี
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๗๙๙

เด็กหญิงนิลาวัลย์ ดวงชืน

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๐๐

เด็กชายปยวัฒน์ ชุ่มมาลี
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๐๑

เด็กหญิงพณิดา ฮวดศรี
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๐๒

เด็กชายพีรพัฒน์ พวงมะณี
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๐๓

เด็กชายวิชญา แก้วอุ๊ด
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๐๔

เด็กชายวิชยา อาวอง
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด วัดบ้านหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๐๙ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๐๕

เด็กชายวีรวัฒน์ มหาวรรณ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๐๖

เด็กชายศรายุทธ ต๊ะคำ
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๐๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ภาวังค์

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๐๘

เด็กชายสรรพวุธ จอมคำ
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๐๙

นายสุระเดช จะแนะ
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๑๐

เด็กชายอภิรักษ์ แก้วอุ๊ด
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด วัดบ้านหลวง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๑๑

เด็กหญิงชลนิภา จิตติ
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง วัดเมืองเล็น  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๑๒

เด็กชายชโลธร ยางดี

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง วัดเมืองเล็น  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๑๓

เด็กชายฐิติพงค์ อรุณวรรณ
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง วัดเมืองเล็น  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๑๔

เด็กชายสมชาย นายหย่า
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง วัดเมืองเล็น  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๑๕

เด็กหญิงสิรินดา วาทินวิวัฒนา
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง วัดเมืองเล็น  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๑๖

เด็กหญิงส่วยจา ลุงติ
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง วัดเมืองเล็น  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๑๗

เด็กชายเดือนเฉลิม ทองศรี

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง วัดเมืองเล็น  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๑๘

เด็กหญิงแอน แสงคำ
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง วัดเมืองเล็น  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๑๙

เด็กชายโชคดี แสงคำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง วัดเมืองเล็น  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๒๐

เด็กหญิงชลิตา แก้วเกิด

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง วัดเมืองเล็น  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๒๑

เด็กหญิงพิมพ์พร โพธิสว่าง

์

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง วัดเมืองเล็น  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๒๒

เด็กหญิงอมรรัตน์ ฉัวจา

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง วัดเมืองเล็น  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๒๓

เด็กหญิงชญานี รัตนลีตระกุล

้

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๒๔

เด็กหญิงเดือน จะเร
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๒๕

เด็กหญิงแสง เจริญ
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๒๖

เด็กหญิงกุลชา ผลมาก
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๒๗

เด็กหญิงธนพร โสมิญะ
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๒๘

เด็กหญิงพิม นันตา
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๒๙

เด็กหญิงภาพิมล เจตเขตรการ
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๓๐

เด็กหญิงรัชนก ร้อยโทสาย
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๓๑

เด็กหญิงรัญชนา รัตนลีตระกุล

้

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๓๒

เด็กหญิงศศิร์อร คำทะลา
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๓๓

เด็กหญิงสิริราณี เดชะสูงเนิน
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๓๔

เด็กหญิงสุดาพร สาครเชิดชู
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๓๕

เด็กหญิงสุทธิดา ชุนหชา
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๓๖

เด็กหญิงสุภาพร จารุนันทญา
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๓๗

เด็กหญิงอรนิชา บุญโย
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๓๘

เด็กชายคมกฤษณ์ วงค์แสง
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๓๙

เด็กหญิงคำ บุญโย

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๑๐ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๔๐

เด็กชายจริเดช ปนจิง

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๔๑

เด็กชายจักพงศ์ ใส
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๔๒

เด็กหญิงจารุภา ผดุงกุล
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๔๓

เด็กหญิงจิตรลดา ลุงมล
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๔๔

เด็กชายจิรพัฒน์ แซ่แต้
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๔๕

เด็กชายจีรศักดิ

์

หมือปู

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๔๖

เด็กหญิงชนินพร ศิริยงค์
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๔๗

เด็กชายชัยวัฒน์ หินตวง
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๔๘

เด็กชายชัยสิทธิ

์

บุญยัง
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๔๙

นางสาวฐิติยา ปูเห่
๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๕๐

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ขวาเมืองพาน
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๕๑

เด็กชายณรงค์เดช ไอ้หวาน
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๕๒

เด็กชายณวัฒน์ หล้าอินนันชัย
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๕๓

เด็กหญิงณัฏฐ์ธลิน พรหมเมือง
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๕๔

เด็กชายณัฐชญานนท์ เตอะอ้าย
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๕๕

เด็กชายณัฐพล คำแสน
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๕๖

เด็กหญิงดลนภา ทิมเจริญ
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๕๗

เด็กชายทวีศักดิ

์

อิทธิรณชัย
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๕๘

เด็กหญิงทาริกา อรุณธรรม
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๕๙

เด็กหญิงธนภรณ์ ยมเกิด
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๖๐

เด็กชายธนภัทร พวงมาลัย
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๖๑

เด็กหญิงนภาพร มณีมัจฉา
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๖๒

เด็กหญิงนฤมล คำเขียว

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๖๓

เด็กชายนวพรรษ วราห์
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๖๔

เด็กหญิงนวล ลุงตา
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๖๕

เด็กชายนัทพงษ์ วงศ์แสง

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๖๖

เด็กหญิงนำหวาน ลุงหลู่

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๖๗

เด็กหญิงบุษกร ปอคอแสน
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๖๘

เด็กชายปู คำปู
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๖๙

เด็กชายพรเพชร แซ่มัว

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๗๐

เด็กหญิงพลอยสวย ทันใด
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๗๑

เด็กหญิงพิณทอง ลุงติ

๊

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๗๒

เด็กชายพีรดนย์ วุฑฒิวงศ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๗๓

เด็กชายภัทรศักดิ

์

ศรีพล
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๗๔

เด็กชายภานุพงศ์ ปนเรือง
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๑๑ / ๓๓๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๗๕

เด็กชายภูริพัฒน์ เสริมสุธีอนุวัฒน์
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๗๖

เด็กหญิงมุกฑิตา ทินะ
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๗๗

เด็กชายรชต ธรรมปญญา
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๗๘

เด็กหญิงรพีพัฒน์ ถีถ้วน

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๗๙

เด็กหญิงวรรณ ลุงจาย
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๘๐

เด็กหญิงวัชรี จีรพงษ์อุดม
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๘๑

เด็กหญิงสุทธิดา ปนดี
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๘๒

เด็กหญิงอริสา ทุ่นจ่า
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๘๓

เด็กหญิงอาจรีย์ กิงมณี

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๘๔

เด็กหญิงอาธิตญา ทองอ้ม
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๘๕

เด็กหญิงเขมิกา มณีรัมย์
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๘๖

เด็กหญิงเบญารัตน์ จะแต๋
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๘๗

เด็กหญิงเพชรพลอย อุ่นชาย

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๘๘

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ฉิมสอาด
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๘๙

เด็กหญิงโสภา บุญยอด

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๙๐

เด็กหญิงคำค้อง ลุงเซิง
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๙๑

เด็กชายชยทัต วงค์เตียมใจ
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๙๒

เด็กชายณกร สุตา
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๙๓

เด็กชายณัฐดนัย ฤทธิยานันท์

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๙๔

เด็กหญิงดวงดาว มะดาว
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๙๕

เด็กชายตะวัน คำแสน
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๙๖

เด็กชายทวีทุน ผาคำ
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๙๗

เด็กชายธีรชัย อรุณธรรม
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๙๘

เด็กชายนพพร แสงคำ
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๘๙๙

เด็กหญิงนำทิพย์ หน้อย
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๐๐

เด็กชายพงศ์พนา หมืนแลกู่

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๐๑

เด็กหญิงพวงชมพู ลุงทุน
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๐๒

เด็กชายวุฒิชัย นาละออง
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๐๓

เด็กหญิงอาทิตยา ปอสาย
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วัดแม่แก้ดน้อย  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๐๔

เด็กหญิงจันทร์หอม อาทิตย์
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบวกเปา วัดหนองแหย่ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๐๕

