
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ภาค ๗

ส่งสอบ ๒,๓๓๓ คน ขาดสอบ ๔๗๒ คน คงสอบ ๑,๘๖๑ คน สอบได้ ๑,๔๑๗ คน สอบตก ๔๔๔ คน (๗๖.๑๔%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๔๕๙/๐๐๐๑
เด็กชายธนทัต ไม่มีชือสกุล

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโปงแดง พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๔๕๙/๐๐๐๒
เด็กชายสิทธิพล พาโชคไสว

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโปงแดง พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๔๕๙/๐๐๐๓
เด็กชายธีรเทพ ไม่มีชือสกุล

่

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าโปงแดง พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๔๕๙/๐๐๐๔
เด็กชายพสุธา ไม่มีชือสกุล

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโปงแดง พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๔๕๙/๐๐๐๕
เด็กชายพีรพัฒน์ ปญญา

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าโปงแดง พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๔๕๙/๐๐๐๖
เด็กชายพงษ์อนันต์ ไม่มีชือสกุล

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโปงแดง พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๔๕๙/๐๐๐๗
เด็กชายไทยสรรค์ ไม่มีชือสกุล

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าโปงแดง พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๔๕๙/๐๐๐๘
เด็กชายแสงลืน ไม่มีชือสกุล

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าโปงแดง พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๔๕๙/๐๐๐๙
เด็กหญิงส่วยเหย่น ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าโปงแดง พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๔๕๙/๐๐๑๐
เด็กหญิงเสาวณีย์ ไม่มีชือสกุล

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโปงแดง พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๔๕๙/๐๐๑๑
เด็กหญิงสุมาลี ไม่มีชือสกุล

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโปงแดง พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๔๕๙/๐๐๑๒
เด็กหญิงภัสสร ไม่มีชือสกุล

่

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าโปงแดง พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๔๕๙/๐๐๑๓
เด็กหญิงสิดาพร เดือนแก้ว

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโปงแดง พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๔๕๙/๐๐๑๔
เด็กหญิงจุฬามณี พูลสวัสดิ

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าโปงแดง พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๔๕๙/๐๐๑๕
เด็กหญิงใหม่ ไม่มีชือสกุล

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโปงแดง พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๔๕๙/๐๐๑๖
เด็กหญิงอรนิดา ไม่มีชือสกุล

่

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าโปงแดง พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๔๕๙/๐๐๑๗
เด็กหญิงพรไพลิน ไม่มีชือสกุล

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโปงแดง พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๔๕๙/๐๐๑๘
เด็กหญิงธันยา ไม่มีชือสกุล

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโปงแดง พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๔๕๙/๐๐๑๙
เด็กหญิงโรส่า ไม่มีชือสกุล

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าโปงแดง พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๔๕๙/๐๐๒๐
เด็กชายพุด ไม่มีชือสกุล

่

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าโปงแดง พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๔๕๙/๐๐๒๑
เด็กชายสรวิศ ไม่มีชือสกุล

่

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าโปงแดง พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๔๕๙/๐๐๒๒
เด็กชายธนกร ไม่มีชือสกุล

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโปงแดง พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๔๕๙/๐๐๒๓
เด็กชายศิรา ไม่มีชือสกุล

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าโปงแดง พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๔๕๙/๐๐๒๔
เด็กชายสุริยะ บุญมี

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าโปงแดง พระธาตุดอยกองมู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๑ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๔๕๙/๐๐๒๕
เด็กชายพชรพล ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าโปงแดง พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๔๕๙/๐๐๒๖
เด็กชายพัฒน์ ไม่มีชือสกุล

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าโปงแดง พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๔๕๙/๐๐๒๗
เด็กชายณัฐ ไม่มีชือสกุล

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าโปงแดง พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๔๕๙/๐๐๒๘
เด็กชายอนุภัทร ไม่มีชือสกุล

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโปงแดง พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๔๕๙/๐๐๒๙
เด็กชายพัทธพล ไม่มีชือสกุล

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโปงแดง พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๔๕๙/๐๐๓๐
เด็กชายสมพร ไม่มีชือสกุล

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโปงแดง พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๔๕๙/๐๐๓๑
เด็กหญิงนันทิพร โสภาฉัตรณรงค์

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโปงแดง พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๔๕๙/๐๐๓๒
เด็กหญิงนิตยา สุขใจ

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าโปงแดง พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๔๕๙/๐๐๓๓
เด็กหญิงณิชา ไม่มีชือสกุล

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าโปงแดง พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๔๕๙/๐๐๓๔
เด็กหญิงจันทรานุช ไม่มีชือสกุล

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าโปงแดง พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๔๕๙/๐๐๓๕
เด็กชายยอซูวา ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าโปงแดง พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๔๕๙/๐๐๓๖
เด็กชายยบ ไม่มีนามสกุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าโปงแดง พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๔๕๙/๐๐๓๗
เด็กชายนิพัทธ์ ไม่มีชือสกุล

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าโปงแดง พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๔๕๙/๐๐๓๘
เด็กชายสมชาย ไม่มีชือสกุล

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าโปงแดง พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๔๕๙/๐๐๓๙
เด็กชายสมชาย ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าโปงแดง พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๔๕๙/๐๐๔๐
เด็กชายพรชัย ไม่มีชือสกุล

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าโปงแดง พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๔๕๙/๐๐๔๑
เด็กชายนิธิกร ไม่มีชือสกุล

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าโปงแดง พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๔๕๙/๐๐๔๒
เด็กหญิงอ้อมใจ ไม่มีชือสกุล

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าโปงแดง พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๔๕๙/๐๐๔๓
เด็กหญิงสมพร ไม่มีชือสกุล

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าโปงแดง พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๔๕๙/๐๐๔๔
เด็กหญิงสร้อย บ่อแก้ว

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าโปงแดง พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๔๕๙/๐๐๔๕
เด็กหญิงชนากานต์ ไม่มีชือสกุล

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าโปงแดง พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๔๕๙/๐๐๔๖
เด็กหญิงลินดา ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าโปงแดง พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๔๕๙/๐๐๔๗
เด็กหญิงรสิกา แก่งส่า

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าโปงแดง พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๔๕๙/๐๐๔๘
เด็กชายธีรเดช ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าโปงแดง พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๔๕๙/๐๐๔๙
เด็กชายกู่ -

๑๔/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๕๙/๐๐๕๐
เด็กชายชาคร -

๒๔/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๕๙/๐๐๕๑
เด็กชายทินวัตร ไม่มีชือสกุล

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๕๙/๐๐๕๒
เด็กชายธีรภัทร อิทธิกรสกุล

๓๐/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๕๙/๐๐๕๓
เด็กชายพันธกานต์ - ๔/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๕๙/๐๐๕๔
เด็กชายศุภกร วิวัฒนธนมงคล

๒๗/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๕๙/๐๐๕๕
เด็กชายสืบศักดิ

์

สิริจรรยา
๒๘/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๕๙/๐๐๕๖
เด็กชายสุทัศน์ แสงพิจิก

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๕๙/๐๐๕๗
เด็กชายอภิรักษ์ - ๗/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๕๙/๐๐๕๘
เด็กหญิงคำมี - ๒/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๕๙/๐๐๕๙
เด็กหญิงจุฑานุการณ์ - ๖/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๒ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๔๕๙/๐๐๖๐
เด็กหญิงชุติมน - ๖/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๕๙/๐๐๖๑
เด็กหญิงพนิดา อุดมพงษ์ไพร

๑๑/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๕๙/๐๐๖๒
นางสาวพัชณี - ๗/๗/๒๕๔๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๕๙/๐๐๖๓
เด็กหญิงภัสสริน แก้วดวง

๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๕๙/๐๐๖๔
เด็กหญิงมรกต -

๑๖/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๕๙/๐๐๖๕
เด็กหญิงวรรณพร ณิชกมลสกุล

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๕๙/๐๐๖๖
เด็กหญิงวิไล จรรยาอร่านกุล

๒๒/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๕๙/๐๐๖๗
เด็กหญิงแสงส่วย -

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๕๙/๐๐๖๘
เด็กหญิงสุวรรณา ขจัดดี ๒/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๕๙/๐๐๖๙
เด็กหญิงรัชนี - ๕/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๕๙/๐๐๗๐
เด็กชายเขมชาติ สร้างโปงเจริญ

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๕๙/๐๐๗๑
เด็กชายจันทกร เชิดชัยมัน

่

๒๒/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๕๙/๐๐๗๒
นายจารุพัฒน์ -

๑๓/๔/๒๕๔๒
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๕๙/๐๐๗๓
เด็กชายจุ่ม - ๖/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๕๙/๐๐๗๔
เด็กชายณัฐนนท์ -

๑๕/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๕๙/๐๐๗๕
เด็กชายทรงพล -

๒๐/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๕๙/๐๐๗๖
เด็กชายประเสริฐ พงศ์ธรรมชาติ

๒๗/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๕๙/๐๐๗๗
เด็กชายสมชาย แช่หลี

่

๑๗/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๕๙/๐๐๗๘
เด็กหญิงเกแหมะ -

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๕๙/๐๐๗๙
เด็กหญิงกุสุมา ก้องปฐพีสกุล

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๕๙/๐๐๘๐
เด็กหญิงจิรภัทร ปุดตะลา

๒๗/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๕๙/๐๐๘๑
เด็กหญิงจิราวรรณ หวังสุข

๒๔/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๕๙/๐๐๘๒
เด็กหญิงฐิติมา -

๒๓/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๕๙/๐๐๘๓
เด็กหญิงปอก - ๓/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๕๙/๐๐๘๔
เด็กหญิงเสาวนีย์ แช่หลี

่

๔/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๕๙/๐๐๘๕
เด็กหญิงศรีพรรณ -

๒๑/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๕๙/๐๐๘๖
เด็กหญิงสิดาพร ก้องปฐพีสกุล

๑๑/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๕๙/๐๐๘๗
นางสาวฟาพร -

๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๕๙/๐๐๘๘
เด็กชายชญานนท์

อนุรักษ์พงษ์พนา ๓๑/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๕๙/๐๐๘๙
เด็กชายถิระ -

๒๑/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๕๙/๐๐๙๐
เด็กชายธรณ์เทพ จองหนัน

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๕๙/๐๐๙๑
เด็กชายนพศร -

๕/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๕๙/๐๐๙๒
นายละอ่อง -

๒๕/๓/๒๕๔๓
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๕๙/๐๐๙๓
เด็กชายสมบัติ วิศาลเจริญ

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๕๙/๐๐๙๔
นายอุ๊ด - ๒/๙/๒๕๔๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๓ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๔๕๙/๐๐๙๕
เด็กชายอุทัย -

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๕๙/๐๐๙๖
เด็กชายเอษรา จรรยาอร่านกุล

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๕๙/๐๐๙๗
เด็กหญิงขินอู

่

- ๑/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๕๙/๐๐๙๘
เด็กหญิงดวงพร -

๒/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๕๙/๐๐๙๙
เด็กหญิงปรีดานุช กวิธิดา

๒๐/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๕๙/๐๑๐๐
เด็กหญิงพัชรพร เชิดชัยมัน

่

๓/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๕๙/๐๑๐๑
เด็กหญิงรุจนา ปนจิต

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๕๙/๐๑๐๒
เด็กหญิงแสงหล้า -

๒๒/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๕๙/๐๑๐๓
เด็กหญิงอภิรติ - ๑/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๕๙/๐๑๐๔
นายเกรียงศักดิ

์

แซ่หล่อ
๑๑/๓/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๕๙/๐๑๐๕
เด็กชายจ่ามยุ้น -

๑๗/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๕๙/๐๑๐๖
เด็กชายชานนท์ พงสุรีย์

๓๐/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๕๙/๐๑๐๗
เด็กชายเต็งหม่อง - ๑/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๕๙/๐๑๐๘
เด็กชายไทจุ่ย - ๙/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๕๙/๐๑๐๙
เด็กชายวรวิช แก้วชลธาร

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๕๙/๐๑๑๐
เด็กชายสมบูรณ์ - ๒/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๕๙/๐๑๑๑
เด็กชายสมพร -

๓๐/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๕๙/๐๑๑๒
เด็กชายสุพจน์ จรรยากิตติผล

๑๔/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๕๙/๐๑๑๓
เด็กชายสุรชัย กมลยุทธชัย

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๕๙/๐๑๑๔
เด็กชายอติกานต์ ตระกูลจันทร์ศิริ

๑๔/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๕๙/๐๑๑๕
นายอ่องเมือง -

๖/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๕๙/๐๑๑๖
เด็กหญิงเล็ก -

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๕๙/๐๑๑๗
เด็กหญิงเหงียว

่

- ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๕๙/๐๑๑๘
เด็กหญิงณัฐนรี -

๑๕/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๕๙/๐๑๑๙
เด็กหญิงบุษกร ชุติขจรไกล

๑๘/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๕๙/๐๑๒๐
เด็กหญิงปวันรัตน์ ดำรงสืบสกุล

๓๐/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๕๙/๐๑๒๑
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ไพรพงศ์พร

๓๑/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๕๙/๐๑๒๒
เด็กหญิงวนิชา บุญจันดา

๑๖/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๕๙/๐๑๒๓
เด็กหญิงส่วยส่า - ๔/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๕๙/๐๑๒๔
เด็กหญิงสุชานุช มังมีทวีลาภ

่

๖/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๕๙/๐๑๒๕
เด็กหญิงสุทธิภรณ์ พัฒนาเรืองศรี ๙/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๕๙/๐๑๒๖
เด็กหญิงอุษา - ๑/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๕๙/๐๑๒๗
เด็กหญิงสุพาณี ภาพเฉลิมพจน์

๒๘/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๕๙/๐๑๒๘
เด็กหญิงเงินหอม -

๑๓/๓/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๕๙/๐๑๒๙
เด็กชายประวิทย์ จรรยากิตติผล

๒๕/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๔ / ๔๑

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๔๕๙/๐๑๓๐
เด็กชายพรเทพ ฉายารุ่งโรจน์

๑๓/๕/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๕๙/๐๑๓๑
เด็กชายมนต์ทัช - ๘/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๕๙/๐๑๓๒
เด็กชายมี -

๒๕/๒/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๕๙/๐๑๓๓
เด็กชายอีแหระ -

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๕๙/๐๑๓๔
เด็กหญิงวาสนา จันทราโชติ

๗/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป หมอกจำแป  

มส ๓๔๕๙/๐๑๓๕
เด็กชายธนา -

๑๑/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านห้วยผา ห้วยผา  

มส ๓๔๕๙/๐๑๓๖
เด็กชายดวงจันทร์ - ๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยผา ห้วยผา  

มส ๓๔๕๙/๐๑๓๗
เด็กหญิงพิมพ์สุภา -

๓๐/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยผา ห้วยผา  

มส ๓๔๕๙/๐๑๓๘
เด็กชายวีรภัทร ต๊ะมน ๖/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยผา ห้วยผา  

มส ๓๔๕๙/๐๑๓๙
เด็กชายกิตตินันท์ สุนันทา

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยผา ห้วยผา  

มส ๓๔๕๙/๐๑๔๐
เด็กชายอาทิตย์ -

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยผา ห้วยผา  

มส ๓๔๕๙/๐๑๔๑
เด็กหญิงนิชาภา วิไลจันทร์

๒๖/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านห้วยผา ห้วยผา  

มส ๓๔๕๙/๐๑๔๒
เด็กหญิงชัญญานุช นันท์ธรสกุล

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยผา ห้วยผา  

มส ๓๔๕๙/๐๑๔๓
เด็กหญิงมาลี -

๑๕/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านห้วยผา ห้วยผา  

มส ๓๔๕๙/๐๑๔๔
เด็กหญิงภรณ์ทิพย์ - ๘/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยผา ห้วยผา  

มส ๓๔๕๙/๐๑๔๕
เด็กชายเกศดา -

๒๗/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านห้วยผา ห้วยผา  

มส ๓๔๕๙/๐๑๔๖
เด็กชายชนะพล ส่า ๑/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยผา ห้วยผา  

มส ๓๔๕๙/๐๑๔๗
เด็กชายดนัย ดาวจรัสศรี

๑๓/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านห้วยผา ห้วยผา  

มส ๓๔๕๙/๐๑๔๘
เด็กชายน๊อต จันทร์ลู ๘/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยผา ห้วยผา  

มส ๓๔๕๙/๐๑๔๙
เด็กชายนเรนทร์ ศรีโสภา

๑๓/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านห้วยผา ห้วยผา  

มส ๓๔๕๙/๐๑๕๐
เด็กชายมนตรี -

๒๐/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านห้วยผา ห้วยผา  

มส ๓๔๕๙/๐๑๕๑
เด็กหญิงดมิสา สมภาร

๒๗/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านห้วยผา ห้วยผา  

มส ๓๔๕๙/๐๑๕๒
เด็กหญิงต้อย -

๓๑/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านห้วยผา ห้วยผา  

มส ๓๔๕๙/๐๑๕๓
เด็กหญิงภัคจิรา ไพรกลินสุคนธ์

่

๔/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยผา ห้วยผา  

มส ๓๔๕๙/๐๑๕๔
เด็กชายฐิติกร ธรรมชาติสร้าง

๑๐/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านห้วยผา ห้วยผา  

มส ๓๔๕๙/๐๑๕๕
นายทุ่น -

๑๙/๑/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านห้วยผา ห้วยผา  

มส ๓๔๕๙/๐๑๕๖
เด็กชายเกียรตินันท์ -

๗/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านห้วยผา ห้วยผา  

มส ๓๔๕๙/๐๑๕๗
เด็กชายแดง - ๑/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยผา ห้วยผา  

มส ๓๔๕๙/๐๑๕๘
เด็กชายบริบูรณ์ -

๑๐/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านห้วยผา ห้วยผา  

มส ๓๔๕๙/๐๑๕๙
นายประพันธ์ จองมน

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านห้วยผา ห้วยผา  

มส ๓๔๕๙/๐๑๖๐
เด็กชายสรายุทธ -

๒๔/๓/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านห้วยผา ห้วยผา  

มส ๓๔๕๙/๐๑๖๑
เด็กชายสายฟา - ๒/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านห้วยผา ห้วยผา  

มส ๓๔๕๙/๐๑๖๒
เด็กหญิงเพ็ญศรี องศาศิลป

๒๓/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านห้วยผา ห้วยผา  

มส ๓๔๕๙/๐๑๖๓
เด็กหญิงอังคณา อังศิริประภาวัติ

๒๒/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านห้วยผา ห้วยผา  

มส ๓๔๕๙/๐๑๖๔
เด็กหญิงธนัชพร แสงวารี ๓/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยผา ห้วยผา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๕ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๔๕๙/๐๑๖๕
เด็กหญิงนภัสสร คีรีจริยกิจ

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยผา ห้วยผา  

มส ๓๔๕๙/๐๑๖๖
เด็กหญิงปานตา

นันทวิริยะตานนท์ ๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยผา ห้วยผา  

มส ๓๔๕๙/๐๑๖๗
เด็กหญิงนนัสพร หมอกคำ

๒๙/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านห้วยผา ห้วยผา  

มส ๓๔๕๙/๐๑๖๘
เด็กหญิงยุ้ย พงศ์ศา

๑๕/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านห้วยผา ห้วยผา  

มส ๓๔๕๙/๐๑๖๙
เด็กหญิงแสงเงิน จางสร้อย

๑๓/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านห้วยผา ห้วยผา  

มส ๓๔๕๙/๐๑๗๐
เด็กหญิงใหม่ - ๘/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยผา ห้วยผา  

มส ๓๔๕๙/๐๑๗๑
เด็กชายศิวกร นิยมไทย

๒/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านห้วยผา ห้วยผา  

มส ๓๔๕๙/๐๑๗๒
เด็กชายชัญญา -

๒๖/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านห้วยผา ห้วยผา  

มส ๓๔๕๙/๐๑๗๓
เด็กหญิงทิพย์ประภา จอมวงศ์

๙/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านห้วยผา ห้วยผา  

มส ๓๔๕๙/๐๑๗๔
เด็กชายพศวีร์ ไพรมณีเวช ๔/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านห้วยผา ห้วยผา  

มส ๓๔๕๙/๐๑๗๕
เด็กชายพงศ์พัฒน์ เฉลิมวงศ์เพชร

๑๖/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านห้วยผา ห้วยผา  

มส ๓๔๕๙/๐๑๗๖
นางสาวมาริสา - ๗/๘/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านห้วยผา ห้วยผา  

มส ๓๔๕๙/๐๑๗๗
เด็กชายสรายุทธ ไม่มีชือสกุล

่

๑/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที 98

่

กุงไม้สัก  

มส ๓๔๕๙/๐๑๗๘
เด็กชายจารุวิทย์ หมีจันทร์ต๊ะ

๒๒/๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที 98

่

กุงไม้สัก  

มส ๓๔๕๙/๐๑๗๙
เด็กชายเจษฎาภรณ์ งัวผะ

๒๖/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที 98

่

กุงไม้สัก  

มส ๓๔๕๙/๐๑๘๐
เด็กชายพัสกร ไม่มีชือสกุล

่

๖/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที 98

่

กุงไม้สัก  

มส ๓๔๕๙/๐๑๘๑
เด็กหญิงอรพิน พิป

๑๕/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๑๘๒
นางสาวปรียานุช สิงขรบรรจง

๐๒/๐๕/๒๕๓๔
โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๑๘๓
นางผ่องใส อโนทัย

๒๒/๐๒/๒๕๒๙
โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๑๘๔
นางสาวทัศนีย์ เกิดพนา

๐๖/๑๒/๒๕๒๙
โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๑๘๕
นายวิสุทธิ

์

ขุนนำ
๐๒/๐๓/๒๕๒๘

โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๑๘๖
เด็กหญิงจินต์จุฑา เบญจคีรีทอง

๒๑/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๑๘๗
เด็กหญิงเกวลิน คงนำ

๐๑/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๑๘๘
เด็กหญิงสุภาภรณ์ เลาลี

๒๒/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๑๘๙
เด็กหญิงอัมพร เปยะผะ

๐๙/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๑๙๐
เด็กชายศิวกร วงค์พระยา

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๑๙๑
เด็กชายภานุวัฒน์ เขือนเพชร

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๑๙๒
เด็กชายธนากร เมธาวีสุวรรณ

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๑๙๓
เด็กชายทัศน์พล ขวานทอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๑๙๔
เด็กชายวิชัย -

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๑๙๕
เด็กชายวิทยา สำเภาโอฬาร

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๑๙๖
เด็กชายชัยเมธ คีรีวัฒนรัตน์

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๑๙๗
เด็กชายณัชพล รักสัตย์สัญญา

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๑๙๘
เด็กชายธีรเดช -

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๑๙๙
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ สิรินฤการ

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สบปอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๖ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๔๕๙/๐๒๐๐
เด็กชายธนากร สุขเรือนทอง

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๐๑
เด็กชายประสงค์ คีรีวัฒนรัตน์

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๐๒
เด็กหญิงกตัญู รัตนชัยพัชรกุล

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๐๓
เด็กหญิงรัตติกาล อักษรานนท์

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๐๔
เด็กหญิงอรณัส นาคสืบวงศ์

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๐๕
เด็กหญิงภาสินี -

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๐๖
เด็กหญิงพิศน์สุภา สินศักดิสงวน

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๐๗
เด็กหญิงแพรวนวล ธาตุปฐพี

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๐๘
เด็กหญิงอรนันท์ นาคสืบวงศ์

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๐๙
เด็กชายกวินทิพย์ วนาสนองคุณ

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๑๐
เด็กชายศุภกฤต กันทาคำ

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๑๑
เด็กชายณราวุฒิ ไพรบรรลือ

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๑๒
เด็กชายขวัญมนัส จรรยาศิริ

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๑๓
เด็กชายเจตนิพัทธ์ เบญจมาศสีเงิน

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๑๔
เด็กชายธีรเทศ ไพรวุฒิธรรม

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๑๕
เด็กชายอานนท์ เกษร

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๑๖
เด็กหญิงอักษรภัค คล้ายเก้าแก้ว

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๑๗
เด็กหญิงเบญทิพย์ การวิเศษศักดิ

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๑๘
เด็กชายนรภัทร สุขเรือนทอง

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๑๙
เด็กชายทัช สุภชัยทวีเลิศ

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๒๐
นายทักษ์ ธารภูผา

๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๒๑
เด็กชายอิศม์เดช ไพรธาดา

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๒๒
เด็กหญิงทาวรรณลัย ฤกษ์พนา

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๒๓
เด็กหญิงวลัยลักษณ์ เลาหมี

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๒๔
เด็กหญิงจันทร์ศรี -

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๒๕
นางสาวจริยาภรณ์ คำสุข

๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๒๖
เด็กหญิงศุภลักษณ์ ไพโรจน์ประภา

๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๒๗
เด็กหญิงทัตพร บุญมีเมธา

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๒๘
นางสาวจารุณี คีรีประสิทธิเวช

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๒๙
เด็กหญิงสุวนันท์ บุญมีเมธา

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๓๐
เด็กหญิงปริศนา ยาเขต

๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๓๑
เด็กหญิงสาวิตรี นิตินันท์ชัย

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๓๒
นางสาวพรพรรณ ชนะชูเจริญ

๑๓/๑๐/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านถำลอด สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๓๓
นางสาวนิตยา กอบชนยกย่อง

๒๐/๑๑/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านถำลอด สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๓๔
เด็กหญิงเวณิกา โรจน์เกษตรสิน

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถำลอด สบปอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๗ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๔๕๙/๐๒๓๕
เด็กชายส้ม ไม่มีชือสกุล

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถำลอด สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๓๖
เด็กหญิงยิงเปง -

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถำลอด สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๓๗
เด็กชายดลภัค สะอิงสกุลทอง

้

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถำลอด สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๓๘
เด็กชายอานนท์ แสงน้อย

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถำลอด สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๓๙
เด็กชายมนศักดิ

์

-
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถำลอด สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๔๐
เด็กชายจาย ไม่มีชือสกุล

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถำลอด สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๔๑
เด็กชายสุพัฒน์ วนาสนองคุณ

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถำลอด สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๔๒
เด็กหญิงวริสา เค็ดโลก

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถำลอด สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๔๓
เด็กหญิงศศิพร โรจน์เกษตรสิน

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถำลอด สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๔๔
เด็กหญิงสุพิชญา -

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถำลอด สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๔๕
เด็กหญิงหลู่ -

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถำลอด สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๔๖
เด็กชายณัฐพร -

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถำลอด สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๔๗
เด็กชายทินพล -

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถำลอด สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๔๘
เด็กชายสุทธิศักดิ

์

-
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถำลอด สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๔๙
นางสาวธนาภา อินทวงศ์

๒๐/๐๓/๒๕๓๗

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๕๐
ว่าที ร.ต. นเรศน์

่

อาทิตย์
๑๙/๑๐/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๕๑
นายภีสมะ กอบกู้ธรรม

๑๑/๐๖/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๕๒
นายศรัณยู กันทะมัง

๐๒/๐๒/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๕๓
เด็กหญิงเกวลิน แสนคำฟู

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๕๔
เด็กชายพงศกร มงคลเกิดคุณ

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๕๕
เด็กชายสมุทร พงษากุล

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๕๖
เด็กหญิงชุดาภา มาแฮ

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๕๗
นางสาวเหมยทิพย์ ทวีวิจิตวิมล

๒๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๕๘
เด็กชายตะวัน สลักจิตรสกุล

๑๐/๐๗./๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๕๙
เด็กชายธิติพล เยียมนภาโยธิน

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๖๐
เด็กชายยศกร บุญศรีประภา

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๖๑
เด็กชายคฑาวุฒิ สลักจิตรสกุล

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๖๒
เด็กชายวิภพ รวมมิตรสมัคร

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๖๓
เด็กชายธีรวัฒน์ ทวีเพิมพูน

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๖๔
เด็กชายจิรเมธ ยอดนิปาน

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๖๕
เด็กชายเลิศชัย สิทธิพรคำลือ

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๖๖
เด็กชายสุภกิตติ

์

หยกแก้วตระการ
๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๖๗
เด็กชายธวัชชัย ภาระษี

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๖๘
เด็กชายวีรพล ชืนชไมยพร

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๖๙
เด็กหญิงพัชรา คีรีปรีชาวิทย์

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๘ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๔๕๙/๐๒๗๐
เด็กหญิงนาแฮ สายชลธี

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๗๑
เด็กหญิงกัญญาภัค ไพรภราดร

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๗๒
เด็กหญิงสลิลทิพย์ มงคลชัยวารี

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๗๓
เด็กหญิงนามีติ อเนกธารทิพย์

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๗๔
เด็กชายภานุเดช อาภาไพรวัลย์

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๗๕
เด็กชายพงศ์นาถ สิงห์นาคภูมิ

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๗๖
เด็กหญิงศศิภา สกุลวงษ์

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๗๗
เด็กหญิงณิชาภา จะหย่อ

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๗๘
เด็กหญิงจารุกัญญา ไพรประดิษฐผล

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๗๙
เด็กชายพานเพชรพุ่ม อึงตระกูล

้

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๘๐
เด็กชายปุณวิชญ์ สว่างใส

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๘๑
เด็กชายพงศกร เพชรประดับ

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๘๒
เด็กชายวายุ มงคลชัยวารี

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๘๓
เด็กชายนพเมศฐ์ ภาสุพิพัฒน์กุล

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๘๔
เด็กชายสุทัศน์ ไพรบุญเสริม

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๘๕
เด็กชายบรรณวิชญ์ เลาหมี

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๘๖
เด็กชายศุภณัฐ เค็ดโลก

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๘๗
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

รักครอบครัว

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๘๘
เด็กชายชัชชัย รัตนชัยอมรกุล

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๘๙
เด็กชายศุภชัย สิทธิพรคำลือ

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๙๐
เด็กหญิงพรรณนารา อัสนีวิจิตร

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๙๑
เด็กหญิงมัณฑนา อักษรสมัคร

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๙๒
เด็กหญิงญาณิศา เพชรประดับ

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๙๓
เด็กหญิงฐิติกานต์ หลวงภา

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๙๔
เด็กหญิงจิยาทร ปานยุ้น

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๙๕
เด็กหญิงนันทิพร -

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๙๖
เด็กหญิงสุพรรณิกา การวิเศษศักดิ

์

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๙๗
เด็กชายฉัตรมงคล รัตนาผาแดง

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๙๘
เด็กชายฐิติวุฒิ สิทธิพรคำลือ

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๒๙๙
เด็กชายนันทวัฒน์ โชติเวทย์พัชรกุล

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๓๐๐
เด็กชายพิชิตพงศ์ รัตนาผาแดง

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๓๐๑
เด็กชายพงศกร จะแล

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๓๐๒
เด็กชายภานุวัฒน์ พัฒนกสิกร

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๓๐๓
เด็กชายจิรพงศ์ ก้องนที

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๓๐๔
เด็กชายวริน นราพินิจกุล

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๙ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๔๕๙/๐๓๐๕
เด็กชายสมศักดิ

์

ไอแสงเมือง
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๓๐๖
เด็กชายพีรพล จะชา

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๓๐๗
เด็กหญิงสุทธิดา นราพินิจกุล

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๓๐๘
เด็กหญิงแอนนี

่

ผาแดงเจริญไทย
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๓๐๙
เด็กหญิงดวงสมร เลายีปา

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๓๑๐
เด็กหญิงจิดาภา ดอยเจริญสุข

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๓๑๑
เด็กหญิงธันยภรณ์ มงคลชัยวารี

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๓๑๒
เด็กหญิงรสกร ไพรบุญเสริม

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๓๑๓
เด็กหญิงศิริวรรณ

ทยานนท์ทิพยกุล
๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๓๑๔
เด็กหญิงพัชริดา เนระษี

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๓๑๕
เด็กหญิงสุขทิตย์พร วิวัฒน์รัตนากุล

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๓๑๖
เด็กหญิงภัคจิรา คงวรปรัชญ์

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๓๑๗
เด็กหญิงอักษราภรณ์ ทองอักษรานนท์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๓๑๘
เด็กหญิงวรดา พิทักษ์พนาสิทธิ

์

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๓๑๙
เด็กหญิงนีรยา -

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๓๒๐
เด็กชายปกาสิต ลาภวนารักษ์

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๓๒๑
เด็กชายทรงสวัสดิ

์

อาภาไพรวัลย์

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๓๒๒
เด็กชายสุรชัย

ประสงค์พนาไพร
๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๓๒๓
เด็กชายเมธัส หมอแอ๋