เด็กหญิงวรรณพร ตันติศรีไกรแสง
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบวกเปา วัดหนองแหย่ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๐๖

เด็กหญิงสาวิกา นันทสารวานิช
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบวกเปา วัดหนองแหย่ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๐๗

เด็กหญิงพร คำแหลง
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบวกเปา วัดหนองแหย่ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๐๘

เด็กหญิงมัลลิกา จองดี

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบวกเปา วัดหนองแหย่ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๐๙

เด็กหญิงวรัญญา กันธิยะ
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบวกเปา วัดหนองแหย่ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๑๒ / ๓๓๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๑๐

เด็กหญิงสุทธิลักษณ์ กันธิยะ
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบวกเปา วัดหนองแหย่ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๑๑

เด็กชายจรัญ ลุงตี

้

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบวกเปา วัดหนองแหย่ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๑๒

เด็กหญิงพิชชา โสภณดารา
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบวกเปา วัดหนองแหย่ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๑๓

เด็กชายอัตชัย ปญญา
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบวกเปา วัดหนองแหย่ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๑๔

เด็กหญิงชนากานต์ อินต๊ะ
๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบวกเปา วัดหนองแหย่ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๑๕

เด็กหญิงธาดาทิพย์ วงศ์ใหญ่
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบวกเปา วัดหนองแหย่ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๑๖

เด็กหญิงธารารัตน์ ขันธจิตร
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบวกเปา วัดหนองแหย่ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๑๗

เด็กหญิงนิศารัตน์ มะณี
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบวกเปา วัดหนองแหย่ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๑๘

เด็กหญิงผกามาศ นาคเสน

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบวกเปา วัดหนองแหย่ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๑๙

เด็กชายริวมะ มิซูมะ
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบวกเปา วัดหนองแหย่ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๒๐

เด็กหญิงวารุณี ต๊ะนวน
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบวกเปา วัดหนองแหย่ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๒๑

เด็กชายสอ สัตย์จริง
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบวกเปา วัดหนองแหย่ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๒๒

เด็กหญิงสุวภัทร สินธุวงค์
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบวกเปา วัดหนองแหย่ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๒๓

เด็กหญิงอัญชนา กันธิยะ
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบวกเปา วัดหนองแหย่ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๒๔

เด็กชายอาทิตย์ มูละ
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบวกเปา วัดหนองแหย่ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๒๕

เด็กหญิงเจ ตะดี
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบวกเปา วัดหนองแหย่ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๒๖

นางสาวไหมคำ ลุงหม่อง
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบวกเปา วัดหนองแหย่ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๒๗

เด็กหญิงสุพัตรา ยิงเจริญ

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนชลประทานเขือนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

่

วัดใหม่ชลประทาน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๒๘
เด็กหญิงหรรษลักษณ์ วิวัฒน์พงษ์

๐๔/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนชลประทานเขือนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

่

วัดใหม่ชลประทาน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๒๙

เด็กชายสุวสันต์ ปนนาค
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชลประทานเขือนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

่

วัดใหม่ชลประทาน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๓๐

เด็กชายภูมิรพี สมศรี
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชลประทานเขือนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

่

วัดใหม่ชลประทาน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๓๑

นางสาววาวิษา ปูแสง

๒๙/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนชลประทานเขือนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

่

วัดใหม่ชลประทาน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๓๒

เด็กชายศุภวิชญ์ จะสือ
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชลประทานเขือนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

่

วัดใหม่ชลประทาน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๓๓

เด็กหญิงสุวนันท์ โกมิตร
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชลประทานเขือนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

่

วัดใหม่ชลประทาน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๓๔

เด็กชายมงคล จะสือ
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชลประทานเขือนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

่

วัดใหม่ชลประทาน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๓๕

นางสาวสุชาดา จะสือ
๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนชลประทานเขือนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

่

วัดใหม่ชลประทาน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๓๖

เด็กหญิงสุภาพร ปอหลู

๒๕/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนชลประทานเขือนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

่

วัดใหม่ชลประทาน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๓๗

นายอภิวัฒน์ ยีซอ
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชลประทานเขือนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

่

วัดใหม่ชลประทาน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๓๘

เด็กหญิงเมธาพร ดารี
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชลประทานเขือนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

่

วัดใหม่ชลประทาน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๓๙

เด็กหญิงแจ่มนภา ปอยู
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชลประทานเขือนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

่

วัดใหม่ชลประทาน  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๔๐

เด็กชายวรพล -
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง วัดปาแพ่ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๔๑

เด็กชายสมบูรณ์ กันตี

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง วัดปาแพ่ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๔๒

เด็กชายอัศวิน ลุงกร
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง วัดปาแพ่ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๔๓

เด็กหญิงวันศรีทอง ติ

๊

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง วัดปาแพ่ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๔๔

เด็กหญิงปนมุก วะเกิดเปง
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง วัดปาแพ่ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๑๓ / ๓๓๒

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๔๕

เด็กหญิงปณิตา มงคล
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง วัดปาแพ่ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๔๖

เด็กหญิงเดือน ลุงตี

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง วัดปาแพ่ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๔๗

เด็กหญิงนำผึง

้

ลุงอ่อง
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง วัดปาแพ่ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๔๘

เด็กหญิงวิภารัตน์ ศรีระพันธุ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง วัดปาแพ่ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๔๙

เด็กหญิงธัญชนก แตงหอม
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง วัดปาแพ่ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๕๐

เด็กหญิงจุฬามณี มูเซอ
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง วัดปาแพ่ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๕๑

เด็กหญิงส่วย ลุงยะ
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง วัดปาแพ่ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๕๒

เด็กชายทักษ์ จังหลู่

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง วัดปาแพ่ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๕๓

เด็กชายกนกพล ลุงต๊ะ
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง วัดปาแพ่ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๕๔

เด็กหญิงกุลธิดา อาโหล
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง วัดปาแพ่ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๕๕

เด็กหญิงรสริน บุญมา
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง วัดปาแพ่ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๕๖

เด็กหญิงสุนิสา ผึงเปย

้

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง วัดปาแพ่ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๕๗

เด็กหญิงศศิธร แพงคำ
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง วัดปาแพ่ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๕๘

เด็กหญิงอภิญญา น้อยนำเทียง

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง วัดปาแพ่ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๕๙

เด็กหญิงเคืองคำ ลุงตี

้

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง วัดปาแพ่ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๖๐

เด็กหญิงพลอยใส ลุงออ
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง วัดปาแพ่ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๖๑

เด็กหญิงขนิษฐา บุตรแก้ว
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง วัดปาแพ่ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๖๒

เด็กหญิงภันทิลา ลุงดี
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง วัดปาแพ่ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๖๓

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ชัยสวัสดิ

์

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง วัดปาแพ่ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๖๔

เด็กชายสิริพงค์ เดหลุ่ม
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง วัดปาแพ่ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๖๕

เด็กหญิงอรทัย คิงคำ
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง วัดปาแพ่ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๖๖

เด็กหญิงนิตยา สุริยะวงค์
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง วัดปาแพ่ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๖๗

เด็กหญิงแสงจันทร์ สมสุข
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง วัดปาแพ่ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๖๘

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ไม่มีชือสกุล

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง วัดปาแพ่ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๖๙

เด็กชายสิงหนาถ พงษ์ปยะมิตร
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง วัดปาแพ่ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๗๐

เด็กชายณรงค์ชัย จันท์ต๊ะ
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง วัดปาแพ่ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๗๑

เด็กชายทูน ลุงต๊ะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง วัดปาแพ่ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๗๒

เด็กชายอภิเชษฐ์ ไม่มีชือสกุล

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง วัดปาแพ่ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๗๓

เด็กชายเจษฎา ตุ้มสายคำ
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง วัดปาแพ่ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๗๔

เด็กหญิงชุติมา สิริกันยาธรรม
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง วัดปาแพ่ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๗๕

เด็กหญิงกชพร วีระเดชะ
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง วัดปาแพ่ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๗๖