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๓๒๔
เด็กหญิงเบญจวรรณ ไพรประสิทธิผล

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๓๒๕
เด็กหญิงกันติยา อุดมอัมพร

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๓๒๖
เด็กหญิงมล ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๓๒๗
เด็กหญิงนิรมล ชอบชัยภูมิ

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๓๒๘
เด็กชายจตุรงค์ ชูวีรชน

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๓๒๙
เด็กชายภัคพล ทวีชัยกมล

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๓๓๐
เด็กชายธีรสันต์ ไพรเนติธรรม

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๓๓๑
นายจาย ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๓๓๒
เด็กชายอธิชาติ ไพรประดิษฐผล

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๓๓๓
เด็กชายสุรเดช สิทธิพรคำลือ

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๓๓๔
เด็กชายปยวัฒน์

หยกแก้วตระการ
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๓๓๕
เด็กหญิงณัฐวรรณ ศักดิปยเมธากุล

์

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๓๓๖
เด็กหญิงวิภาวรรณ เอกวัฒน์วงษ์

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๓๓๗
เด็กหญิงณิชา รัตนนัยสุริยะ

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๓๓๘
เด็กหญิงพิมพ์เดือน วิเชียรยอดกุล

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๓๓๙
นายณพพล วุฒิวงศ์วนกุล

๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๑๐ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๔๕๙/๐๓๔๐
เด็กหญิงวรรณิกา ไพรประดิษฐผล

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๓๔๑
นางสาวสุพรรณ์ แก้วเปยง

๓๐/๐๘/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านวนาหลวง สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๓๔๒
เด็กชายเอกวิทย์ ทวีเลิศวุฒิกุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำริน สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๓๔๓
เด็กหญิงจิดาภา วังรินทิพย์

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำริน สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๓๔๔
เด็กชายลัทธพล เลายีปา

่

๙ / ๔ / ๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำริน สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๓๔๕
เด็กหญิงรุ้งจันทร์ วังรินทิพย์

๑๓ / ๗ / ๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำริน สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๓๔๖
เด็กชายเพชรแท้ เลาลี

๒๖ / ๙ / ๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำริน สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๓๔๗
เด็กหญิงณัฐวดี ใจมุข

๙ / ๑๐ / ๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำริน สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๓๔๘
เด็กหญิงกันตวรรณ แซ่หมี

่

๒๖ / ๑๐ / ๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำริน สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๓๔๙
เด็กหญิงจริภัทร ลีวงค์ดำรง

้

๑๗ / ๓ / ๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำริน สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๓๕๐
เด็กหญิงพิชญ์สินี ยีปา

่

๑๔ / ๑๒ / ๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำริน สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๓๕๑
เด็กหญิงนัดดา -

๑ / ๑ / ๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำริน สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๓๕๒
เด็กหญิงณัฐธิดา ยาเขต

๒๓ / ๗ / ๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำริน สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๓๕๓
เด็กชายพรพิพัฒน์ คำสุข

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๓๕๔
เด็กชายพีรวัฒน์ แสงอุ่น

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๓๕๕
เด็กหญิงจักรมาลา ผาแดงสุวรรณ์

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๓๕๖
เด็กหญิงเจนจิรา แซ่ว่าง

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๓๕๗
เด็กหญิงนิตยา หลักแต่ง

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๓๕๘
เด็กหญิงพรสินี เลาลี

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๓๕๙
เด็กหญิงโบ๋โนน -

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๓๖๐
เด็กชายธีรพงษ์ อุกอาจ

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๓๖๑
เด็กชายธาริต เลายีปา

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๓๖๒
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ -

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๓๖๓
เด็กหญิงนวลจิง

่

-
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๓๖๔
เด็กหญิงดรุณี เลาหมี

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๓๖๕
เด็กหญิงจิราวรรณ รีเจียะ

๊

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๓๖๖
เด็กหญิงชนิษฐา คำอ้าย

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๓๖๗
เด็กหญิงนิลยา มีภู่พร้อม

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๓๖๘
เด็กชายเจษฎาภรณ์ นายหนี

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๓๖๙
เด็กชายแหลง ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๓๗๐
นายอ่องยุ้น ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๓๗๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ อุรา

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๓๗๒
เด็กหญิงมอญจิง

่

-
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๓๗๓
เด็กหญิงเจษฎาพร ทวีกิงเพชร

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๓๗๔
เด็กหญิงแสงจันทร์ ลูกเวียง

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๑๑ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๔๕๙/๐๓๗๕
เด็กหญิงณัฐชไม แซ่ยัง

้

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๓๗๖
เด็กหญิงสุนารี ไมตรีจิตสำราญ

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๓๗๗
นายผดุงศักดิ

์

ศุภเลิศสกุล
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๓๗๘
นางสาวอัมพร พงศ์ปญญาธร

๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๓๗๙
เด็กหญิงมนิดา ฐิตินันท์ศรกุล

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๓๘๐
เด็กหญิงบุศริน วนาดรกุล

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบปอง  

มส ๓๔๕๙/๐๓๘๑
เด็กหญิงปภานินท์ สุขเรือนทอง

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ละนา แม่ละนา  

มส ๓๔๕๙/๐๓๘๒
นางสาวยลดา วนาพานิชย์

๐๑/๐๑/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านแม่ละนา แม่ละนา  

มส ๓๔๕๙/๐๓๘๓
เด็กชายศิวกร สินธพทอง ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแม่ละนา แม่ละนา  

มส ๓๔๕๙/๐๓๘๔
เด็กชายธนากร พรนราหัสดีกุล

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ละนา แม่ละนา  

มส ๓๔๕๙/๐๓๘๕
เด็กชายธันยรัต ธนุส

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ละนา แม่ละนา  

มส ๓๔๕๙/๐๓๘๖
เด็กชายบรรพต รินต้า

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ละนา แม่ละนา  

มส ๓๔๕๙/๐๓๘๗
เด็กหญิงวรรณิตา วราฤทธิภาคกุล

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ละนา แม่ละนา  

มส ๓๔๕๙/๐๓๘๘
เด็กหญิงพาณิภัค โชคทวีพร

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ละนา แม่ละนา  

มส ๓๔๕๙/๐๓๘๙
เด็กหญิงชวัลลักษณ์ จรรยาไพจิตร

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ละนา แม่ละนา  

มส ๓๔๕๙/๐๓๙๐
เด็กหญิงเกศราภรณ์ พาลิแล

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ละนา แม่ละนา  

มส ๓๔๕๙/๐๓๙๑
เด็กหญิงวราวี ปยชาติศรกุล

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาปาแหน แม่ละนา  

มส ๓๔๕๙/๐๓๙๒
เด็กหญิงสรัลพร ธงชัยชนะ

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาปาแหน แม่ละนา  

มส ๓๔๕๙/๐๓๙๓
เด็กชายนวพล ชนะชูเจริญ

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาปาแหน แม่ละนา  

มส ๓๔๕๙/๐๓๙๔
นางสาววัขราวรรณ ดวงศรี

๑๔/๐๖/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านยาปาแหน แม่ละนา  

มส ๓๔๕๙/๐๓๙๕
นายสุภาพชน พัฒนวโรทัย

๓๐/๐๓/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านยาปาแหน แม่ละนา  

มส ๓๔๕๙/๐๓๙๖
เด็กชายธีรพงษ์ อาทิตย์อุไร

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาปาแหน แม่ละนา  

มส ๓๔๕๙/๐๓๙๗
เด็กชายจิระวิน จีรพัฒน์พงศ์

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาปาแหน แม่ละนา  

มส ๓๔๕๙/๐๓๙๘
เด็กชายนิธิกร จะตี

๋

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาปาแหน แม่ละนา  

มส ๓๔๕๙/๐๓๙๙
เด็กหญิงณัฐริกา สิริมงคลพิศาล

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาปาแหน แม่ละนา  

มส ๓๔๕๙/๐๔๐๐
เด็กชายเอกชัย ฉันท์ชัยเดช

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาปูปอม นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๐๑
เด็กชายอธิโรจน์ -

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาปูปอม นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๐๒
เด็กชายสิรวิทย์ วิริยะอาทร

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาปูปอม นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๐๓
เด็กชายนที ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาปูปอม นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๐๔
เด็กชายธนกฤต ศรีอรุณวัฒนา

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาปูปอม นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๐๕
เด็กชายถิรพล วิริยะอาทร

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาปูปอม นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๐๖
เด็กชายเด่นภูมิ -

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาปูปอม นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๐๗
เด็กชายจิรพงศ์ -

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาปูปอม นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๐๘
เด็กหญิงกุณฑิรา ไพบูลย์รัศมี

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาปูปอม นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๐๙
เด็กหญิงคำอู -

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาปูปอม นาปูปอม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๑๒ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๔๕๙/๐๔๑๐
เด็กหญิงสโรชา ทองมน

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาปูปอม นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๑๑
เด็กหญิงพิชชาภา ทวีสุขกุลชัย

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาปูปอม นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๑๒
เด็กหญิงขวัญข้าว ไพรกลินวัฒนา

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาปูปอม นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๑๓
เด็กหญิงนัทธมน พันธุ์คีรีกุล

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาปูปอม นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๑๔
เด็กชายครรชิต อาจหาญอุทิศ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาปูปอม นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๑๕
เด็กชายสุมงคล -

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาปูปอม นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๑๖
เด็กหญิงการติมา จักรวาลสกุล

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาปูปอม นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๑๗
เด็กชายยอด ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาปูปอม นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๑๘
เด็กชายศุภกิตต์ คำจ่าม

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาปูปอม นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๑๙
เด็กชายไพศาล ธรรมชาติพิทักษ์

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาปูปอม นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๒๐
เด็กชายจารุวิทย์ สุนทรอิทธิศักดิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาปูปอม นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๒๑
เด็กชายประพัฒน์ รังสีนวกุล

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาปูปอม นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๒๒
เด็กชายภูผา วีราจรรณ์

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาปูปอม นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๒๓
เด็กหญิงชญาดา ศิวกรกุล

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาปูปอม นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๒๔
เด็กหญิงดวงหทัย -

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาปูปอม นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๒๕
เด็กหญิงศุภดา -

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาปูปอม นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๒๖
เด็กหญิงต่าย -

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาปูปอม นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๒๗
เด็กหญิงจรวยพร -

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาปูปอม นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๒๘
เด็กชายจันทกร กุนนะวรรณ

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาปูปอม นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๒๙
เด็กชายสุรชา เกตทิพย์สคทธ์

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาปูปอม นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๓๐
เด็กหญิงนิรัมพร ธนานนท์วุฒิกุล

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาปูปอม นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๓๑
เด็กชายศุกล สถาพรวิไล

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาปูปอม นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๓๒
เด็กชายธนวัฒน์ -

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาปูปอม นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๓๓
เด็กหญิงชุติมา ศิวกรกุล

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาปูปอม นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๓๔
เด็กหญิงวรนุช -

๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาปูปอม นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๓๕
เด็กหญิงพรทิพย์ -

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาปูปอม นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๓๖
เด็กหญิงจันจิรา ธนานนท์วุฒิกุล

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาปูปอม นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๓๗
เด็กหญิงกมลพร รังสีนวกุล

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาปูปอม นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๓๘
เด็กหญิงสุภาพร -

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาปูปอม นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๓๙
เด็กชายปยะบุตร วงค์เมือง

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาปูปอม นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๔๐
เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

อเนกอุทัย

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาปูปอม นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๔๑
เด็กชายชัยนันทน์ สำเภาโอฬาร

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจ่าโบ่ แม่ละนา  

มส ๓๔๕๙/๐๔๔๒
เด็กหญิงอรพรรณ ไพรเนติธรรม

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจ่าโบ่ แม่ละนา  

มส ๓๔๕๙/๐๔๔๓
เด็กหญิงอรวรา ไพรเนติธรรม

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจ่าโบ่ แม่ละนา  

มส ๓๔๕๙/๐๔๔๔
เด็กหญิงยุพิน สำเภาโอฬาร

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจ่าโบ่ แม่ละนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๑๓ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๔๕๙/๐๔๔๕
เด็กชายศรัณยู เกษตรโรจน์

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจ่าโบ่ แม่ละนา  

มส ๓๔๕๙/๐๔๔๖
เด็กหญิงจารุดา สินสายไทย

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจ่าโบ่ แม่ละนา  

มส ๓๔๕๙/๐๔๔๗
เด็กหญิงสตรีรัตน์ สำเภาโอฬาร

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจ่าโบ่ แม่ละนา  

มส ๓๔๕๙/๐๔๔๘
เด็กหญิงวันเพ็ญ ไพรเนติธรรม

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจ่าโบ่ แม่ละนา  

มส ๓๔๕๙/๐๔๔๙
เด็กหญิงศิรินดา วิวัฒน์ธรรม

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจ่าโบ่ แม่ละนา  

มส ๓๔๕๙/๐๔๕๐
เด็กหญิงสุธิกานต์ เพชรพญาไม้

๑๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2

นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๕๑
เด็กหญิงยุพา -

๒๗/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2

นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๕๒
เด็กหญิงกัลยา -

๑๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2

นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๕๓
เด็กหญิงพิมพ์วิภา วราฤทธิหิรัญกุล

์

๓๐/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2

นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๕๔
เด็กหญิงจ๋ามพอง -

๑๐/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2

นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๕๕
เด็กหญิงนวลคำ -

๑๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2

นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๕๖
เด็กหญิงจ๋ามทวย -

๐๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2

นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๕๗
เด็กหญิงนับดาว -

๐๑/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2

นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๕๘
เด็กหญิงคำทวย -

๐๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2

นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๕๙
เด็กชายจ๋อมแสง -

๐๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2

นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๖๐
เด็กชายอ่อน ไม่มีชือสกุล

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2

นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๖๑
เด็กหญิงจิดาภา วราฤทธิหิรัญกุล

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2

นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๖๒
เด็กหญิงเดือนแสง -

๐๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2

นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๖๓
เด็กหญิงแสงยิง -

๑๕/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2

นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๖๔
เด็กหญิงแสงห่าน -

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2

นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๖๕
เด็กหญิงเปาหอม -

๐๑/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2

นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๖๖
เด็กชายก๋อนคำ -

๐๑/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2

นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๖๗
เด็กชายคำปาง -

๐๓/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2

นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๖๘
เด็กชายแสงเมือง -

๒๑/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2

นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๖๙
เด็กชายข่อง ไม่มีชือสกุล

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2

นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๗๐
เด็กหญิงกัลยาณี -

๐๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2

นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๗๑
เด็กหญิงคำโหย่ง -

๐๑/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2

นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๗๒
เด็กหญิงหมายคำ -

๐๑/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2

นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๗๓
เด็กหญิงแสงโหม -

๐๖/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2

นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๗๔
เด็กหญิงหอมฮืน -

๐๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2

นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๗๕
เด็กชายส่วยอุ่ง -

๐๑/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2

นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๗๖
เด็กชายอุ๊ด ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2

นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๗๗
เด็กชายธนาคาร วราฤทธิหิรัญกุล

๑๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2

นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๗๘
เด็กชายบรรฑัต ธรรมชาติพิทักษ์

๑๙/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2

นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๗๙
เด็กชายมอญดาว -

๐๑/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2

นาปูปอม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๑๔ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๔๕๙/๐๔๘๐
เด็กชายลืน ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2

นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๘๑
เด็กชายสุพจน์ ทวีชัยสิงห์

๐๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2

นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๘๒
เด็กหญิงคำหลู่ -

๐๓/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2

นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๘๓
เด็กหญิงนำฝน -

๑๐/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2

นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๘๔
เด็กหญิงดาว ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2

นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๘๕
เด็กหญิงกู่ ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2

นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๘๖
เด็กหญิงหอม ไม่มีชือสกุล

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2

นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๘๗
เด็กหญิงจ๋ามปาง -

๐๕/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2

นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๘๘
เด็กหญิงบัวหอม -

๐๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2

นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๘๙
เด็กหญิงมอญเมือง -

๑๑/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2

นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๙๐
เด็กชายปรวัฒน์ บุญทำใจ

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๙๑
เด็กชายทรงศักดิ

์

-
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๙๒
เด็กชายเนาว์ -

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๙๓
เด็กชายพงศกร กำแหงจำรูญ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๙๔
เด็กชายพีระพัฒน์ อัศวิน

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๙๕
เด็กชายอนุภัทร รินเงิน

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๙๖
เด็กชายธีรดนัย ไพรวนาวัลย์

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๙๗
เด็กชายธนดล ไม่มีชือสกุล

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๙๘
เด็กชายเอกภพ บุญทำใจ

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๔๙๙
เด็กชายอิทธิกร สุริยะ

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๕๐๐
เด็กชายคำส่า -

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๕๐๑
เด็กหญิงจันทกานต์ ไพรวนาวัลย์

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๕๐๒
เด็กหญิงจันทราภา ไพรวนาวัลย์

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๕๐๓
เด็กหญิงสวภัทร อัศวิน

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๕๐๔
นายสุรชัย อินพนาสุข

่

๒๓/๐๒/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๕๐๕
นางสาวสาลิกา วงศ์ใหญ่

๒๘/๐๙/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๕๐๖
นางสาวณัฐวัลย์ เมืองลือ

๑๙/๐๙/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๕๐๗
นางสาวเกษรินทร์ อินแห้ว

๑๖/๐๓/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร นาปูปอม  

มส ๓๔๕๙/๐๕๐๘
นายจรูญ พัศชะสีห์

๒๓/๐๙/๒๕๒๓

เรือนจำแม่สะเรียง สิทธิมงคล  

มส ๓๔๕๙/๐๕๐๙
นายณัฐภัทร ในยะนา

๒๘/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำแม่สะเรียง สิทธิมงคล  

มส ๓๔๕๙/๐๕๑๐
นายเมธี สายนำเย็น

๑๔/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำแม่สะเรียง สิทธิมงคล  

มส ๓๔๕๙/๐๕๑๑
นายสันติ ปนเปยม

๑๒/๐๒/๒๕๒๙

เรือนจำแม่สะเรียง สิทธิมงคล  

มส ๓๔๕๙/๐๕๑๒
นายขจร พุทธิมา

๐๖/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำแม่สะเรียง สิทธิมงคล  

มส ๓๔๕๙/๐๕๑๓
นายสัญชัย ดอกอิน

๐๘/๐๘/๒๕๓๘

เรือนจำแม่สะเรียง สิทธิมงคล  

มส ๓๔๕๙/๐๕๑๔
นายปยวัช ทิพย์ประเสริฐ

๐๗/๐๓/๒๕๓๘

เรือนจำแม่สะเรียง สิทธิมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๑๕ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๔๕๙/๐๕๑๕
นายบุญชุม กิติวงค์

๑๒/๐๔/๒๕๑๙

เรือนจำแม่สะเรียง สิทธิมงคล  

มส ๓๔๕๙/๐๕๑๖
นายอานนท์ คำสีใจ

๒๓/๐๙/๒๕๓๖

เรือนจำแม่สะเรียง สิทธิมงคล  

มส ๓๔๕๙/๐๕๑๗
นายนัฐพงศ์ ชัยประพันธ์

๒๖/๐๑/๒๕๓๐

เรือนจำแม่สะเรียง สิทธิมงคล  

มส ๓๔๕๙/๐๕๑๘
นายพุธิพล สินธุชัย

๑๓/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำแม่สะเรียง สิทธิมงคล  

มส ๓๔๕๙/๐๕๑๙
นายพงศ์พิสุทธิ

์

แว่นแก้ว
๑๓/๐๓/๒๕๓๙

เรือนจำแม่สะเรียง สิทธิมงคล  

มส ๓๔๕๙/๐๕๒๐
นางสาวอำภา สมัครพงศ์พันธ์

๑๕/๐๔/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านพะมอลอ กิตติวงศ์  

มส ๓๔๕๙/๐๕๒๑
เด็กชายจิรภัทร ใฝใจทรัพย์กุศล

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะมอลอ กิตติวงศ์  

มส ๓๔๕๙/๐๕๒๒
เด็กหญิงพิรดา ใฝรักษา

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะมอลอ กิตติวงศ์  

มส ๓๔๕๙/๐๕๒๓
เด็กหญิงสุชาดา พิทักษ์ทนงศักดิ

์

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะมอลอ กิตติวงศ์  

มส ๓๔๕๙/๐๕๒๔
เด็กหญิงอธิชา มาลีไพรวัลย์

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะมอลอ กิตติวงศ์  

มส ๓๔๕๙/๐๕๒๕
นางสาวพรพิรุณ - ๘/๘/๒๕๓๘ วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๕๙/๐๕๒๖
นางสาวลัญชญา ศิริทองสกุล

๑๘/๒/๒๕๔๐
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๕๙/๐๕๒๗
นายศุธิชัย แตะทู

๑๑/๑๐/๒๕๔๐

วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๕๙/๐๕๒๘
นางสาวอุไร ยงสินธนสาร

๙/๑๑/๒๕๔๐
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๕๙/๐๕๒๙
นางสาวจอย ไม่มีชือสกุล

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๕๙/๐๕๓๐
นายกรองสิญจน์ วัฒนวงค์

๒/๑๒/๒๕๔๑
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๕๙/๐๕๓๑
นางสาวสุปวีญ์ อินณรงค์ ๑/๕/๒๕๔๑ วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๕๙/๐๕๓๒
นางสาวณัฐวิภา เผือกพาคำ

๒๖/๗/๒๕๔๑
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๕๙/๐๕๓๓
นางสาวบุษรา ไม่มีชือสกุล

่

๑/๗/๒๕๔๑ วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๕๙/๐๕๓๔
นางสาวเกศนี เลิศถาวรไพบูลย์ ๒/๗/๒๕๔๑ วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๕๙/๐๕๓๕
นางสาวสุรีพร สิทธิขันติธรรม

๑๓/๑/๒๕๔๑
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๕๙/๐๕๓๖
นางสาวสุทธิดา ขุนศีรีจำรัส ๓/๘/๒๕๔๑ วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๕๙/๐๕๓๗
นางสาวสุทธิดา มโนศักดิ

์

๓๑/๑/๒๕๔๑
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๕๙/๐๕๓๘
นางสาวศรีประภา ปนทวัง

๓/๑๒/๒๕๔๑
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๕๙/๐๕๓๙
นางสาวหน่อดา - ๓/๔/๒๕๔๒ วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๕๙/๐๕๔๐
นางสาววิไลพร รุ้งเจ็ดสี

๒๒/๔/๒๕๔๒
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๕๙/๐๕๔๑
นางสาวพิจิตรา วุฒิประภาส

๕/๑๐/๒๕๔๒
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๕๙/๐๕๔๒
นางสาวนุชรินทร์ สาครเชิดชู

๒๗/๘/๒๕๔๒
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๕๙/๐๕๔๓
นายบุญยอด ขจรกิตติกุล

๒๕/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๕๙/๐๕๔๔
นางสาวสุดารัตน์ ประดับขุนเขา

๓๐/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๕๙/๐๕๔๕
นางสาวชุติมา ชีวเฉลิมโรจน์

๒๔/๔/๒๕๔๒
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๕๙/๐๕๔๖
นางสาวกัลยา บุญเรืองปญญา

๑๑/๔/๒๕๔๒
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๕๙/๐๕๔๗
นางสาวดวงดาว รักษ์พงไพร

๒๕/๑/๒๕๔๒
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๕๙/๐๕๔๘
นางสาวพิมพา เผ่าพากเพียร

๒๒/๔/๒๕๔๒
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๕๙/๐๕๔๙
นางสาวพุทธมณี เจริญพระธรรม

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๑๖ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๔๕๙/๐๕๕๐
นางสาวขวัญจิต สายชลเชิดชู

๒/๑๒/๒๕๔๒
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๕๙/๐๕๕๑
นางสาวขวัญใจ สายชลเชิดชู

๒/๑๒/๒๕๔๒
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๕๙/๐๕๕๒
นางสาวพรธิวา ใฝรักษา ๓/๒/๒๕๔๒ วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๕๙/๐๕๕๓
นางสาวฐิติรัตน์ มโนศักดิ

์

๔/๘/๒๕๔๒ วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๕๙/๐๕๕๔
นางสาวกาญจนา อัมพรปญญา

๒๗/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๕๙/๐๕๕๕
นางสาวศิริรัตน์ เลิศหลังหลาย

่

๓๐/๙/๒๕๔๒
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๕๙/๐๕๕๖
นางสาวสาวิตรี ขันธ์เขียว

๑๗/๘/๒๕๔๒
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๕๙/๐๕๕๗
นางสาวศิริพร

วงศ์พนาประสิทธิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๕๙/๐๕๕๘
นางสาวสาวิตรี

เลิศพิเชียรไพบูลย์
๒/๘/๒๕๔๒ วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๕๙/๐๕๕๙
นางสาววันเพ็ญ มณีสกุลจิตร

๒๓/๑/๒๕๔๒
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๕๙/๐๕๖๐
นางสาวอัยพร ไม่มีชือสกุล

่

๓/๑/๒๕๔๒ วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๕๙/๐๕๖๑
นางสาววรรณรัตน์ เลิศพงศธร ๘/๔/๒๕๔๒ วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๕๙/๐๕๖๒
นางสาววิลัยภรณ์ ดวงสุรินทร์

๒๔/๘/๒๕๔๒
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๕๙/๐๕๖๓
นางสาวอรพรรณ กันทะวงศ์

๒๐/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๕๙/๐๕๖๔
นางสาวนันทพร ตะมัดงาม

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๕๙/๐๕๖๕
นายพานุวัฒน์ คัญชิง ๗/๗/๒๕๔๒ วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๕๙/๐๕๖๖
นางสาวสุภาภรณ์ พันธุ์พุทธรักษา

๒๙/๘/๒๕๔๒
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๕๙/๐๕๖๗
นางสาวอนงค์นาฎ บุรมณ์

๒๓/๑/๒๕๔๓
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๕๙/๐๕๖๘
นางสาวโชติญา ทาไช

๒๘/๔/๒๕๔๓
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๕๙/๐๕๖๙
นางสาวสหัสชัย โสมิญะ

๘/๑๒/๒๕๔๓
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๕๙/๐๕๗๐
นายฐิติกร ศรีวิจื

๋

๘/๓/๒๕๔๓ วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๕๙/๐๕๗๑
นางสาวจันจิรา เพชรพญาไพร

๑๗/๔/๒๕๔๓
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๕๙/๐๕๗๒
นางสาวจินตนา ผดุงสายชล ๙/๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๕๙/๐๕๗๓
นางสาวกรรณิกา ภัทราพรหมกุล ๓/๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๕๙/๐๕๗๔
นางสาวชฎาพร พนมผดุง

๑๙/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๕๙/๐๕๗๕
นางสาวพรพรรณ พนาเลิศชุติ

๑๔/๙/๒๕๔๓
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๕๙/๐๕๗๖
นายสวิท บุญหล้า

๑๐/๑/๒๕๔๓
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๕๙/๐๕๗๗
นางสาวศิริพร ศรืพจน์มณีรัตน์

๒๒/๖/๒๕๔๓
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๕๙/๐๕๗๘
นายทัตเทพ ทองโชติ

๑๘/๒/๒๕๔๓
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๕๙/๐๕๗๙
นางสาวภารดี กระจ่างพันธ์

๑๘/๕/๒๕๔๓
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๕๙/๐๕๘๐
นางสาวสุภาพร คงกิจมันเลิศ

่

๒๕/๒/๒๕๔๓
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กิตติวงศ์  

มส ๓๔๕๙/๐๕๘๑
นางอัจฉราพรรณ กันทาทรัพย์

๒๔/๐๕/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านโพซอ บ้านแพะ  

มส ๓๔๕๙/๐๕๘๒
นางสาวสุชาดา เยียะสูงเนิน

๊

๐๔/๐๓/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านโพซอ บ้านแพะ  

มส ๓๔๕๙/๐๕๘๓
เด็กชายจักรพันธ์ เก่งอาวุธ

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพซอ บ้านแพะ  

มส ๓๔๕๙/๐๕๘๔
เด็กหญิงชนาภา คุ้มมีความสุข

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพซอ บ้านแพะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๑๗ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๔๕๙/๐๕๘๕
เด็กหญิงโสภิดา คุณก้องไกร

๑๒/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโพซอ บ้านแพะ  

มส ๓๔๕๙/๐๕๘๖
เด็กหญิงกันตา โกศลเจริญกิจ

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพซอ บ้านแพะ  

มส ๓๔๕๙/๐๕๘๗
เด็กหญิงรยา กุนทีสมบูรณ์สุข ๓/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโพซอ บ้านแพะ  

มส ๓๔๕๙/๐๕๘๘
เด็กหญิงกมลวรรณ -

๒๔/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโพซอ บ้านแพะ  

มส ๓๔๕๙/๐๕๘๙
เด็กหญิงกนกพร ไกรศรีธรรม

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพซอ บ้านแพะ  

มส ๓๔๕๙/๐๕๙๐
เด็กหญิงหมึวา -

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพซอ บ้านแพะ  

มส ๓๔๕๙/๐๕๙๑
เด็กหญิงสมพร -

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพซอ บ้านแพะ  

มส ๓๔๕๙/๐๕๙๒
นางสาวปาริชาติ -

๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพซอ บ้านแพะ  

มส ๓๔๕๙/๐๕๙๓
เด็กชายสมชาติ -

๒๐/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโพซอ บ้านแพะ  

มส ๓๔๕๙/๐๕๙๔
เด็กหญิงกันธิชา ธรรมวินิจสกุล

๒๘/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโพซอ บ้านแพะ  

มส ๓๔๕๙/๐๕๙๕
เด็กหญิงจิดาภา ธรรมวินิจสกุล

๒๒/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโพซอ บ้านแพะ  

มส ๓๔๕๙/๐๕๙๖
นางสาวชไมพร เงินรุ่งระวี

๑๕/๕/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านโพซอ บ้านแพะ  

มส ๓๔๕๙/๐๕๙๗
เด็กหญิงณิชา ไสวเพ็ญสุภา ๑/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโพซอ บ้านแพะ  

มส ๓๔๕๙/๐๕๙๘
เด็กหญิงอริสา ชุติมานราธร

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพซอ บ้านแพะ  

มส ๓๔๕๙/๐๕๙๙
เด็กหญิงพิมพา ครองขุนคีรี

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพซอ บ้านแพะ  

มส ๓๔๕๙/๐๖๐๐
นางสาวสุมาลี -

๒๔/๐๑/๒๕๓๘

โรงเรียนบ้านโพซอ บ้านแพะ  

มส ๓๔๕๙/๐๖๐๑
นายทศพล ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโพซอ บ้านแพะ  

มส ๓๔๕๙/๐๖๐๒
นายอดิศักดิ

์

-
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโพซอ บ้านแพะ  

มส ๓๔๕๙/๐๖๐๓
นางสาวนารี ไม่มีชือสกุล

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านโพซอ บ้านแพะ  

มส ๓๔๕๙/๐๖๐๔
เด็กหญิงประทุมพร กนกชาตบุษย์

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพซอ บ้านแพะ  

มส ๓๔๕๙/๐๖๐๕
นางสาวสุพรรณี -

๒๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านโพซอ บ้านแพะ  

มส ๓๔๕๙/๐๖๐๖
เด็กชายอดิศร -

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเพียงหลวง 11 บ้านแพะ  

มส ๓๔๕๙/๐๖๐๗
เด็กหญิงอาภรณ์ วนาเจริญ

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเพียงหลวง 11 บ้านแพะ  

มส ๓๔๕๙/๐๖๐๘
เด็กหญิงอารตี ชนาปติ

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเพียงหลวง 11 บ้านแพะ  

มส ๓๔๕๙/๐๖๐๙
เด็กชายมงคล ธิติการค้า

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเพียงหลวง 11 บ้านแพะ  

มส ๓๔๕๙/๐๖๑๐
เด็กชายพันธกานต์ ปญญาคม

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเพียงหลวง 11 บ้านแพะ  

มส ๓๔๕๙/๐๖๑๑
เด็กหญิงทิพปภา เก่งค้าขาย

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเพียงหลวง 11 บ้านแพะ  

มส ๓๔๕๙/๐๖๑๒
เด็กหญิงเนตรนภา กิตติมีพรชัย

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเพียงหลวง 11 บ้านแพะ  

มส ๓๔๕๙/๐๖๑๓
เด็กหญิงนัยน์ปพร ขจิตพวงมาลา

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเพียงหลวง 11 บ้านแพะ  

มส ๓๔๕๙/๐๖๑๔
เด็กหญิงจันทร์จิรา เปรมนภา

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเพียงหลวง 11 บ้านแพะ  

มส ๓๔๕๙/๐๖๑๕
เด็กหญิงพรศรี -

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเพียงหลวง 11 บ้านแพะ  

มส ๓๔๕๙/๐๖๑๖
นางสาวสีดา เก่งเดินดง

๑๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเพียงหลวง 11 บ้านแพะ  

มส ๓๔๕๙/๐๖๑๗
เด็กหญิงหน่อเซพอ -

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเพียงหลวง 11 บ้านแพะ  

มส ๓๔๕๙/๐๖๑๘
นางสาวหน่อโตโบรา -

๐๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเพียงหลวง 11 บ้านแพะ  

มส ๓๔๕๙/๐๖๑๙
นางสาวลาแอะพอ -

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเพียงหลวง 11 บ้านแพะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๑๘ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๔๕๙/๐๖๒๐
นายอำนวย ตรงสถาน

๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเพียงหลวง 11 บ้านแพะ  

มส ๓๔๕๙/๐๖๒๑
นายอุทัย ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเพียงหลวง 11 บ้านแพะ  

มส ๓๔๕๙/๐๖๒๒
นายสมเกียรติ -

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเพียงหลวง 11 บ้านแพะ  

มส ๓๔๕๙/๐๖๒๓
เด็กชายพงศกร -

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเพียงหลวง 11 บ้านแพะ  

มส ๓๔๕๙/๐๖๒๔
เด็กชายสิงหา -

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเพียงหลวง 11 บ้านแพะ  

มส ๓๔๕๙/๐๖๒๕
นางสาวทัศน์วรรณ์ -

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเพียงหลวง 11 บ้านแพะ  

มส ๓๔๕๙/๐๖๒๖
นางสาวสุมาลี คิดประสิทธิศิลป

์

๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเพียงหลวง 11 บ้านแพะ  

มส ๓๔๕๙/๐๖๒๗
นางสาวอัมพร ตระกูลรุ่งเรือง

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเพียงหลวง 11 บ้านแพะ  

มส ๓๔๕๙/๐๖๒๘
นางสาววนิดา คิดประสิทธิศิลป

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเพียงหลวง 11 บ้านแพะ  

มส ๓๔๕๙/๐๖๒๙
นายธวัชชัย ไพรอนันต์กุล

๑๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเพียงหลวง 11 บ้านแพะ  

มส ๓๔๕๙/๐๖๓๐
นายนิยม เกษตรสำราญ

๑๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเพียงหลวง 11 บ้านแพะ  

มส ๓๔๕๙/๐๖๓๑
นายอาคม สาริธร

๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเพียงหลวง 11 บ้านแพะ  

มส ๓๔๕๙/๐๖๓๒
นายกนกศักดิ

์

กันแก้ว
๑๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเพียงหลวง 11 บ้านแพะ  

มส ๓๔๕๙/๐๖๓๓
นางสาวสุธีรา เกษตรรุ่งทรัพย์

๒๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเพียงหลวง 11 บ้านแพะ  

มส ๓๔๕๙/๐๖๓๔
นางสาวบุญมี ชุติมารุ่งเรือง

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเพียงหลวง 11 บ้านแพะ  

มส ๓๔๕๙/๐๖๓๕
นางสาวบุศรา กิตติมีพรชัย

๐๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเพียงหลวง 11 บ้านแพะ  

มส ๓๔๕๙/๐๖๓๖
นางสาวเกษร สิริชาติ

๑๒/๑๒/๒๕๒๖

วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๖๓๗
นายจักรพงษ์ สุดสวยวนา

๑๒/๑๐/๒๕๓๕

วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๖๓๘
นายฐิติวัฒน์ แฝงแปง ๗/๒/๒๕๓๖ วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๖๓๙
นายสุภาษิต มงคลอัญชลี

๑๘/๑๐/๒๕๓๖

วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๖๔๐
นางสาววันเพ็ญ ขจรเกียรติคีรี

๑๔/๘/๒๕๔๓
วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๖๔๑
เด็กชายอธิป ไม่มีชือสกุล

่

๒๐/๙/๒๕๔๔
วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๖๔๒
เด็กชายเอกลักษณ์ สารพรหม

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๖๔๓
เด็กหญิงวดี

ดาวเรืองศรีสดใส ๒/๑๒/๒๕๔๔
วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๖๔๔
เด็กหญิงศิริภูมิ ใจสดสวยสวัสดิ

์

๕/๑๒/๒๕๔๔
วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๖๔๕
เด็กหญิงอรนัส ศรีภัทรนำวงศ์

๒๖/๓/๒๕๔๕
วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๖๔๖
เด็กชายอภิชาติ แดนทองมณีกุล

๒๗/๑/๒๕๔๕
วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๖๔๗
เด็กชายพีรพงค์ จูแวน

๑๒/๓/๒๕๔๕
วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๖๔๘
เด็กหญิงสุภาพร วงขุน

๓๐/๓/๒๕๔๕
วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๖๔๙
เด็กชายบุลกิต บูชาบุญกุศล ๗/๔/๒๕๔๕ วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๖๕๐
เด็กหญิงกรองทอง ไสวสายเมือง

๑๔/๘/๒๕๔๕
วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๖๕๑
เด็กหญิงศศิธร ชัยยา

๒๕/๕/๒๕๔๕
วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๖๕๒
เด็กชายชญานนท์ จริยางามพร้อม

๒๓/๖/๒๕๔๕
วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๖๕๓
เด็กหญิงธิดา ชนิตภพภูมิ

๒๒/๙/๒๕๔๕
วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๖๕๔
เด็กหญิงวริสรา สิริสถาพรไชย

๙/๑๐/๒๕๔๕
วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๑๙ / ๔๑
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มส ๓๔๕๙/๐๖๕๕
เด็กหญิงอรทัย ไกรศรีพบสุข

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๖๕๖
เด็กหญิงนภัส สง่าพันธ์ประทีป

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๖๕๗
เด็กชายอดิเทพ แตะต้อย

๑๖/๑/๒๕๔๖
วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๖๕๘
เด็กชายธีรพงษ์ วงษ์ษา ๑/๒/๒๕๔๖ วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๖๕๙
เด็กหญิงเกวลี เลิศอนันต์วิมล ๙/๒/๒๕๔๖ วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๖๖๐
เด็กหญิงปริยากร ยงวนาพงศ์ ๙/๒/๒๕๔๖ วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๖๖๑
เด็กชายวีรชัย หล้าหลวง

๑๙/๓/๒๕๔๖
วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๖๖๒
เด็กหญิงสุจริดา รุ่งอรุณทอแสง

๑๐/๔/๒๕๔๖
วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๖๖๓
เด็กหญิงมันทนา กริชนรา

๑๕/๔/๒๕๔๖
วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๖๖๔
เด็กชายมงคล โพธิวิษา

๒๓/๔/๒๕๔๖
วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๖๖๕
เด็กชายเอกชัย รักไพรสายเพชร ๑๗/๕/๒๕๔๖

วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๖๖๖
เด็กหญิงสุพรรษา บรรยง

๑๔/๗/๒๕๔๖
วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๖๖๗
เด็กหญิงนภัสกร ทะนะคำ

๒๒/๗/๒๕๔๖
วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๖๖๘
เด็กชายเฉลิมศักดิ

์

มงคลผาสุข
๒๙/๗/๒๕๔๖

วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๖๖๙
เด็กชายสิทธิพล มงคลผาสุข ๑/๘/๒๕๔๖ วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๖๗๐
เด็กหญิงชมูพอ -

๒๐/๘/๒๕๔๖
วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๖๗๑
เด็กหญิงกชพรรณ ผาติวโรดม ๑/๙/๒๕๔๖ วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๖๗๒
เด็กหญิงกชวรรณ ผาติวโรดม ๑/๙/๒๕๔๖ วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๖๗๓
เด็กหญิงกชมน ผาติวโรดม ๑/๙/๒๕๔๖ วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๖๗๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ บูชาบุญกุศล

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๖๗๕
เด็กชายอนันต์ สิริชาญธุรกิจ

๑/๑๑/๒๕๔๖
วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๖๗๖
เด็กชายวันชัย แสงเทียนงาม

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๖๗๗
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ฝายรีย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๖๗๘
เด็กหญิงฉวีพร ใฝในกิจ ๗/๑/๒๕๔๗ วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๖๗๙
เด็กหญิงชุติมา ศรีพจนารถพร

๑๖/๑/๒๕๔๗
วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๖๘๐
เด็กชายสรวิชญ์ เวคินหิรัญ

๒๙/๑/๒๕๔๗
วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๖๘๑
เด็กชายพรชัย มีสัมพันธ์ไมตรี ๗/๒/๒๕๔๗ วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๖๘๒
เด็กชายศุภกฤต อ่วมปน

๒๗/๒/๒๕๔๗
วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๖๘๓
เด็กหญิงสุพัตรา สายฝน ๔/๓/๒๕๔๗ วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๖๘๔
เด็กชายเนติพงศ์ อัมพรประทาน

๒๘/๕/๒๕๔๗
วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๖๘๕
เด็กชายอนุทัย ยงวนาพงศ์

๓๑/๕/๒๕๔๗
วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๖๘๖
เด็กหญิงเจนจิรา พรสวรรค์นนท์

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๖๘๗
เด็กชายอรรถวิท ยวงลังกา

๒๐/๗/๒๕๔๗
วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๖๘๘
เด็กชายชลธาร นำใจธาร

๒๓/๗/๒๕๔๗
วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๖๘๙
เด็กชายอดิศักดิ

์

ยงสกุลนวลศรี
๑๙/๘/๒๕๔๗

วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๒๐ / ๔๑
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มส ๓๔๕๙/๐๖๙๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

วงษ์ษา

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๖๙๑
เด็กหญิงชมพูนุช ศิลาชาล

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๖๙๒
เด็กชายนนธนันท์ ผาติพันธ์สิน

๑๓/๑/๒๕๔๗
วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๖๙๓
เด็กหญิงธีวรา ผลาวรรณ์

๔/๑๒/๒๕๔๗
วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๖๙๔
เด็กชายชงคม โพธิตา ๘/๑/๒๕๔๘ วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๖๙๕
เด็กชายภูริต อ่วมปน

๒๓/๑/๒๕๔๘
วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๖๙๖
เด็กชายธิตินนท์ บูชาเลิศวรัญู ๑/๒/๒๕๔๘ วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๖๙๗
เด็กหญิงสุพิชญา มาลามิตรปติ

๑๙/๓/๒๕๔๘
วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๖๙๘
เด็กชายภัทรพล สุขสันต์สำราญ

๒๘/๔/๒๕๔๘
วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๖๙๙
เด็กหญิงบุศยา ธิมา ๒/๕/๒๕๔๘ วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๗๐๐
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ธานิยาธาม ๓/๕/๒๕๔๘ วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๗๐๑
เด็กชายอภิเทพ

บูชาพุทธรักษารุ่ง ๑๓/๕/๒๕๔๘
วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๗๐๒
เด็กหญิงพนิดา บูชาดวงประทีป ๒๔/๕/๒๕๔๘

วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๗๐๓
เด็กชายกฤษกร หยุดยัง

้

๒๕/๕/๒๕๔๘
วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๗๐๔
เด็กหญิงปาริชาติ ลืมนัด

๒๖/๕/๒๕๔๘
วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๗๐๕
เด็กชายวันชัย เบญจคีรี

๒๕/๖/๒๕๔๘
วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๗๐๖
เด็กชายกิตติศักดิ

์

หล้าหลวง
๒๒/๗/๒๕๔๘

วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๗๐๗
เด็กชายราเมนทร์ นิลมูล ๗/๕/๒๕๔๘ วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๗๐๘
เด็กหญิงลัดดาวรรณ สารพรหม

๑๙/๖/๒๕๔๘
วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๗๐๙
เด็กชายชยพัทธ์ ไชยพันธ์

๒๒/๘/๒๕๔๘
วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๗๑๐
เด็กชายรัฐภูมิ บุญทา

๑๕/๙/๒๕๔๘
วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๗๑๑
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา อ้นนาง

๒๕/๙/๒๕๔๘
วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๗๑๒
เด็กหญิงอรทัย ชุติมาสมานกุล

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๗๑๓
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เบญจคีรี

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๗๑๔
เด็กหญิงสายชล ชัยเรืองศรี

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๗๑๕
เด็กหญิงสายธาร ชัยเรืองศรี

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๗๑๖
เด็กหญิงนิภา วันเผด็จ ๗/๓/๒๕๔๙ วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๗๑๗
เด็กชายชัยวัฒน์ มาลามิตรปติ

๑๕/๓/๒๕๔๙
วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๗๑๘
เด็กชายปณณวัฒน์ หยุดยัง

้

๒๕/๔/๒๕๔๙
วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๗๑๙
เด็กชายศรันย์ภัทร มงคล

๒๐/๕/๒๕๔๙
วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๗๒๐
เด็กหญิงอภิชญา สิยานันท์

๒๐/๕/๒๕๔๙
วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๗๒๑
เด็กหญิงปสุตา ทยาน

๑๖/๖/๒๕๔๙
วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๗๒๒
เด็กชายณัฐดนัย กือโพ

๑๙/๖/๒๕๔๙
วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๗๒๓
เด็กหญิงปาลิตา นะสุ

๒๐/๖/๒๕๔๙
วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๗๒๔
เด็กชายเอกราช พิทักษ์ดอย

๒๔/๖/๒๕๔๙
วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๒๑ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๔๕๙/๐๗๒๕
เด็กหญิงอัณศยา เกตุสำอางค์

๑๐/๘/๒๕๔๙
วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๗๒๖
เด็กหญิงธาริณี -

๑๓/๘/๒๕๔๙
วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๗๒๗
เด็กหญิงรัชนีกร ปญญาชนก

๒๓/๘/๒๕๔๙
วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๗๒๘
เด็กหญิงพรหมพร วารี

๒๘/๘/๒๕๔๙
วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๗๒๙
เด็กหญิงอำภา ศรีสมบัติกนก

๓๑/๘/๒๕๔๙
วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๗๓๐
เด็กชายวีรภัทร หยกขุมทรัพย์ ๓/๙/๒๕๔๙ วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๗๓๑
เด็กหญิงภานิดา ถาวรวิภาสขจร

๒๐/๙/๒๕๔๙
วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๗๓๒
เด็กชายธนพนธ์ วิลัย

๒/๑๐/๒๕๔๙
วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๗๓๓
เด็กหญิงวิลาสิณี ศรีแก้ว

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๗๓๔
เด็กชายมนภาส พลับพลึงไพร

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๗๓๕
เด็กหญิงกัญญาณัฐ พวงไพรพฤกษ์

๓/๑๑/๒๕๔๙
วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๗๓๖
เด็กหญิงรวีวรรณ กันทา

๘/๑๑/๒๕๔๙
วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๗๓๗
เด็กหญิงญาณิศา ทวีผลคูณลาภ

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๗๓๘
เด็กหญิงธีร์จุฑา บุญโสภาคย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๗๓๙
เด็กหญิงจุฑารัตน์ บึงวิชัย ๘/๒/๒๕๕๐ วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๗๔๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ใฝกุศลสูง ๓๐/๓/๒๕๕๐ วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๗๔๑
เด็กชายเจษฎา กันธาสิทธิ

์

๓๑/๕/๒๕๕๐
วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๗๔๒
เด็กชายณรงค์ ไผ่อนุรักษ์มงคล