เด็กหญิงอ้อมใจ ลุงจาย
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง วัดปาแพ่ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๗๗
เด็กหญิงพลอยวรินทร์

สิริ
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง วัดปาแพ่ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๗๘

เด็กหญิงนันทิดา ยงยุทธ
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง วัดปาแพ่ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๗๙

เด็กหญิงสุกัญญา บุญคำ
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง วัดปาแพ่ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๑๔ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๘๐

เด็กหญิงวันวิสาข์ ใหม่ทำ
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง วัดปาแพ่ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๘๑

เด็กหญิงลาว ลุงคอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง วัดปาแพ่ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๘๒

เด็กชายประวิทย์ สมใจ
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง วัดปาแพ่ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๘๓

เด็กหญิงอำพร จอก๊ะ
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง วัดปาแพ่ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๘๔

เด็กชายนริส ไชยโย
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง วัดปาแพ่ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๘๕

เด็กชายจิรเดช ปอแสง
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง วัดปาแพ่ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๘๖

เด็กชายฉันทพัฒน์ ปยะวดี
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง วัดปาแพ่ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๘๗

นางสุภาพรรณ วงศ์เขือนแก้ว

่

๑๑/๐๙/๒๕๐๖

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง วัดปาแพ่ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๘๘

นางวัชราภรณ์ ทาคำ
๑๓/๐๔/๒๕๑๔

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง วัดปาแพ่ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๘๙

นางสาวพรศิริ การะหงษ์
๐๘/๐๘/๒๕๐๔

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง วัดปาแพ่ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๙๐

นางเมตตา ซ่อนกลิน

่

๒๓/๐๙/๒๕๐๙

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง วัดปาแพ่ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๙๑

นางบุญศรี จินดาลัทธ
๐๘/๑๐/๒๕๐๒

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง วัดปาแพ่ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๙๒

นางสาวสายสุนีย์ จันทร์อ่อน
๒๙/๐๙/๒๕๐๗

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง วัดปาแพ่ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๙๓

นางพัทธนันท์ ธุระ
๑๓/๐๒/๒๕๑๓

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง วัดปาแพ่ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๙๔

นางสาวนัจถพร กันธิยะ

๒๗/๑๑/๒๕๑๙

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง วัดปาแพ่ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๙๕

นางษมาวีร์ สุภาคำ
๒๓/๐๒/๒๕๒๑

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง วัดปาแพ่ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๙๖

นายฐาปกรณ์ กึกแก้ว
๐๒/๐๘/๒๕๒๑

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง วัดปาแพ่ง  

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๙๗

เด็กหญิงจรัสศรี หัตถวาศรี
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๙๘

เด็กชายณัฐพันธ์ รัตนะ
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๐๙๙๙

เด็กหญิงดาว เจริญ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๐๐

เด็กชายธนันธร อากาศทิพย์
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๐๑

เด็กหญิงนันทินี จองคำ
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๐๒

เด็กหญิงพิชญาภัค วงค์เจริญ
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๐๓

เด็กชายศุภกิตติ

์

สุภาศรี
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๐๔

เด็กชายสนธิ ลุงต๊ะ
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๐๕

เด็กชายสรวิชญ์ ศรีสมบัติ
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๐๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ ใจมัน

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๐๗

เด็กหญิงสุลลิตา สุวรรณรัตน์
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๐๘

เด็กหญิงอภิษฎา กันทตุ่น
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๐๙

เด็กชายอรรถวิทย์ วังมณี
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๑๐

เด็กชายแก่นฝาง แก้วสุพรรณ
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๑๑

เด็กหญิงกนกกร คำบุญมา
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๑๒

เด็กชายกรกฏ ทารส
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๑๓

เด็กชายกฤตณพงษ์ ประภัสระกูล
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๑๔

เด็กหญิงกัญญาภัค สุดใจ
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๑๕ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๑๕

เด็กหญิงกานต์ธีรา ปนปา
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๑๖

เด็กชายกิตติภพ ไชยเมฆา
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๑๗

เด็กหญิงกุลยา อุ่นเมืองทอง
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๑๘

เด็กชายจิรพงศ์ คำปญญา
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๑๙

เด็กหญิงจิรัตติกาล คุนาคำ
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๒๐

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ หินขาว
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๒๑

เด็กหญิงชฎาพร ติกะธรรม
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๒๒

เด็กชายชลกร พระชันนอก

้

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๒๓

เด็กหญิงชัญญานุช ทองคำ
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๒๔

เด็กหญิงชาลิสา ดวงอำพร
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๒๕

เด็กหญิงญาณิศา คำสิงห์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๒๖

เด็กชายณฐพร คำใจ
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๒๗

เด็กหญิงณัฐชญา เหมาลา
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๒๘

เด็กชายณัฐวุธ โถตันคำ
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๒๙

เด็กหญิงดวงฤทัย ลอมจิตต์
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๓๐

เด็กชายธนกฤต กล้าเขตกิจ
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๓๑

เด็กชายธนกฤต อินทะปา

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๓๒

เด็กหญิงธนาภรณ์ สวะกิจ
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๓๓

เด็กหญิงปาณิตา ลุงหลู่
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๓๔

เด็กหญิงปาณิศา อุส่าเงียว

้

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๓๕

เด็กชายพงศ์ดนัย สุริต
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๓๖

เด็กชายพชรพล รู้จำ
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๓๗

เด็กชายพรรณพนัช ไชยสาร
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๓๘

เด็กหญิงภัทรนิดา ขัดปญเจริญ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๓๙

เด็กหญิงภัทรวรรณ หลวงเมือง
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๔๐

เด็กหญิงภิณญานาถ แท้วีระพันธุ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๔๑

เด็กชายยศธนา ขัติมงคล
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๔๒

เด็กชายรพีภัทร พูนเกษ
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๔๓

เด็กหญิงรัตติกานต์ ชัยเดชทยากูล
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๔๔

เด็กชายวีรวุฒิ รัตนมงคล

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๔๕

เด็กชายวีรเดช สุขสะบาย
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๔๖

เด็กหญิงสิริพัฒน์ ทองหลอม
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๔๗

เด็กหญิงสุจีรา หอมชืน

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๔๘

เด็กหญิงสุทธิกานตร์ อ่อนละออ
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๔๙

เด็กชายอนวัช อะถะ
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๑๖ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๕๐

เด็กชายอมร ลุงหลู่
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๕๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

อุปกรณ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๕๒

เด็กหญิงเบญญาดา เทพสุนทร
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๕๓

เด็กชายเพียงกาย กันธวงค์
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๕๔

เด็กหญิงแพรวา วันเทียง

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๕๕

เด็กหญิงกชามาส ประมวลการ
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๕๖

เด็กหญิงกมลเนตร หวลจิตร์
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๕๗

เด็กหญิงกัญญวรา เข็มขาว

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๕๘

เด็กหญิงกัญญา ประมวลการ
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๕๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ วงศ์ตระกูลเมฆา
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๖๐

เด็กชายกิตติพงษ์ สายกับ
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๖๑

เด็กหญิงจันทิมันต์ กาบทอง
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๖๒

เด็กหญิงจิตรลดา คุณนา
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๖๓

เด็กหญิงจิราพรรณ สิงห์แก้ว
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๖๔

เด็กหญิงจุฑามาศ จำปาทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๖๕

เด็กชายชัชวาล ตาจา
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๖๖

เด็กหญิงญาณิศา คงธนพาณิชย์
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๖๗

เด็กหญิงธนภรณ์ ฟองคำ
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๖๘

เด็กหญิงธัญชนก เจริญชัย

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๖๙

เด็กชายนันทิวัฒน์ วิงวอน
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๗๐

เด็กหญิงปณพร เปงศรี
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๗๑

เด็กหญิงพรรณารา เลิศสงคราม
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๗๒

เด็กชายพีรวัส พรมตัน
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๗๓

เด็กหญิงภัทรวรินทร์ เวียงนาค
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๗๔