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพะพิทยา บ้านแพะ  

มส ๓๔๕๙/๐๗๔๓
เด็กหญิงนงนภัส ผาติวัฒนลาภ

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพะพิทยา บ้านแพะ  

มส ๓๔๕๙/๐๗๔๔
เด็กหญิงสุภัสสร นันทบรรเลง

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพะพิทยา บ้านแพะ  

มส ๓๔๕๙/๐๗๔๕
เด็กชายกรวิชญ์ มาลาชัยกุล

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพะพิทยา บ้านแพะ  

มส ๓๔๕๙/๐๗๔๖
เด็กชายดลมนัส กิจโรจน์สกุล

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแพะพิทยา บ้านแพะ  

มส ๓๔๕๙/๐๗๔๗
เด็กชายวรชน ผาติบุญมงคล

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพะพิทยา บ้านแพะ  

มส ๓๔๕๙/๐๗๔๘
เด็กชายวรยศ วงศ์อิทธิฤทธิ

์

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแพะพิทยา บ้านแพะ  

มส ๓๔๕๙/๐๗๔๙
เด็กหญิงแสงจันทร์ ขจรสันติพงศ์

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพะพิทยา บ้านแพะ  

มส ๓๔๕๙/๐๗๕๐
เด็กชายเจริญรัตน์ จรูญค้าเจริญ

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพะพิทยา บ้านแพะ  

มส ๓๔๕๙/๐๗๕๑
เด็กชายธิติ ดอกไม้ปา

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพะพิทยา บ้านแพะ  

มส ๓๔๕๙/๐๗๕๒
เด็กชายธนชัย เลิศดวงพร

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพะพิทยา บ้านแพะ  

มส ๓๔๕๙/๐๗๕๓
เด็กชายทสรฐ ใฝปญญา

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพะพิทยา บ้านแพะ  

มส ๓๔๕๙/๐๗๕๔
เด็กชายปฏิพน อาภาจันทร์

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพะพิทยา บ้านแพะ  

มส ๓๔๕๙/๐๗๕๕
เด็กชายหรรษธร -

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพะพิทยา บ้านแพะ  

มส ๓๔๕๙/๐๗๕๖
เด็กชายธวัชชัย ดวงพร

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพะพิทยา บ้านแพะ  

มส ๓๔๕๙/๐๗๕๗
เด็กชายภัทรพล กรองบริสุทธิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพะพิทยา บ้านแพะ  

มส ๓๔๕๙/๐๗๕๘
เด็กชายธีรภัทร พลตือ

้

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพะพิทยา บ้านแพะ  

มส ๓๔๕๙/๐๗๕๙
เด็กชายรพีภัทร อมรนิรันดร์กุล

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพะพิทยา บ้านแพะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๒๒ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๔๕๙/๐๗๖๐
เด็กชายอธิปไตย วรารักษ์กุลชัย

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพะพิทยา บ้านแพะ  

มส ๓๔๕๙/๐๗๖๑
เด็กหญิงอัญชิสา มาลาดีเลิศ

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพะพิทยา บ้านแพะ  

มส ๓๔๕๙/๐๗๖๒
เด็กชายเกษมศักดิ

์

ใฝสุขสรรค์
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพะพิทยา บ้านแพะ  

มส ๓๔๕๙/๐๗๖๓
เด็กชายธนาวุฒิ มีปญญาดี

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพะพิทยา บ้านแพะ  

มส ๓๔๕๙/๐๗๖๔
เด็กชายภัทรดนัย วรนารถฤดี ๖/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ บ้านแพะ  

มส ๓๔๕๙/๐๗๖๕
เด็กชายทวี

ไมตรีประสานกิจ
๔/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ บ้านแพะ  

มส ๓๔๕๙/๐๗๖๖
เด็กชายเธียรศิริ ชุติมาพึงพร

่

๗/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ บ้านแพะ  

มส ๓๔๕๙/๐๗๖๗
นายเกษม กันทาหอม

๑๖/๑๒/๒๕๐๑

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๗๖๘
นายพีระยุทธ์ นงค์ยา

๑๐/๑๒/๒๕๑๖

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๗๖๙
นายเฉลิมพล ปวงคำคง

๑๖/๐๒/๒๕๒๕

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๗๗๐
นายศุภวัฒน์ อินตาวงษ์

๒๔/๐๘/๒๕๓๕

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๗๗๑
นางเสาวนีย์ ชูเกียรติ

๑๓/๐๙/๒๕๑๒

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๗๗๒
นางบุญศรี ชูเกียรติ

๔/๐๔/๒๕๑๗
วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๗๗๓
นางสาวสุนารี ธารายืนยง

๑๘/๐๓/๒๕๒๘

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๗๗๔
เด็กชายธนกร ปณณิกา

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๗๗๕
เด็กชายพงศธร เลิศหลังหลาย

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๗๗๖
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ประทินสุขอำไพ
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๗๗๗
เด็กชายสิทธิพล สุขวาง

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๗๗๘
เด็กหญิงปริยากร วงษ์ภูธร

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๗๗๙
เด็กหญิงกฤษณา ปูติบ

๊

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๗๘๐
เด็กหญิงพิชชากรณ์ มีสุขไพร

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๗๘๑
เด็กหญิงนิภาวรรณ ปนทวัง

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๗๘๒
เด็กชายเอกมงคล

ใฝการงานสัมพันธ์ ๑๑/๐๕/๒๕๔๙

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๗๘๓
เด็กชายปกฤต สมฟู

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๗๘๔
เด็กหญิงไอนา -

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๗๘๕
เด็กหญิงนภัสสร วิมลอานัน

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๗๘๖
เด็กหญิงวรัทยา มีถู

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๗๘๗
เด็กหญิงขวัญชนก ชัยอุปละ

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๗๘๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เขตคำ

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๗๘๙
เด็กหญิงศิรินญากร เสียพลี

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๗๙๐
เด็กหญิงวนิดา -

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๗๙๑
เด็กหญิงครองทอง นุชเสน

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๗๙๒
เด็กหญิงชนาภา สืบพงษ์ธวัชชัย

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๗๙๓
เด็กชายเสกสรรค์ ชืนชีวิตสุข

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๗๙๔
เด็กหญิงธันยพร เย็นศิลาแลง

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๒๓ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๔๕๙/๐๗๙๕
เด็กชายนิพนธ์ ร่มไทรงาม

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๗๙๖
เด็กหญิงจารุวรรณ ไผ่บุญมงคล

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๗๙๗
เด็กหญิงถาวรีย์ ครองจักรวาล

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๗๙๘
เด็กหญิงนิราภร กลองชนะกุล

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๗๙๙
เด็กหญิงปาริชาติ บุษบาสดใส

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๐๐
เด็กหญิงผกามาส -

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๐๑ เด็กหญิงพอแอะเซอะ
-

๒๑/๐๑/๒๕๔๔

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๐๒
เด็กหญิงศุภานัน มหาลาภยศ

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๐๓
เด็กหญิงอารี สายชลพิมาน

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๐๔
เด็กหญิงยัสมิน เจะแย

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๐๕
เด็กชายสุรชัย ศิริโสภาวัฒนา

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๐๖
เด็กหญิงชญาณี ศิลาชาล

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๐๗
เด็กหญิงนำเพชร -

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๐๘
เด็กหญิงสุจีรา วนาสถาพรพิศ

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๐๙
เด็กหญิงสุณิสา ตาแก้ว

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๑๐
เด็กหญิงโสภา ก๋องปุก

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๑๑
เด็กหญิงโสภิดา จินดานุสิต

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๑๒
เด็กหญิงอรณิชา มหาลาภยศ

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๑๓
เด็กหญิงแอะแอะ -

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๑๔
เด็กหญิงสุนิษา -

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๑๕
เด็กชายรัชชานนท์ วงค์อ้าย

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๑๖
เด็กชายสมศีล สุขรักษ์

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๑๗
เด็กชายอนุวัตร คุกจันแปง

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๑๘
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ปญญาไพรวัน

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๑๙
เด็กหญิงอินทิรา เจนท่องไพร

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๒๐
เด็กชายวิรุฬห์ แววปรานี

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๒๑
เด็กชายคมชาญ ชาติพลพิสุทธิ

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๒๒
เด็กชายจรูญ เครือคีรี

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๒๓
เด็กชายเนมู ไม่มีชือสกุล

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๒๔
เด็กชายบริบูรณ์ บริเวช

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๒๕
เด็กชายศักดิสุบรรณ

์

เกือกูลยศสุนทร

้

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๒๖
เด็กชายสมเพชร ชลาวิไล

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๒๗
เด็กหญิงกรรณิการ์ คงเงินทอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๒๘
เด็กหญิงกานดา เทิดวนา

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๒๙
เด็กหญิงจันจิรา สงวนสมุทร

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๒๔ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๔๕๙/๐๘๓๐
เด็กหญิงจิรพรรณ สุดแดนไพร

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๓๑
เด็กหญิงจิรวรรณ์ สุดแดนไพร

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๓๒
เด็กหญิงชมเดือน บรรพตพิมาน

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๓๓
เด็กหญิงนัฐกันยา กิงแก้วไพร

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๓๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ บูชาโลกธาดา

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๓๕
เด็กหญิงนาตาฌา วงษ์ภูธร

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๓๖
เด็กหญิงลลิตา คงเจริญงาม

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๓๗
เด็กชายสุรศักดิ

์

อินจินดา
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๓๘
เด็กชายณัฐวุฒิ ขยันจินดาปราณี

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๓๙
เด็กชายธนาโชค พงค์นาคพันธ์

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๔๐
เด็กชายธีรวุทย์ พิมานธิติ

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๔๑
นายนูนูนา ไม่มีชือสกุล

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๒

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๔๒
เด็กชายสัทธา ชูพงษ์เฉิดฉาย

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๔๓
เด็กชายอนุชาติ ก้องเรืองเดช

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๔๔
เด็กหญิงชไมพร ดำรงกิตติคุณ

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๔๕
เด็กหญิงฐิติพร พนาร่มรืน

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๔๖
นางสาวบุษบา สนันแสงวิจิตร

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๓

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๔๗
เด็กหญิงพรพิพัฒน์ ถาวรนนทคุปต์

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๔๘
เด็กหญิงพรภิมล ศรีสันต์อร่าม

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๔๙
เด็กหญิงพรศรี -

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๕๐
เด็กหญิงพาณี -

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๕๑
เด็กหญิงรัตนา ศรีไสวมาลี

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๕๒
เด็กหญิงวรพรรณ คงยอดเยียม

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๕๓
เด็กหญิงวิไลพร หมอกมนต์สิทธิ

์

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๕๔
เด็กหญิงสุกัญญา ปรีดาคุณาคุณ

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๕๕
เด็กหญิงอำภาพร วันเผด็จ

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๕๖
เด็กหญิงวนิดา เขียวเทพ

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๕๗
เด็กชายพลเดช หยกรัตนมาลัย

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๕๘
เด็กชายเสริมพร สิริบุญพาพร

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๕๙
เด็กหญิงมะลิ

ชาติพันธ์แจ่มจรัส
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๖๐
เด็กหญิงรุ่งนภา นอบน้อมไพร

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๖๑
เด็กหญิงไศลา ดวงดีกุล

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๖๒
นางสาวหน่อเกแพ -

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๖๓
เด็กหญิงกวินธิดา ภูผาแกร่ง

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๖๔
เด็กชายกฤษณ์ ฟากุศล

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๒๕ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๔๕๙/๐๘๖๕
นายพลวัต ดวงพร

๒๐/๑๒/๒๕๔๓

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๖๖
เด็กชายธาราวรรณ เฉิดฉายบริสุทธิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๖๗
นายธวัชชัย ร่มไทรงาม

๒๙/๐๘/๒๕๔๓

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๖๘
เด็กชายนิติพงษ์ เจตนาดำรง

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๖๙
เด็กชายบัญญัติ โพธิควา

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๗๐
เด็กชายวรุตน์ ชืนประสบ

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๗๑
เด็กชายวีรพล ใฝผลดีเลิศ

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๗๒
เด็กชายศิริชัย ปญญามีคุณสูง

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๗๓
เด็กชายสรสิช กลองชนะกุล

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๗๔
60สิทธิชัย ศรีวาณิชพรกุล

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๗๕
เด็กหญิงกนกวัน กิตติพันธุ์เสนา

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๗๖
นางสาวจิตราพร กลินรสทิพย์

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๓

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๗๗
เด็กหญิงชุติมา ชืนยุทธนา

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๗๘
เด็กหญิงเนตรนภา เพชรโพธิเงิน

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๗๙
เด็กหญิงพิมล ทวีแสงชัย

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๘๐
เด็กหญิงวิไลพร ถาวรมิงศักดิ

่ ์

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๘๑
เด็กหญิงศิรินันท์ ชนาปติ

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๘๒
เด็กหญิงสิริมา เกษมควรคีรี

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๘๓
เด็กหญิงสุพรรณี บรรพตวิมาน

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๘๔
เด็กหญิงอรวรรณ

ฌานถนอมเกียรติ ๑๓/๐๙/๒๕๔๕

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๘๕
เด็กชายชนาเนตร ปญญา

๐๓/๐๔/๒๕๔๔

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๘๖
เด็กชายนครชัย คงสำเริง

๒๑/๐๑/๒๕๔๔

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๘๗
เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

คำภีระ
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๘๘
นายสุนทร อมรใฝโชคดี

๐๖/๐๑/๒๕๔๓

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๘๙
นายสุรชัย ชลธารชนิตกุล

๒๑/๐๒/๒๕๔๓

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๙๐
นางสาวธิดาดอย คงความเลิศ

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๙๑
เด็กหญิงพรวลัย ศรีสุขสันต์คงคา

๑๙/๐๒/๒๕๔๔

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๙๒
นางสาวสุนิสา หมืนตุ้ม

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๙๓
เด็กหญิงสุภาพร

ประมวลกิตติวงค์
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๙๔
นางสาวอรัญญา พะโกแฮ

๒๐/๐๔/๒๕๔๓

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๙๕
นายสุรศักดิ

์

กิตติมีพรชัย
๑๔/๑๐/๒๕๔๑

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๙๖
นางสาวเมทินี วนาเจริญ

๐๖/๐๓/๒๕๔๓

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๙๗
เด็กชายภูวนัย วงษ์ภูธร

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๙๘
เด็กชายณัฏฐชัย เพ็ญเพชรศักดิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๘๙๙
เด็กชายอาทิตย์ บริเวช

๒๕/๐๒/๒๕๔๔

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๒๖ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๔๕๙/๐๙๐๐
เด็กหญิงกมลวรรณ ศรีวนามีโชค

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๙๐๑
นางสาวพิมพา ยงเมธากิตติคุณ

๒๔/๐๗/๒๕๔๓

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๙๐๒
เด็กหญิงสุนิสา ษมาจิตเลิศ

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๙๐๓
เด็กหญิงสุพัครา ปองสุภากุล

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๙๐๔
นายวีระ ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

วัดดอยเกิง

้

วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๔๕๙/๐๙๐๕
เด็กชายปญจพล เปนแสงงาม

๒๕/๙/๒๕๔๙
วัดทุ่งแล้ง วัดทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๙๐๖
เด็กชายกษิดิศ นิธิในเกียรติ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

วัดทุ่งแล้ง วัดทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๙๐๗
เด็กชายพรชัย สุทธินิคม ๓/๖/๒๕๔๘ วัดทุ่งแล้ง วัดทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๙๐๘
เด็กชายณัฐพล ช่วยการดี ๗/๓/๒๕๔๘ วัดทุ่งแล้ง วัดทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๙๐๙
เด็กชายภูวดล บรรพตพงศ์ ๒/๙/๒๕๔๗ วัดทุ่งแล้ง วัดทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๙๑๐
เด็กชายโพธิวงศ์ จันกระจ่าง

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

วัดทุ่งแล้ง วัดทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๙๑๑
นายณภัส ประมวลอารักษ์

๑๓/๔/๒๕๔๓
วัดห้วยทราย วัดห้วยทราย  

มส ๓๔๕๙/๐๙๑๒
เด็กชายพิชิตชัย คำเงิน

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

วัดห้วยทราย วัดห้วยทราย  

มส ๓๔๕๙/๐๙๑๓
เด็กชายวีรกร สุนันต๊ะ ๒/๓/๒๕๔๙ วัดห้วยทราย วัดห้วยทราย  

มส ๓๔๕๙/๐๙๑๔
เด็กชายวรภพ นิมประสพ

่

๒๔/๔/๒๕๔๙
วัดห้วยทราย วัดห้วยทราย  

มส ๓๔๕๙/๐๙๑๕
เด็กชายชานน มีความสำเร็จ

๑๒/๗/๒๕๔๙
วัดห้วยทราย วัดห้วยทราย  

มส ๓๔๕๙/๐๙๑๖
เด็กหญิงปพิชญา มูลคำ ๔/๔/๒๕๔๙ วัดห้วยทราย วัดห้วยทราย  

มส ๓๔๕๙/๐๙๑๗
เด็กหญิงพนารัตน์ ผิวทอง

๑๗/๒/๒๕๔๕
วัดห้วยทราย วัดห้วยทราย  

มส ๓๔๕๙/๐๙๑๘
เด็กหญิงลลิตา สงวนวาจา

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

วัดห้วยทราย วัดห้วยทราย  

มส ๓๔๕๙/๐๙๑๙
เด็กหญิงวันวิวา สิทธิดง

๑๔/๕/๒๕๔๙
วัดห้วยทราย วัดห้วยทราย  

มส ๓๔๕๙/๐๙๒๐
เด็กหญิงพุทธชาด อุดก้อน

๒๙/๙/๒๕๔๘
วัดห้วยทราย วัดห้วยทราย  

มส ๓๔๕๙/๐๙๒๑
เด็กหญิงพรธิตา ผไทผ่องแผ้ว

๒๔/๘/๒๕๔๘
วัดห้วยทราย วัดห้วยทราย  

มส ๓๔๕๙/๐๙๒๒
เด็กหญิงกัญญาณัฐ แสงทอง

๒๘/๔/๒๕๔๙
วัดห้วยทราย วัดห้วยทราย  

มส ๓๔๕๙/๐๙๒๓
เด็กชายประดิษฐ์ สมเย็น

๒๒/๖/๒๕๔๗
วัดห้วยทราย วัดห้วยทราย  

มส ๓๔๕๙/๐๙๒๔
เด็กชายธีรวัฒน์ ดวงปูนันท์

๑๗/๘/๒๕๔๗
วัดห้วยทราย วัดห้วยทราย  

มส ๓๔๕๙/๐๙๒๕
เด็กชายพงษ์ศิริ อุตทา

๑๐/๙/๒๕๔๘
วัดห้วยทราย วัดห้วยทราย  

มส ๓๔๕๙/๐๙๒๖
เด็กชายพิชัย คำออน

๒๓/๖/๒๕๔๘
วัดห้วยทราย วัดห้วยทราย  

มส ๓๔๕๙/๐๙๒๗
เด็กชายศรัญู สุรเสถียรไทย

๑๕/๘/๒๕๔๖
วัดห้วยทราย วัดห้วยทราย  

มส ๓๔๕๙/๐๙๒๘
เด็กหญิงจารุภา ชุ่มดวงพร

๑๕/๒/๒๕๔๗
วัดห้วยทราย วัดห้วยทราย  

มส ๓๔๕๙/๐๙๒๙
เด็กหญิงหทัยทิพย์ นามเรือง

๒๘/๗/๒๕๔๗
วัดห้วยทราย วัดห้วยทราย  

มส ๓๔๕๙/๐๙๓๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ มุ่งมันเพชร

่

๑๖/๗/๒๕๔๖
วัดห้วยทราย วัดห้วยทราย  

มส ๓๔๕๙/๐๙๓๑
เด็กชายชินตนัย ธรรมชาติสูตร

๓๐/๕/๒๕๔๖
วัดห้วยทราย วัดห้วยทราย  

มส ๓๔๕๙/๐๙๓๒
เด็กชายธีรพล แววทราย

๑๒/๒/๒๕๔๗
วัดห้วยทราย วัดห้วยทราย  

มส ๓๔๕๙/๐๙๓๓
เด็กชายธวัชชัย สัมพันธ์วนา

๒๑/๒/๒๕๔๗
วัดห้วยทราย วัดห้วยทราย  

มส ๓๔๕๙/๐๙๓๔
เด็กชายธนพล สุนทรพนา ๔/๕/๒๕๔๖ วัดห้วยทราย วัดห้วยทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๒๗ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๔๕๙/๐๙๓๕
เด็กชายจันทร์ดี พลพุฒิพันธ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

วัดห้วยทราย วัดห้วยทราย  

มส ๓๔๕๙/๐๙๓๖
เด็กหญิงสุวิมล กุศลหิรัญ ๘/๑/๒๕๔๗ วัดห้วยทราย วัดห้วยทราย  

มส ๓๔๕๙/๐๙๓๗
เด็กหญิงโสพิศนภา สุวรรณพิศมัย ๓/๙/๒๕๔๖ วัดห้วยทราย วัดห้วยทราย  

มส ๓๔๕๙/๐๙๓๘
เด็กหญิงอัมพร อมรเกศมณี

๑๘/๓/๒๕๔๗
วัดห้วยทราย วัดห้วยทราย  

มส ๓๔๕๙/๐๙๓๙
เด็กชายยอดชาย วนาสงบ

๑๗/๒/๒๕๔๖
วัดห้วยทราย วัดห้วยทราย  

มส ๓๔๕๙/๐๙๔๐
เด็กชายพิสุทธิ

์

อุดมสมาธิวัฒน์
๑๕/๘/๒๕๔๕

วัดห้วยทราย วัดห้วยทราย  

มส ๓๔๕๙/๐๙๔๑
เด็กชายสุชาติ อมรใฝธนากุล ๖/๔/๒๕๔๖ วัดห้วยทราย วัดห้วยทราย  

มส ๓๔๕๙/๐๙๔๒
เด็กชายอนุสรณ์ ผู้มีโชค

๑๗/๖/๒๕๔๗
วัดห้วยทราย วัดห้วยทราย  

มส ๓๔๕๙/๐๙๔๓
เด็กชายสมบัติ ชูชีพบุรุษ

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

วัดห้วยทราย วัดห้วยทราย  

มส ๓๔๕๙/๐๙๔๔
เด็กหญิงเกษสุดา นิธิบารมีวงศ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

วัดห้วยทราย วัดห้วยทราย  

มส ๓๔๕๙/๐๙๔๕
เด็กหญิงพรไพรลิน เชาไว ๕/๙/๒๕๔๗ วัดห้วยทราย วัดห้วยทราย  

มส ๓๔๕๙/๐๙๔๖
เด็กหญิงธิดาพร แย้มสถิต

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

วัดห้วยทราย วัดห้วยทราย  

มส ๓๔๕๙/๐๙๔๗
เด็กชายวิธิสรรค์ นายสกุล

๑๔/๔/๒๕๔๕
วัดห้วยทราย วัดห้วยทราย  

มส ๓๔๕๙/๐๙๔๘
เด็กชายสหภาพ ทองประดิษฐ์ ๕/๓/๒๕๔๕ วัดห้วยทราย วัดห้วยทราย  

มส ๓๔๕๙/๐๙๔๙
เด็กหญิงฐิตา พร้อมเพียรใจ

๑/๑๒/๒๕๔๕
วัดห้วยทราย วัดห้วยทราย  

มส ๓๔๕๙/๐๙๕๐
เด็กหญิงสุภาวดี เกริกเกียรติวารี

๒๔/๘/๒๕๔๕
วัดห้วยทราย วัดห้วยทราย  

มส ๓๔๕๙/๐๙๕๑
เด็กหญิงกัลยา กริชดาดอย

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

วัดห้วยทราย วัดห้วยทราย  

มส ๓๔๕๙/๐๙๕๒
เด็กหญิงลลิตา กวีก้องสกุลนภา ๓/๗/๒๕๔๕ วัดห้วยทราย วัดห้วยทราย  

มส ๓๔๕๙/๐๙๕๓
เด็กหญิงวิภารัตน์

คมคายมณีจันทร์
๖/๘/๒๕๔๕ วัดห้วยทราย วัดห้วยทราย  

มส ๓๔๕๙/๐๙๕๔
เด็กหญิงอัญชีรา รักเผ่าไพร

๒๖/๖/๒๕๔๖
วัดห้วยทราย วัดห้วยทราย  

มส ๓๔๕๙/๐๙๕๕
นางสาวธัญญารัตน์ ณ น่าน

๑๗/๐๙/๒๕๒๔

วัดห้วยทราย วัดห้วยทราย  

มส ๓๔๕๙/๐๙๕๖
นายนันทภพ อมรใฝนิจ

๑๙/๑๐/๒๕๓๕

วัดห้วยทราย วัดห้วยทราย  

มส ๓๔๕๙/๐๙๕๗
เด็กชายภูมิภัทร คงสุขสม

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอมพาย วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๙๕๘
เด็กชายอนุภัทร ลุงกุย

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอมพาย วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๙๕๙
เด็กชายชาติชาย แก้วเตียะ

๊

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอมพาย วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๙๖๐
เด็กหญิงพิมพ์พลอย สิงขรล่องไพร

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอมพาย วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๙๖๑
เด็กหญิงชนธิดา จุมพุธ

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอมพาย วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๙๖๒
เด็กหญิงณัฐชนา คงสง่ากุล

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอมพาย วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๙๖๓
เด็กหญิงจีรนันท์ คงความเพียร

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอมพาย วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๙๖๔
เด็กชายเจษฎา คงสุขสม

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอมพาย วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๙๖๕
เด็กชายอานนท์ สุนิติปญญาวงศ์

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอมพาย วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๙๖๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรีพจมานวิมล

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอมพาย วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๙๖๗
เด็กหญิงนันทพร สง่าวุฒิเลิศ

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอมพาย วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๙๖๘
เด็กหญิงแก้วมณี คงเทียงธรรม

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอมพาย วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๙๖๙
เด็กหญิงณัฐธิดา สุนิติมณฑล

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอมพาย วัดจอมแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๒๘ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๔๕๙/๐๙๗๐
เด็กหญิงสุนิษา ศรีพจนมงคล

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอมพาย วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๙๗๑
เด็กหญิงกานต์ธิดา สิริเมธีตระกูล

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอมพาย วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๙๗๒
เด็กหญิงชนิกานต์ ยุคันธรตระกูล

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอมพาย วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๙๗๓
เด็กหญิงเมธิณี อาภรณ์เลิศกุล

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอมพาย วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๙๗๔
เด็กชายอติกาน สุนิติภานนท์

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอมพาย วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๙๗๕
เด็กหญิงสุริยา ศรีบุญดีสกุล

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอมพาย วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๙๗๖
เด็กชายศุภชัย ศักดิชัยปญญา

์

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอมพาย วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๙๗๗
เด็กชายเอกชัย สิงขรล่องไพร

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอมพาย วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๙๗๘
เด็กชายวัชรพงศ์ คงเทียงธรรม

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอมพาย วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๙๗๙
เด็กชายอัมรินทร์ สุแสงทิพย์เนตร

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอมพาย วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๙๘๐
เด็กหญิงบัวชมพู สิริเมธีตระกูล

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอมพาย วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๙๘๑
เด็กหญิงอารียา คีรีบูรแดนไพร

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอมพาย วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๙๘๒
เด็กหญิงมนัสนันท์ โกมลช่อมาลี

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอมพาย วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๙๘๓
เด็กหญิงสุพรรษา รังยาว

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอมพาย วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๙๘๔
เด็กหญิงอรรพรรณ พิทักษ์ถาวรกุล

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอมพาย วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๙๘๕
เด็กหญิงวรพรรณ อุตรเดชกุลวงศ์

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอมพาย วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๙๘๖
เด็กชายวัชรพงษ์ สุอภิรักษ์กุล

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอมพาย วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๙๘๗
เด็กชายปกรณ์ สุวศินจรัสกุล

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอมพาย วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๙๘๘
เด็กชายธงชัย สิริเมธีตระกูล

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอมพาย วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๙๘๙
เด็กหญิงธัญชนก คีรีบูนแดนไพร

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอมพาย วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๙๙๐
เด็กชายพศวีร์ ไชยพูน

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอมพาย วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๙๙๑
เด็กชายไกรทอง สุนันทสิริพงศ์

๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอมพาย วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๙๙๒
เด็กชายสุทธิพล สุตระการชัย

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอมพาย วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๙๙๓
เด็กหญิงเขมาพร สุนิธิมงคลชัย

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอมพาย วัดจอมแจ้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๙๙๔
เด็กชายเสกสรร -

๒๑/๘/๒๕๔๘
วัดทุ่งแล้ง วัดทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๙๙๕
เด็กชายอนุภัทร อินแถลง

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

วัดทุ่งแล้ง วัดทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๙๙๖
เด็กชายพิสิษฐ์ ฤทธิลาวัลย์

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

วัดทุ่งแล้ง วัดทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๙๙๗
เด็กชายศักดิธัช

์

อาจหยุด
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

วัดทุ่งแล้ง วัดทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๙๙๘
เด็กหญิงศลิษา วงศาโรจน์

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

วัดทุ่งแล้ง วัดทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๕๙/๐๙๙๙
เด็กชายวันสงกรานต์ -

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

วัดทุ่งแล้ง วัดทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๕๙/๑๐๐๐
เด็กชายภูพิงค์ สุดแสนเฉลียว

๓/๐๗/๒๕๔๗
วัดทุ่งแล้ง วัดทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๕๙/๑๐๐๑
เด็กหญิงวนิดา -

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

วัดทุ่งแล้ง วัดทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๕๙/๑๐๐๒
เด็กชายชยากรณ์ ฤทธิราญรอน

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

วัดทุ่งแล้ง วัดทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๕๙/๑๐๐๓
เด็กชายณัฐวุฒิ นิลมูล

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

วัดทุ่งแล้ง วัดทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๕๙/๑๐๐๔
เด็กชายกิตตินันท์ หอมขจร

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

วัดทุ่งแล้ง วัดทุ่งแล้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๒๙ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๔๕๙/๑๐๐๕
เด็กหญิงพรรณราย มหาไชย

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

วัดทุ่งแล้ง วัดทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๕๙/๑๐๐๖
เด็กชายสมชาย -

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

วัดทุ่งแล้ง วัดทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๕๙/๑๐๐๗
เด็กหญิงจันทร์จิรา ชืนประสบ

่

๒/๒/๒๕๔๗ วัดทุ่งแล้ง วัดทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๕๙/๑๐๐๘
เด็กหญิงจันทร์เดือน ตะวันเพ็ญ

๑๔/๗/๒๕๔๔
วัดทุ่งแล้ง วัดทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๕๙/๑๐๐๙
เด็กหญิงเชอร์พร

ตะวันสาดแสงเดือน
๒๑/๔/๒๕๔๖

วัดทุ่งแล้ง วัดทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๕๙/๑๐๑๐
เด็กหญิงนารี -

๒๑/๕/๒๕๔๖
วัดทุ่งแล้ง วัดทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๕๙/๑๐๑๑
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ -

๑๙/๕/๒๕๔๕
วัดทุ่งแล้ง วัดทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๕๙/๑๐๑๒
เด็กหญิงสาธิดา คุณคำ ๑/๑/๒๕๔๖ วัดทุ่งแล้ง วัดทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๕๙/๑๐๑๓
เด็กหญิงสุดารัตน์ พนาบรรพต

๒๙/๕/๒๕๔๕
วัดทุ่งแล้ง วัดทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๕๙/๑๐๑๔
เด็กหญิงสุพิน

สงวนพงศ์ไพบูลย์ ๑๔/๘/๒๕๔๕
วัดทุ่งแล้ง วัดทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๕๙/๑๐๑๕
เด็กหญิงอัญธิสา ปนเกษม ๔/๓/๒๕๔๖ วัดทุ่งแล้ง วัดทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๕๙/๑๐๑๖
เด็กชายคเชนทร์ ตาดทอง

๑๕/๕/๒๕๔๘
วัดทุ่งแล้ง วัดทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๕๙/๑๐๑๗
เด็กชายณัฐพล ฉลองมนตรา

๒๑/๓/๒๕๔๗
วัดทุ่งแล้ง วัดทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๕๙/๑๐๑๘
เด็กชายศรราม -

๑๙/๔/๒๕๔๖
วัดทุ่งแล้ง วัดทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๕๙/๑๐๑๙
เด็กชายสมชาย หมืนตุ้ม

่

๒๕/๒/๒๕๔๕
วัดทุ่งแล้ง วัดทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๕๙/๑๐๒๐
เด็กชายสมพงษ์ -

๑๘/๒/๒๕๔๔
วัดทุ่งแล้ง วัดทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๕๙/๑๐๒๑
นายสมคิด ซิโน

๑/๑๐/๒๕๔๓
วัดทุ่งแล้ง วัดทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๕๙/๑๐๒๒
เด็กชายการุณ กวินก้องไกร

๓๑/๗/๒๕๔๔
วัดทุ่งแล้ง วัดทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๕๙/๑๐๒๓
เด็กชายสิทธา ทุมมา ๑/๖/๒๕๔๔ วัดทุ่งแล้ง วัดทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๕๙/๑๐๒๔
เด็กหญิงศิลา สุขคำนึง ๒/๘/๒๕๔๔ วัดทุ่งแล้ง วัดทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๕๙/๑๐๒๕
เด็กหญิงอรวรรณ บุญทิพย์ ๒/๒/๒๕๔๗ วัดทุ่งแล้ง วัดทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๕๙/๑๐๒๖
เด็กชายวรชล จุณณทรัพย์กุล