เด็กหญิงภูตะวัน สุริยะคำ
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๗๕

เด็กชายภูริภัทร จันทร์หอม
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๗๖

เด็กหญิงริชุฎา ทองหลอม
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๗๗

เด็กหญิงรินรดา ภักดีบูชา
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๗๘

เด็กหญิงอนัญญา อินภิบาล
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๗๙

เด็กหญิงอัญชนิฐา ภักดีเจริญ
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๘๐

เด็กหญิงอัญชิษฐา ปนยา
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๘๑
เด็กหญิงเบญญาลักษณ์

จอมแปง
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๘๒

เด็กหญิงกนกภรณ์ อรรถาเวช
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๘๓

เด็กหญิงจารุวรรณ ภูวาดเขียน
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๘๔

เด็กชายดนุภูมิ โปธิ
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๑๗ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๘๕

เด็กหญิงปลายฟา บุญจู
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๘๖

เด็กชายภูธเนศ ขยันกิจ
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๘๗

เด็กหญิงวรดา สุขสบาย
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๘๘

เด็กชายวิชาติ -
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๘๙

เด็กชายวิษณุ สายทอง
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๙๐

เด็กหญิงอรทัย ไชยวงค์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๙๑

เด็กชายเจษฎา ปนต๊ะ
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๙๒

เด็กหญิงแพรพิมาศ เจริญชูเกียรติ
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๙๓

เด็กหญิงกชกร บัวย้อย
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๙๔

เด็กชายคชาธร ไชยยาสุข
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๙๕

เด็กหญิงชุติมา สมภารจันทร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๙๖

เด็กหญิงณัฐวิภา อบอุ่น

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๙๗

เด็กชายนัยชนก ทองขันธ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๙๘
เด็กหญิงประภาพรรณ

ปาวะรีย์
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๐๙๙

เด็กหญิงพรสินี หน่อเขียว
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๐๐

เด็กชายพรหมนิทิตย์ แก้วใสย์
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๐๑

เด็กชายพศิน โนราช

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๐๒

เด็กหญิงพัชราภา รักไม้
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๐๓

เด็กหญิงรัญชนา อินตาวงศ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๐๔

เด็กหญิงวาสนา ธีรวิริยะพงศ์
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๐๕

เด็กชายสิทธิชัย คำใจ
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๐๖

เด็กหญิงสิริรัตน์ สมพงษ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๐๗

เด็กชายสุวิชชา ไชยชนะ

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๐๘

เด็กหญิงอังคณา
ศิริวัฒธนะตระกูล ๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๐๙

เด็กหญิงอารียา อุตะมะ
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๑๐

เด็กหญิงแพรวา แก้วรักถา
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๑๑

เด็กหญิงกมลชนก สานเมือง
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๑๒

เด็กหญิงจิตรลดา ผาสงค์
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๑๓

เด็กหญิงชลกร สิทธิดิสัยรักษ์
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๑๔

เด็กชายณรัณย์ ประภาสโนบล
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๑๕

เด็กหญิงนพมาศ คุณยศยิง

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๑๖

เด็กหญิงนฤวรรณ เทพมาลัย
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๑๗

เด็กชายนันทพงศ์ นันตานุ่น
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๑๘

เด็กหญิงมนพร เมืองโสม
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๑๙

เด็กชายศักดิอรุณ

์

หอมเฮ้า
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๑๘ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๒๐

เด็กหญิงศิริญากรณ์ ใจกันทะ

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๒๑

เด็กหญิงอุษา จุ้ยแหวว
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วัดพระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๒๒

เด็กหญิงจันจิรา พึงย้อย

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๒๓

เด็กหญิงซือ

่

เครือใจ
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๒๔

เด็กหญิงตรัย อู
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๒๕

เด็กหญิงผ่องใส วงค์ชัย
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๒๖

เด็กหญิงพลอยชมภู ต้นธง
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๒๗

เด็กชายพิพัฒน์ มหาวงค์
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๒๘

เด็กชายภาคิน ลุงนะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๒๙

เด็กหญิงรัตนา ลุงวุน

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๓๐

เด็กหญิงอาทิตยา ลุงซอ
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๓๑

เด็กหญิงเมธาวี ก๋อนลาด
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๓๒

เด็กหญิงแดง ลุงตา
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๓๓

เด็กหญิงกัลยา จองคำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๓๔

เด็กชายก๋องคำ ทองอินทร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๓๕

เด็กชายขาว สีกากุล
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๓๖

เด็กหญิงนวลดาว แสงละ
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๓๗

เด็กชายภูวดล บุญทา
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๓๘

เด็กชายวรากร ลุงคำ
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๓๙

เด็กหญิงหนูแดง ลุงทุน
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๔๐

เด็กหญิงอรุณี จองแก้ว
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๔๑

เด็กหญิงจุฑามาศ สารินจา
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๔๒

เด็กหญิงชญาดา บรรดาศักดิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๔๓

นางสาวดอกบัว คำใส
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๔๔

เด็กหญิงธันยชนก กาวิโท
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๔๕

เด็กชายนัฐวุฒิ หงษ์ทอง
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๔๖

เด็กหญิงปนัดดา ภูยาดาว
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๔๗

เด็กหญิงปอยฝาย ลุงทา
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๔๘

เด็กหญิงพลอยไพลิน จอมตระกูล
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๔๙

เด็กหญิงภัทราวดี มูลเขียว
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๕๐

เด็กชายมนต์สิทธิ

์

ลุงทุน
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๕๑

เด็กชายมานพ ประดับพลอย
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๕๒

เด็กชายยศวริศ บวรเขมรัชต์
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๕๓

เด็กชายวรพงศ์ ชูใจ
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๕๔

เด็กหญิงวราภรณ์ คำพรม

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๑๙ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๕๕

เด็กชายวัชรชัย เลิศสุริยกาญจน์
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๕๖

เด็กหญิงศศิกานต์ ทิพย์วรรณ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๕๗

เด็กชายหาญแดง ลุงตี

๋

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๕๘

เด็กหญิงอาทิตยา บุญจม
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๕๙

เด็กหญิงอาทิมา วงค์ชัย
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๖๐

นายอ้อย สีกากุล
๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๖๑

นายเคอ ลุงต่า
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๖๒

นางสาวเสาวภา ศรีโสภาพิมาน
๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๖๓

เด็กหญิงโยษิตา หนูท่านา
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๖๔

เด็กหญิงโสรยา อะแมน
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง

้

วัดพระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๖๕

เด็กชายกวิล ปนธง
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๖๖

เด็กชายชวลิต หินเดช
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๖๗

เด็กชายธันวา ลุงหลู่
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๖๘

เด็กชายธีรภัทร ไชยชนะ
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๖๙

เด็กหญิงนริศรา สุวรรณ
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๗๐

เด็กหญิงนลินี ทายะ
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๗๑

เด็กหญิงพัชราพร หินแปง
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๗๒

เด็กชายพิพัฒน์ จิติปานะ
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๗๓

เด็กหญิงรัชนีกรณ์ ปนกาโล
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๗๔

เด็กหญิงวันวิสาข์ พิมสาร
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๗๕

เด็กหญิงวิภาวนี พวงจารี
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๗๖

เด็กชายศราวุธ จีโนวัง
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๗๗

เด็กหญิงสิริวิมล อิงต๊ะ

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๗๘

เด็กชายสุเทพ ลุงหลู
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๗๙

เด็กหญิงอนัญลักษณ์ บุดดาซุย
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๘๐

เด็กชายอนันต์ แซ่หลี

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๘๑

เด็กชายเกือกูล

้

อินต๊ะ
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๘๒

เด็กชายแดง ลุงคำ
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๘๓

เด็กชายทวีศักดิ

์

แสนคำลาว
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๘๔

เด็กชายธานุสรณ์ แซ่วือ

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๘๕

นางสาวพรทิพย์ ทองมูล
๒๖/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๘๖

เด็กหญิงพรพรรษา แปงสุตา
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๘๗

เด็กชายยุทธนา แก้วพิ
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๘๘

เด็กหญิงรัตนา แซ่ลี
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๘๙

เด็กชายสิทธิชัย บุญแก้ว
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๒๐ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๙๐

เด็กชายอนันต์ ดอนปนไพร
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๙๑

เด็กชายเอกพล กอริยะ
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๙๒

เด็กหญิงแตงอ่อน ลุงออ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๙๓

เด็กชายแสงจึง

่

ลุงปน
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๙๔

เด็กหญิงดรุณรัตน์ พงค์แก้ว
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๙๕

เด็กชายทรงชนะ ปนทะนันท์
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๙๖

เด็กหญิงทิพย์ภาพร ตานคำ
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๙๗

เด็กหญิงสุพิศชฎา คำภิโร
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๙๘

เด็กหญิงอัจฉราวรรณ
คำชัยวงศ์

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๑๙๙

เด็กชายกิตติพงษ์ อายุวรรณา
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันดอนมูล วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๐๐

เด็กชายติณณภพ พึงจันทร์

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันดอนมูล วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๐๑

เด็กชายทักษ์ดนัย จันทร์ปวน
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันดอนมูล วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๐๒

เด็กหญิงวรินทร รุ่งเรือง
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันดอนมูล วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๐๓

เด็กหญิงอภิชญา พงษ์ปน
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันดอนมูล วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๐๔

เด็กหญิงอภิญญา สุขเมือง
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันดอนมูล วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๐๕

เด็กชายอภิเดช ชวนนอก
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันดอนมูล วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๐๖

นายแสงเมือง อินตา
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสันดอนมูล วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๐๗

เด็กหญิงวรรณษา ชัยอ้าย
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันดอนมูล วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๐๘

เด็กหญิงศรัญญา อินตาธรรม
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันดอนมูล วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๐๙

เด็กชายอานุภาพ ใจธิมา
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันดอนมูล วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๑๐

นางสาวอรสา ผลกระสินธุ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสันดอนมูล วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๑๑

เด็กชายอัครพล โยชัย
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสันดอนมูล วัดปาเดือ

่

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๑๒

เด็กหญิงศรัญญา ปานศรี

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดศรีดอนชัย  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๑๓

เด็กหญิงศุภจิตรา วรรณวารา
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดศรีดอนชัย  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๑๔

เด็กหญิงหญิง ลุงก่อ
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดศรีดอนชัย  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๑๕

เด็กหญิงอารยา รัตนบำรุง
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดศรีดอนชัย  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๑๖

เด็กหญิงพร ลุงชอน
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดศรีดอนชัย  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๑๗

เด็กหญิงมล กุ๋นทอง
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดศรีดอนชัย  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๑๘

เด็กหญิงกัลยกร ชมภูแก้ว
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดศรีดอนชัย  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๑๙

เด็กหญิงกุลนิษฐ์ ดอนชัย
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดศรีดอนชัย  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๒๐

เด็กหญิงจิราภรณ์ สุอินใหว
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดศรีดอนชัย  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๒๑

เด็กชายจุลจักร จมปาสิทธิ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดศรีดอนชัย  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๒๒

เด็กชายทยากร บุญมา
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดศรีดอนชัย  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๒๓

เด็กชายธนวุฒิ รัตนบำรุง
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดศรีดอนชัย  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๒๔

เด็กชายธนาวุฒิ บุญเผือก
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดศรีดอนชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๒๑ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๒๕

เด็กหญิงนริศรา กาจันทร์
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดศรีดอนชัย  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๒๖

เด็กหญิงปยะธิดา ชืนเดช

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดศรีดอนชัย  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๒๗

เด็กหญิงลดา ปองขวัญ
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดศรีดอนชัย  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๒๘

เด็กหญิงวนัสนันท์ สุวรรณ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดศรีดอนชัย  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๒๙

เด็กหญิงอรวรรยา ปญญาละ
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดศรีดอนชัย  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๓๐

เด็กหญิงอริศรา ชานนท์เมือง

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดศรีดอนชัย  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๓๑

เด็กหญิงอินทิรา กล่อมกมล
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดศรีดอนชัย  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๓๒

เด็กชายไตรภพ จันทร์แก้ว

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดศรีดอนชัย  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๓๓

เด็กหญิงกุลธิดา ใจกิม
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดศรีดอนชัย  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๓๔

เด็กชายจิระเดช ปญญาละ
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดศรีดอนชัย  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๓๕

เด็กหญิงรัตติกาล สุภาวงค์
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดศรีดอนชัย  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๓๖

เด็กหญิงลืน กุ๋นทอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดศรีดอนชัย  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๓๗

เด็กชายวิชชากร วงค์แก้ว
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดศรีดอนชัย  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๓๘

เด็กหญิงศิริวัลย์ ปญญารักษา
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดศรีดอนชัย  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๓๙

นายจืน

้

กุ๋นทอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดศรีดอนชัย  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๔๐

เด็กหญิงปยะธิดา ปญญามัง
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดศรีดอนชัย  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๔๑

เด็กหญิงพรชิตา ตอสกุล
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดศรีดอนชัย  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๔๒

เด็กหญิงสุวิมล บุญหมืน

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดศรีดอนชัย  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๔๓

เด็กชายอนุสรณ์ เหมรัมย์
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดศรีดอนชัย  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๔๔

เด็กชายจักริน เกรียงศักดิ

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดศรีดอนชัย  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๔๕

เด็กหญิงจุฑามาศ คุณา
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดศรีดอนชัย  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๔๖

เด็กชายชัยมงคล ทาโสด
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดศรีดอนชัย  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๔๗

เด็กชายชัยรัตน์ นวลแก้วทวีบุญ
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดศรีดอนชัย  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๔๘

นายวรัชญ์ ไชยมะโน

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดศรีดอนชัย  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๔๙

เด็กหญิงดาวิกา องคุลี
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดศรีดอนชัย  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๕๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

หม่องตาวงศ์
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดศรีดอนชัย  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๕๑

เด็กชายเจษฎา ไชยจินดา
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดศรีดอนชัย  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๕๒

เด็กชายเอกภพ สิทธิราษฎร์
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดศรีดอนชัย  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๕๓

นางสาวแสง ชิง
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย วัดศรีดอนชัย  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๕๔

เด็กหญิงจิดาภา ลุงนาวัส
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๕๕

เด็กชายหลง ลุงระ

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๕๖

เด็กชายดีเลิศ ลุงต๊ะ
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๕๗

เด็กหญิงอลิน ลุงหลู่
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๕๘

เด็กหญิงกชกร ลุงหริง

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๕๙

เด็กหญิงพนิดา นายบุญ
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๒๒ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๖๐

เด็กหญิงณัฎฐพร ซองทอง
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๖๑

เด็กหญิงหมวย ปูจ๋าม

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๖๒

นางสาวชรินทร์ทิพย์ วานิชประดิษฐ์
๒๙/๓/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๖๓

นางสาวภัทราวรรณ เขียววัน
๒๙/๓/๒๕๑๖

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๖๔

นางสาวดวงพร ฝนพรม ๑/๕/๒๕๓๐ โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๖๕

เด็กหญิงธมลวรรณ เรือนใจ
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนณัทชวิทย์
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๖๖

เด็กชายสุวิเชียร กันทะยวง
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนณัทชวิทย์
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๖๗

เด็กหญิงขวัญมนัส ชีวาชุติ
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนณัทชวิทย์
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๖๘

เด็กชายจักรภัทร พรมทา
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนณัทชวิทย์
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๖๙

เด็กหญิงชัญญานุช คลีบาน

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนณัทชวิทย์
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๗๐

เด็กชายณัฐวัฒน์ กันงา
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนณัทชวิทย์
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๗๑

เด็กหญิงสิริปญญาพร
ประสงค์ดี

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนณัทชวิทย์
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๗๒

เด็กหญิงโศรดาพร วงศ์วาร
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนณัทชวิทย์
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๗๓

เด็กหญิงกรณัฐ ทาระนัด
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนณัทชวิทย์
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๗๔

เด็กชายกีรติ ทะยา
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนณัทชวิทย์
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๗๕

เด็กหญิงจันทมณี สุทธิมา
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนณัทชวิทย์
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๗๖

เด็กหญิงจารุกัญญ์ มรรคนันท์
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนณัทชวิทย์
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๗๗

เด็กหญิงจิรากาญจน์ สุภาอินทร์
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนณัทชวิทย์
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๗๘

เด็กหญิงณัฐชา ชมภูศรี
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนณัทชวิทย์
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๗๙

เด็กชายณัฐพงศ์ เก่งการทำ
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนณัทชวิทย์
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๘๐

เด็กหญิงณิชกานต์ แสงเทพ
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนณัทชวิทย์
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๘๑

เด็กหญิงธัญชนก ผาบจันแก้ว
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนณัทชวิทย์
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๘๒

เด็กชายนราวิชญ์ รินใจ
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนณัทชวิทย์
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๘๓

เด็กหญิงบุญญานันท์ โยธาราษฎร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนณัทชวิทย์
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๘๔

เด็กหญิงปริชญา ตาน้อย
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนณัทชวิทย์
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๘๕

เด็กหญิงปยธิดา เปนตานะ
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนณัทชวิทย์
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๘๖

เด็กหญิงพรทิพย์ พิมสาร
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนณัทชวิทย์
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๘๗

เด็กหญิงภัคนันท์ ศรัทธานนท์
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนณัทชวิทย์
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๘๘

เด็กหญิงภัทราพร วิโรจน์มุณี
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนณัทชวิทย์
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๘๙

เด็กหญิงมนปริยา แสนหาญ
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนณัทชวิทย์
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๙๐

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ จีนาวงศ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนณัทชวิทย์
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๙๑

เด็กหญิงวนัสนันท์ ฐิติวรรธนากิจ
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนณัทชวิทย์
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๙๒

เด็กหญิงวาดา สกุลรังแก้ว
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนณัทชวิทย์
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๙๓

เด็กหญิงวิชญาพร ธัมทิง
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนณัทชวิทย์
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๙๔

เด็กหญิงวิริยาภรณ์ หารประทุม

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนณัทชวิทย์
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๒๓ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๙๕

เด็กหญิงวีณา เรืองพลังชูพร
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนณัทชวิทย์
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๙๖

เด็กหญิงศศิวิมล มูลรังษี
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนณัทชวิทย์
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๙๗

เด็กชายศิวฤทธิ

์

ปนตาอินทร์
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนณัทชวิทย์
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๙๘

เด็กหญิงสิริรัตน์ ก๋องใจ
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนณัทชวิทย์
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๒๙๙

เด็กชายสุรชัช ยะแสง
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนณัทชวิทย์
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๐๐

เด็กชายสุรสิทธิ

์

อภิไชย
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนณัทชวิทย์
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๐๑

เด็กชายสุวันยะกิตต์ ไชยราช
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนณัทชวิทย์
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๐๒

เด็กหญิงอินทิรา วังสัก
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนณัทชวิทย์
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๐๓

เด็กหญิงเบญจมาศ ทมิฬทร
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนณัทชวิทย์
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๐๔

เด็กชายเสฎฐวุฒิ เคร่งครัด
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนณัทชวิทย์
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๐๕

เด็กหญิงกมลทิพย์ พงศ์สถิตบวร
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๐๖

เด็กหญิงกฤติยาณี ทรงคำ
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๐๗

เด็กชายกฤษฏิน ก้อนสุรินทร์
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๐๘

เด็กหญิงกัญญรัตน์ กันยอง
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๐๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ มากคง
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๑๐

เด็กหญิงกัญญารัตน์ กิจติตาล
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๑๑

เด็กหญิงกันติยา ยาโน
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๑๒

เด็กหญิงกัลญาภรณ์ สุวรรณ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๑๓

เด็กหญิงกุลฑิชาฐ์ พงษ์บุพศิริกุล
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๑๔

เด็กหญิงจิดาภา อินแสง

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๑๕

เด็กชายจิตตวุฒิ มะลาง
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๑๖

เด็กชายจิรายุทธ สุขสมบูรณ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๑๗

เด็กหญิงจุฑามาศ ทองชืน

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๑๘

เด็กชายฉันชนก มูลนำเทียง

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๑๙

เด็กชายชญานนท์ ใจชุ่มเต็ม
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๒๐

เด็กหญิงชญาพร สุริยะ
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๒๑

เด็กหญิงชนินาถ แก้ววงค์วาน
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๒๒

เด็กหญิงชลณิชา สุวรรณหล้า
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๒๓

เด็กหญิงชลธิชา วงค์ญาติ
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๒๔

เด็กหญิงชลธิชา เชียงตา
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๒๕

เด็กชายชัยวัฒน์ กองไชย
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๒๖

เด็กชายชโยดม ยาโน
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๒๗

เด็กชายฐิติกร อินต๊ะปาน

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๒๘

เด็กหญิงณัฐธิฌา ขวัญใจยอดคีรี
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๒๙

เด็กหญิงดารุณี อินวงค์
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๒๔ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๓๐

เด็กหญิงดำ ลุงหลิง

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๓๑

เด็กชายตรีทิตยพงษ์ เตชะระ
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๓๒

เด็กชายต่อตระกูล แสนสัจจะ
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๓๓

เด็กหญิงถนัญญา กาละวิน
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๓๔

เด็กหญิงธัญวรัตน์ แก้วแสนซาว
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๓๕

เด็กหญิงธัญวลัย ใหม่มาเมือง
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๓๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ แสนเมฆแก้ว
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๓๗

เด็กชายนภพล ปนมาเรือน
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๓๘

เด็กชายนรวีร์ เขตร์วัง
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๓๙

เด็กหญิงนรินทร์ภรณ์ กันทะพันธ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๔๐

เด็กหญิงนันทกานต์ ตานะเปง
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๔๑

เด็กหญิงนันทกานต์ เด่นนภาคุณากร
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๔๒

เด็กหญิงนิชธาวัลย์ วนาไพรสนธ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๔๓

เด็กหญิงนิพาดา เตจ๊ะยา
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๔๔

เด็กหญิงนิรภัฏ เสนาสุ
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๔๕

เด็กชายบัญชา ชายทะเล
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๔๖

เด็กหญิงบัณฑิตา ชูเมือง
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๔๗

เด็กหญิงปนัดดา ปะปานา
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๔๘

เด็กหญิงปภัสสร มังมีทรัพย์

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๔๙

เด็กชายปราชญา ชัยอาภัย
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๕๐

เด็กหญิงปรียาภรณ์ พระวิวงค์
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๕๑

เด็กชายปยวัฒน์ หาญใจ
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๕๒

เด็กหญิงพชรพร พจน์วรนาท
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๕๓

เด็กหญิงพรนภัส บุญเศษ
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๕๔

เด็กหญิงพรพิมล กุณาเบียว

้

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๕๕

เด็กหญิงพรศิริ ทิศใจ
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๕๖

เด็กชายพัชรพล หมืนเทพ

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๕๗

เด็กหญิงพิมพิการ์ ราษฎร์บริบูรณ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๕๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก พรมจีนใจ
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๕๙

เด็กหญิงมัณฑนา จินาตุ้ย
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๖๐

เด็กชายรณกร ปนทวงค์
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๖๑

เด็กหญิงรุจิรา ปญญาแก้ว
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๖๒

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ แซ่วะ
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๖๓

เด็กหญิงลลิตภัทร แก้วภา
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๖๔

เด็กหญิงลักษณารีย์ ก๋องใจ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๒๕ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๖๕

เด็กชายวงศกร เพียงจันทร์

้

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๖๖

เด็กหญิงวรนุช ฉันกันชัย
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๖๗

เด็กชายวรภัทร แก้วเคียงคำ
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๖๘

เด็กหญิงวรันธร ลุนละวัน
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๖๙

เด็กชายวรากร กิติ
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๗๐

เด็กหญิงวิภสานี เจริญผลิตผล
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๗๑

เด็กหญิงศศิธร
แสงเพชรไพบูรณ์

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๗๒

เด็กชายสรวิชญ์ ทะวงค์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๗๓

เด็กหญิงสุชัญญา เทพศิริ
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๗๔

เด็กหญิงสุนันท์ญา โกมุทพนาไพร
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๗๕

เด็กชายอดุลวิทย์ ขัดมา
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๗๖

เด็กชายอภิษฎา พงษ์คำมา
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๗๗

เด็กหญิงอภิสิน จินะการ
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๗๘

เด็กหญิงอรจิรา นาขยัน
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๗๙

เด็กหญิงอรสา วงค์นันตา
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๘๐

เด็กหญิงอลิชา กันทะโล
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๘๑

เด็กหญิงอัญชิสา ปาละก้อน
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๘๒

เด็กหญิงอัณศญา ใจเมือง
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๘๓

เด็กหญิงอารียา จันทร์แก้วมูล
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๘๔

เด็กชายอิทธิเดช ดวงสุวรรณ
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๘๕

เด็กหญิงเกวลี ภู่นพคุณ
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๘๖

เด็กหญิงเบญจพร ชนะ
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๘๗

เด็กหญิงเสาวลักญ์ พนากำเนิด
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๘๘

เด็กหญิงเหมือนฤทัย สงฉิม
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๘๙

เด็กชายเอืออังกูร

้

กันใหม่
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๙๐

เด็กหญิงโยธากา แปงทอน
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๙๑

เด็กหญิงโยษิตาพร บุญมาปะ
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๙๒

เด็กชายณัฐชาติ อินทจักร
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๙๓

เด็กชายธนโชติ ทองบ่อ
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๙๔

เด็กหญิงภัณฑิรา ถาปนตา
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๙๕

เด็กหญิงวณิชยา ขัดใจวงค์
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๙๖

เด็กหญิงวรรณธนา คำมา

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๙๗

เด็กชายวิชชากร มูลของ
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๙๘

เด็กหญิงสุวรรณศิลป คำกลาง
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๓๙๙

เด็กชายอดิศักดิ

์

มูลย่อง
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๒๖ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๐๐

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ เปงใจ
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๐๑

เด็กชายฐากูร ไชยวงค์
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๐๒

เด็กชายปริภัทร์ เปนตะนะ
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๐๓

เด็กหญิงพิมพ์พรรณ พลดร
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๐๔

เด็กชายพุทธินันท์ นะสี

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๐๕

เด็กชายวรเชษฐ์ ศรีสอนใจ
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๐๖

เด็กชายศิวกร แก้วจอมแปง
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๐๗

เด็กหญิงอาทิตญา ปะตะนะ
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๐๘

เด็กชายคณาธิป แนวนำมา
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๐๙

เด็กชายชิษณุพงศ์ สุริยะ
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๑๐

เด็กชายณรงค์กร จินาวงค์
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๑๑

เด็กชายนัทธพงค์ มูลใหม่
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๑๒

เด็กหญิงภัณทิรา กาวิระ
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๑๓

เด็กหญิงรัญชนา สุภาวงค์
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๑๔

เด็กหญิงวริศรา ขัดใจวงค์
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๑๕

เด็กชายวีระภาพ เรือนพีระ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๑๖

เด็กชายสรศักดิ

์

ปญญา

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๑๗

เด็กชายสิทธิกร หมืนแก้ว

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๑๘

เด็กหญิงสุนิสา คำขัด
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๑๙

เด็กหญิงขวัญจิรา เทพเสน
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๒๐

เด็กชายคณิศร จำเริญสัตย์
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๒๑

เด็กหญิงชลลาดา อุ่นใจละ
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๒๒

เด็กชายณัฐดนัย สามเรือน
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๒๓

เด็กชายธนวัฒน์ ใจจันติบ

๊

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๒๔

เด็กหญิงนิตยา ตาบุญใจ
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๒๕

เด็กชายนิพล ศรีติบ

๊

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๒๖

เด็กหญิงภรทิพย์ ศรีทอง
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๒๗

เด็กหญิงมาณิสา วงค์ขัติย์
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๒๘

เด็กหญิงวรฤทัย ปูวัน
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๒๙

เด็กหญิงศิริภรณ์ เพิมบุญมา

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๓๐

เด็กหญิงศุจินันท์ เปกปนคำ
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๓๑

เด็กหญิงสิรธีร์ กันทะฟู
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๓๒

เด็กชายกัญจน์ อินตาลา
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๓๓

เด็กชายชลิต กูนโน
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๓๔

เด็กชายภากร ก้อนสุรินทร์
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๒๗ / ๓๓๒

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๓๕

เด็กชายมงคล วิสุโท
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๓๖

เด็กชายอภินันท์ กันทะทิพย์
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๓๗

เด็กหญิงอุบลวรรณ มูลเรือน
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๓๘

เด็กชายชัยวรรณ์ เจริญชูเกียรติ
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดบ้านแปะ  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๓๙

เด็กหญิงกชพร ต๊ะเหมือย
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๔๐

เด็กหญิงกชพร ปูดี

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๔๑

เด็กชายกันต์ศักดิ

์

สมคำ
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๔๒

เด็กหญิงกาญจนา โอ๊ดคำ
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๔๓

เด็กหญิงกาญจน์กนก งาทอง
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๔๔

เด็กชายกิจติศักดิ

์

ศรีเมืองแก้ว
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๔๕

เด็กหญิงจิตสุภา สุทธิ
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๔๖

เด็กหญิงชลลดา ใจอินทร์
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๔๗

เด็กหญิงชุลีพร ประภาวะกา
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๔๘

เด็กหญิงฐานิสา กังแก้ว
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๔๙

เด็กหญิงณัฏยา ผัดโมะ
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๕๐

เด็กหญิงณัฐชยา ผัดโมะ
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๕๑

เด็กหญิงณัฐชยา ภักตรา
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๕๒

เด็กหญิงณัฐฌา โยธานันต์
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๕๓

เด็กชายณัฐพล ตรัยทรรศนีย์
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๕๔

เด็กชายณัฐพันธ์ ศรีชัยยานุพันธ์
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๕๕

เด็กหญิงทิพานัน ปูดีถู
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๕๖

เด็กชายธนวัฒน์ ปูคำ
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๕๗

เด็กหญิงธมลวรรณ สุนันตา
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๕๘

เด็กชายธรรศ ดีวงศ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๕๙

เด็กหญิงธัญชนก จันทร์ดี
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๖๐

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ต๋าฝน
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๖๑

เด็กหญิงธันยพร มอยแก้ว
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๖๒

เด็กหญิงธิญาดา จันพระยา
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๖๓

เด็กหญิงธิราภรณ์ ไชยชนะ
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๖๔

เด็กชายนพดล ไหวยะ

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๖๕

เด็กหญิงนลินทิพย์ ยะมัง
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๖๖

เด็กชายนันทวัฒน์ ปนจินะ
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๖๗

เด็กหญิงนิตติยาภรณ์ สมฝน
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๖๘

เด็กชายปณิธิ มาใจ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๖๙

เด็กหญิงปริมวิภา ตาสอน
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๒๘ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๗๐

เด็กชายปุณยวีร์ ตาสอน
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๗๑

เด็กหญิงพนิดา สืบรักษาตระกูล
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๗๒

เด็กหญิงพรธิดี มูลอ้าย
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๗๓

เด็กหญิงพลอยชมพู ซอนเสน
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๗๔

เด็กหญิงพลอยไพลิน ชัยชนะ
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๗๕

เด็กหญิงพิทยารัตน์ ต๋าต๊ะ
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๗๖

เด็กหญิงพิรญาณ์ บุญมาตา

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๗๗

เด็กชายพีรพัฒน์ ตาคำ
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๗๘

เด็กหญิงภัทราวดี บัวแตก
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๗๙

เด็กชายภาณุวัฒน์ โลแก้ว

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๘๐

เด็กชายรัชพล ยะกว้าง
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๘๑

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ถาโน
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๘๒

เด็กชายวรากร สิทธิเกษร
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๘๓

เด็กหญิงวิญาดา สุขศรี
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๘๔

เด็กหญิงวิไลวรรณ จูงวงศ์สุข
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๘๕

เด็กหญิงสุคลธวา เพลารัมย์
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๘๖

เด็กชายอัครชัย สุขทรัพย์
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๘๗

เด็กหญิงเจษฎาภรณ์ เขียวมัง

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๘๘

เด็กชายเดชาชัย จงไกรจักร์
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๘๙

เด็กหญิงเนตรนภา จันทร์หล้า
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๙๐

เด็กชายไชยวัฒน์ ติบเปอะ

๊

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๙๑

เด็กชายกรวิชญ์ ก๋องตา
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๙๒

เด็กชายกฤษณ จันทร์อ้าย

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๙๓

เด็กชายคุณานันต์ ปูหล้า
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๙๔

เด็กชายจิรวัฒน์ ยกยอน
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๙๕

เด็กชายชานนท์ ชัยเขียว

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๙๖

เด็กหญิงณัฐธิดา ชวนงูเหลือม
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๙๗

เด็กชายณัฐนันท์ สุรินทร์
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๙๘

เด็กชายณัฐนุชา จันทร์หอม

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๔๙๙

เด็กชายณัฐวุฒิ จินาใจ
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๐๐

เด็กหญิงตมิสา เงินต๊ะ
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๐๑

เด็กชายธนดล ปูหล้า
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๐๒

เด็กชายธนวัฒน์ เปงติบ

๊

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๐๓

เด็กหญิงธนาภรณ์ แสงประเสริฐ
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๐๔

เด็กชายธีรวุฒิ ตาลี
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๒๙ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๐๕

เด็กชายนพกร สุปนะ
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๐๖

เด็กหญิงนันทกานต์ สมแก้ว
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๐๗

เด็กหญิงปทิตตา คำมีภักดิ

์

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๐๘

เด็กหญิงปภาวดี สายปญญา
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๐๙

เด็กหญิงประภาพร ปวนปนตา

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๑๐

เด็กชายพงศกร ชัยคำร้อง

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๑๑

เด็กหญิงพรนภัสร์ เสนอจิตร
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๑๒

เด็กหญิงพรพิมล ปูหย้อง

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๑๓

เด็กหญิงพรภัสสร์ เสนอจิตร
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๑๔

เด็กหญิงพัชราภา แดงบุญ
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๑๕

เด็กชายพิเชฐ ภูดงน้อย
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๑๖

เด็กชายพูลทรัพย์ ด้วงยศ
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๑๗
เด็กหญิงภัทรชฎาภรณ์

ดอกหอม
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๑๘

เด็กหญิงภัทราวดี นวลจันทะ
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๑๙

เด็กชายรัชชานนท์ จันพระยา
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๒๐

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ปาทะ
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๒๑

เด็กหญิงวรดา ปวนปนตา
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๒๒

เด็กหญิงวริศรา แก้วดอก
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๒๓

เด็กชายวันมงคล เทพเสน
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๒๔

เด็กชายวิชญะ ปาจันทร์
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๒๕

เด็กชายวีระพงศ์ ดวงจันทร์
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๒๖

เด็กหญิงศาตพร คำดี
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๒๗

เด็กชายศิริพงษ์ ตันมูล
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๒๘

เด็กหญิงศิริพร ถาโน
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๒๙

เด็กชายศุภณัฐ สันคะยอม
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๓๐

เด็กชายศุภวิชญ์ ชมชืน

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๓๑

เด็กชายศุภากร เมากว้าง
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๓๒

เด็กหญิงสาธิกา จันตา
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๓๓

เด็กชายสาธิน ปูทา
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๓๔

เด็กหญิงสาวิตรี เงินถา
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๓๕

เด็กหญิงสิริลักษณ์ นามวงศ์
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๓๖

เด็กหญิงสุภัชชา โม๊ะแก้ว
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๓๗

เด็กชายเสฏฐวุฒิ อุคะรักษ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๓๘

เด็กชายโซะกัง แดเชอร์
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๓๙

เด็กหญิงกมลลักษณ์ ประจักษ์วิไล
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๓๐ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๔๐

เด็กหญิงกัณฐิกา แก้วคำ
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๔๑

เด็กชายกิตติทัต สมแก้ว
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๔๒

เด็กหญิงขวัญดาว ปูลาย
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๔๓

เด็กหญิงจรีย์พร สุรินทร์
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๔๔

เด็กหญิงจันทร์นิภา บุญเขียว
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๔๕

เด็กหญิงจิดาภา ชมภู
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๔๖

เด็กชายชนาธิป ตุ่นทิ
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๔๗

เด็กชายชยากร จุลพันธ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๔๘

เด็กหญิงฐิติกา ศิริวงค์
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๔๙

เด็กชายณัฐดนัย นันต๊ะสาร

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๕๐

เด็กหญิงณัฐวดี ปูใส
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๕๑

เด็กหญิงดลพร คำโด
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๕๒

เด็กหญิงทิพวิมล คำสอน
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๕๓

เด็กหญิงธนพร ปนสลี

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๕๔

เด็กชายธนวัตน์ ขอดฝน
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๕๕

เด็กชายธรณินทร์ แก้วฟู
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๕๖

เด็กหญิงธันยา สุขตัน

๋

๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๕๗

เด็กหญิงบุศราคัม ธรรมวงศ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๕๘

เด็กหญิงปาณิสรา หงษ์เขียว
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๕๙

เด็กหญิงพรธิตา ติบใจ

๊

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๖๐

เด็กหญิงพรธิตา หล้าใจ
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๖๑

เด็กหญิงพัชนิดา คำศรีพล
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๖๒

เด็กหญิงพัชรพร คำแก้ว
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๖๓

เด็กชายมานะชัย ปุดนะ
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๖๔

เด็กชายยศพล แก้วดอก
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๖๕

เด็กหญิงวรัชยา ศิลาโชติ
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๖๖

เด็กหญิงวลัยพรรณ อินคำ

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๖๗

เด็กชายวิชชากร ตุยทัง
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๖๘

เด็กหญิงวิบลรัตน์ ต๋าคำ
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๖๙

เด็กหญิงวิมลสิริ ปูป

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๗๐

เด็กชายวีระวัฒน์ เขียวทา

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๗๑

เด็กหญิงศศิชา วรรณา
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๗๒

เด็กหญิงศุพิชญา ตันยะ

๋

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๗๓

เด็กชายศุภาโชค สีใส

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๗๔

เด็กหญิงษิณทณี จุ่มนะ
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๓๑ / ๓๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๗๕

เด็กหญิงสินินาถ ไชกิติ

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๗๖

เด็กหญิงสุชานรี โปทาปน
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๗๗

เด็กหญิงสุนิษา สิริใจ
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๗๘

เด็กหญิงสุภาภรณ์ คำวงค์ษา
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๗๙

เด็กชายสุวิทย์ จาสว่าง
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๘๐

เด็กชายอนรรฆ อ้ายปด
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๘๑

เด็กชายอนุวัตร พิมสาร
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๘๒

เด็กชายอัษฎากรณ์ ไวกัน
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๘๓
เด็กหญิงอุษาหทัยวัลย์

นาคแดง
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๘๔

เด็กหญิงเกตนภา ดีวงค์
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๘๕

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ ยะกลิง

้

๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๘๖

เด็กหญิงเบญญาดา มาวิน

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๔๕๙/๑๑๕๘๗

เด็กหญิงแก้วตา ดีคำ
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วัดฉิมพลีวุฒาราม  

รับรองตามนี

้

(พระพรหมเสนาบดี)

เจ้าคณะภาค ๗

๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
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ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓๓๒ / ๓๓๒

้
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