๒๐/๑/๒๕๔๖
วัดทุ่งแล้ง วัดทุ่งแล้ง  

มส ๓๔๕๙/๑๐๒๗
เด็กชายวัชรพงษ์ บรรพตพงศ์

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหมากวิทยา แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๐๒๘
เด็กหญิงนำเย็น สิริเมธีตระกุล

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาหมากวิทยา แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๐๒๙
เด็กชายธีรทัต สิริรุ่งโรจน์

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหมากวิทยา แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๐๓๐
เด็กชายสุรเดช อุดรบรรพต

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหมากวิทยา แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๐๓๑
เด็กหญิงธมลวรรณ วดีสุปญญา ๕/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาหมากวิทยา แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๐๓๒
เด็กหญิงณัฐนันท์ สุนทรนู

๑๘/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาหมากวิทยา แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๐๓๓
เด็กชายนพวิทย์ ประสิทธิปญญา

์

๒๕/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาหมากวิทยา แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๐๓๔
นายนิรัติศรัย ตระกลูรุ่งอำไพ

๑๕/๑/๒๕๒๗
โรงเรียนบ้านแม่นาจาง แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๐๓๕
เด็กหญิงกนกพร ดวงจิตกุศล

๑๘/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่นาจาง แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๐๓๖
เด็กหญิงคุณิตา ดิลกกันทร ๕/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแม่นาจาง แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๐๓๗
เด็กหญิงชลภรณ์ เคารพปรัชญา

๒๕/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่นาจาง แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๐๓๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ เกษมเกศเกยูร

๑๐/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่นาจาง แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๐๓๙
เด็กหญิงธีรพร กุญชรกุศลลจิต

๑๙/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่นาจาง แม่ลาน้อย  
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มส ๓๔๕๙/๑๐๔๐
เด็กชายธีรวัฒน์ คติธรรมกุศลจิต

๒๔/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่นาจาง แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๐๔๑
เด็กชายนพกร เต็มอรุณรุ้ง

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่นาจาง แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๐๔๒
เด็กชายสุเทพ โชคจตุสรรพ

๒๓/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่นาจาง แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๐๔๓
เด็กชายธรรมดี คติธรรมกุศลจิต

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่นาจาง แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๐๔๔
เด็กชายธิติพงศ์ คณากันภิรมย์

๑๑/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่นาจาง แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๐๔๕
เด็กชายพรรัตน์ โชคจตุสรรพ

๓๑/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่นาจาง แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๐๔๖
เด็กหญิงภัทร์ณิชา ดิลกกันทร ๖/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแม่นาจาง แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๐๔๗
เด็กหญิงภัสวรรณ ปญญาพรเลิศ

๑๔/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่นาจาง แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๐๔๘
เด็กชายวิทยา ชาญชัยวรพงศ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่นาจาง แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๐๔๙
เด็กชายวิสิทธิ

์

ชาญชัยวรพงศ์
๓๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่นาจาง แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๐๕๐
เด็กชายวุฒิชัย ดำเกิงสิงขร ๔/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแม่นาจาง แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๐๕๑
เด็กชายสรวิชญ์ เพียรเพิมโชค

่

๒๒/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่นาจาง แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๐๕๒
เด็กชายสิทธิพงศ์ หยกเจริญมงคล ๒๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่นาจาง แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๐๕๓
เด็กหญิงสุภารัตน์ มณีกังวาน ๔/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแม่นาจาง แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๐๕๔
เด็กหญิงชนิกา มณีกังวาน

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่นาจาง แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๐๕๕
เด็กชายทักษิพล ฌาณสมาธิกุล

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่นาจาง แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๐๕๖
เด็กชายพีระพล ตระสักยุคนธร ๑/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแม่นาจาง แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๐๕๗
เด็กชายภาคภูมิ ไพรสิทธิฤทธิ

์

๕/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านแม่แลบ แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๐๕๘
เด็กชายพีรพัฒน์ ศิริลาวัณย์

๑๙/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่แลบ แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๐๕๙
เด็กชายเอกรินทร์ สุภาวรรณ

๒๙/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่แลบ แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๐๖๐
เด็กหญิงชฎารัตน์ เจริญมณีกุล

๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่แลบ แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๐๖๑
เด็กหญิงศรีพรรณ อรุณโรจนกุล

๑๐/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่แลบ แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๐๖๒
เด็กหญิงสุนิสา อดรบรรพต

๓/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่แลบ แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๐๖๓
เด็กชายกิตติพัฒน์ ยานะกุล

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๐๖๔
เด็กชายทัยทัศน์ จิรวัชรพงษ์

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๐๖๕
เด็กชายวรศาล ประภาวดี

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๐๖๖
เด็กชายอดิเทพ ศุภิชลาใส

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๐๖๗
เด็กชายสุเมธ ชมภู

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๐๖๘
เด็กชายตนุภัทร มะโนธรรม

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๐๖๙
เด็กชายสุรทิน งามจารุพุทธกร

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๐๗๐
เด็กชายวชิรญาณ์ ศรีคำ ๘/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๐๗๑
เด็กชายพิมัย วิริยศิลา

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๐๗๒
เด็กหญิงสุพิชญา พรเจริญยศ

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๐๗๓
เด็กหญิงพิชยภา ยานะกุล

๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๐๗๔
เด็กชายสิรภพ ทองแก้ว

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย  
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มส ๓๔๕๙/๑๐๗๕
เด็กชายพงศกร องมล ๗/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๐๗๖
เด็กชายวชิรศิลป วชิรพงษษ์เดช

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๐๗๗
เด็กชายธนกร ล้วนไพรสวรรค์

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๐๗๘
เด็กชายดวงสวรรค์ มีพรผดุงเลิศ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๐๗๙
เด็กหญิงพรชิตา ทวีชัยรัตน์

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๐๘๐
เด็กหญิงสุวรรณา สุขเกษมไพร

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๐๘๑
เด็กหญิงกชนันท์ จันคำ

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๐๘๒
เด็กหญิงพิมพกานต์ ปกรณ์กิจโชติ

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๐๘๓
เด็กชายวรากรณื แสนชัย ๘/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๐๘๔
เด็กชายพีรพัฒน์ รัตนเอียม

่

๙/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๐๘๕
เด็กชายภาณุ ดวงดำรงธรรม

๒๘/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๐๘๖
เด็กชายพงษ์พันธ์ วงค์น้อย ๓/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๐๘๗
เด็กชายภูริณัฐ ไพรขจี ๘/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๐๘๘
เด็กชายภานุวิชญ์ อุลลา

๑๑/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๐๘๙
เด็กชายอชรายุ อัมพรคีรีมาศ

๑๔/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๐๙๐
เด็กชายโยธิน พรนราภัทรกุล

๑๒/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๐๙๑
เด็กชายศุภมิตร แจ่มดาราไพร

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๐๙๒
เด็กชายภูวนัย บุญญาโสภณ

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๐๙๓
เด็กชายกิตติธัช ตะมูกา ๙/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๐๙๔
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ดิลกสิงขร
๒๕/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๐๙๕
เด็กชายธิเดช ธำรงค์ศักดิถาวร

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๐๙๖
เด็กหญิงชนาพร สุริยะ ๑/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๐๙๗
เด็กหญิงศรสวรรค์ ทาอ้าย

๒๖/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๐๙๘
เด็กหญิงนันท์สินี วิเศษไพรสน

๒๒/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๐๙๙
เด็กหญิงธารทิพย์ อรุณเบิกฟา

๒๖/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๐๐
เด็กหญิงพิมพ์ณัฐชา พัฒนากรกุล

๒๕/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๐๑
เด็กหญิงปริยา วงศ์น้อย

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๐๒
เด็กหญิงอินทิรา นันทกุลพลพินิจ

๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๐๓
เด็กหญิงสุชานันท์ ปองไพบูลย์ผล ๕/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๐๔
เด็กหญิงอรณี มณีเจริญรัตน์

๒๒/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๐๕
เด็กหญิงวรีรัตน์ คำแสน

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๐๖
เด็กหญิงพิชญา พงศ์ไพรภูมิ ๒๐/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๐๗
เด็กหญิงณัฐกาน สุริยะ

๑๕/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๐๘
เด็กชายสุรเสกข์ จันตา

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละอูบ แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๐๙
เด็กชายณภัทร ทวีสุขตระกูล

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละอูบ แม่ลาน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๓๒ / ๔๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๔๕๙/๑๑๑๐
เด็กชายอิทธิกร ศักดิศรีดงดอย

์

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละอูบ แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๑๑

เด็กหญิงยลดา สัญญาสัมพันธ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละอูบ แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๑๒

เด็กหญิงธนาภา
งามลาภรัตนากุล

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละอูบ แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๑๓

เด็กชายเจริญชัย พรเปนเลิศ
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละอูบ แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๑๔

เด็กชายวิภพ ทรัพย์กรม
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละอูบ แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๑๕

เด็กชายวีรชัย พนารุ่งเรือง
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละอูบ แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๑๖

เด็กชายเอกนรินทร์ ปองธิติพงศ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละอูบ แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๑๗

เด็กหญิงจันทนา กานนอนุพงศ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละอูบ แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๑๘

เด็กหญิงจารุวรรณ จันตา
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละอูบ แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๑๙

เด็กหญิงเมสิณี ปองธิติพงศ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละอูบ แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๒๐
เด็กหญิงธัญสุดา ประจักษ์พนา

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละอูบ แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๒๑

เด็กหญิงศุภิสรา กานนอนุพงศ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละอูบ แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๒๒

เด็กหญิงอรชร นพมาศนิรันดร์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละอูบ แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๒๓

เด็กชายโชติชัย กานนอนุพงศ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละอูบ แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๒๔

เด็กชายนันทยศ คณาวุฒิกร
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละอูบ แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๒๕

เด็กชายพลพนา ประจักษ์พนา
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละอูบ แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๒๖

เด็กชายศุภวิชญ์ งามจิตเจริญ
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละอูบ แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๒๗

เด็กชายสิริมงคล บงกชกุลวิจิตร
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละอูบ แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๒๘

เด็กหญิงชนาธิป จตุพรสาลีบุตร
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละอูบ แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๒๙

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ไกวัลสิริทรัพย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละอูบ แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๓๐
เด็กหญิงพิมพ์ใจ ภูมิบริสุทธิ

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละอูบ แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๓๑

เด็กหญิงพุทธพร พนารุ่งเรือง
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละอูบ แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๓๒

เด็กหญิงเมขลา ชูเกียรติดงดอย
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละอูบ แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๓๓

เด็กหญิงปริณดา งามสุขสมศรี
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละอูบ แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๓๔

เด็กหญิงหทัยวรรณ พรเปนเลิศ
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละอูบ แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๓๕

เด็กชายกวินทิพย์ ประจักษ์พนา

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละอูบ แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๓๖

เด็กชายพชรพล ก่อสร้างสกุล

๑๓/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง
แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๓๗

เด็กชายพีรพัฒน์ โรจน์ปกรณ์ ๙/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๓๘

เด็กหญิงเจนจิรา อุดมพนาไพร
๑๑/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๓๙

เด็กหญิงพัชรินทร์ วิเศษคำนึง
๒๗/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๔๐
เด็กชายมนัส คำปอ

๑๐/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง
แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๔๑

เด็กชายพันธกานต์ กุลไพรสนธิ

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง
แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๔๒

เด็กชายวีระพงษ์ วิเคราะห์ดาว
๐๓/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๔๓

เด็กหญิงเกตมณี วิทวัสมาลา
๑๗/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๔๔

เด็กหญิงดมิสา ขุนดงพิทักษ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง

แม่ลาน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๓๓ / ๔๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๔๕๙/๑๑๔๕

เด็กชายจิตรกร คำปอ
๐๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๔๖

เด็กหญิงนันทกานต์ มาด้วง
๑๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๔๗

เด็กชายวีรยุทธ ดวงกมลพิทักษ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๔๘

เด็กชายธีรทัศน์ วารีสกุล
๑๖/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๔๙

เด็กหญิงเมวิกา คงคาพิสุทธิ

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง
แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๕๐
เด็กหญิงมณฑิตา คงคาพิสุทธิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง
แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๕๑

เด็กหญิงพัชราภา ก่อสร้างสกุล
๐๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๕๒

เด็กหญิงชมพู พิเศษจาตุรงค์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง
แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๕๓

เด็กหญิงพิมพิศา ขยันใหญ่ยิง

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง
แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๕๔

เด็กหญิงนิวาริน คงคาพิสุทธิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง
แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๕๕

เด็กหญิงจิดาภา จันทรเมธีกุล
๒๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๕๖

เด็กหญิงนันทิตา ทิพย์มัง
๐๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๕๗

เด็กชายอภิรักษ์ ชัชวาลโภคา
๓๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๕๘
เด็กหญิงพรนลักษณ์ คงคาพิสุทธิ

์

๐๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง
แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๕๙
เด็กหญิงประทานพร พิศพนาวัน

๐๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง
แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๖๐
เด็กชายไชยวุฒิ ชูนราทิพย์

๐๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง
แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๖๑

เด็กชายกิตติภูมิ กิจวิบูลย์สิน
๑๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๖๒

นางสาวชยาภรณ์ แจ้งจิตร ๙/๘/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๖๓

นายวินัย โตมรอภิบาล
๑/๑๑/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๖๔

นายชัยสวรรค์ ตระสักชลาศัย
๑/๐๑/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๖๕

นายรังสรรค์ ตาวงค์

๒๒/๑๑/๒๕๓๖ โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๖๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

รัศมีไพร
๑๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๖๗

เด็กชายสิรภัทร กันทรฉายา
๒๕/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๖๘

เด็กชายบัญชา ฤทัยปราโมทย์
๑๕/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๖๙

เด็กชายธีรภัทร ฉายาสิงขร
๒๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๗๐
เด็กชายเอกพงษ์ ศุกดิถาวรกุล

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๗๑

เด็กชายราชศักดิ

์

คงมานะ ๕/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๗๒

เด็กชายศรายุทธ สิริโสภาตระกูล
๑๗/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๗๓

เด็กหญิงนารดา ศิลปะไพรวรรณ
๒๓/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๗๔

เด็กหญิงญาณิศา เนตรนภากาศ ๗/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๗๕

เด็กหญิงรสนันท์ ศิลาสมบูรณ์
๑๔/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๗๖

เด็กหญิงญาณาธิป ชวลิตกิตติคุณ
๑๔/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๗๗

เด็กหญิงพรสิริ
พนาใสจันทร์แจ่ม

๓๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๗๘

เด็กหญิงปภาวรินท์ ปญญาฤทธิรงค์
๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๗๙

เด็กหญิงบุญสิตา ณรงค์ชัยขจร
๒๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๓๔ / ๔๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๔๕๙/๑๑๘๐
เด็กหญิงศิริลักษณ์ บูชาแดนไกวัล

๑๕/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๘๑

เด็กหญิงรุจิดา โชคสุขเสียงวิเวก ๑๒/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๘๒

เด็กหญิงวรกานต์ แจ่มสกุลฉาย
๑๘/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๘๓

เด็กหญิงสุรนุช ปญจคีรี
๒๔/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๘๔

เด็กหญิงรินลดา อนันต์สัตย์
๒๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๘๕

เด็กหญิงเสาวณีย์ ศานติกันทร
๒๐/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๘๖

เด็กหญิงนำทิพย์ เอืองฟาไพรวัลย์

้

๓๑/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๘๗

เด็กหญิงวราภรณ์ โชติเกษตรกุล
๑๗/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๘๘

เด็กหญิงวิชุดา ขยันกิจมงคล ๔/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๘๙

เด็กชายชัยทัศน์ มนต์ลือนาม ๓/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๙๐
เด็กชายโชคชัย ศิริวรรณากร

๑๗/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๙๑

เด็กชายดนุพล สิทธิพลเลิศ
๒๘/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๙๒

เด็กชายพัสกร ดวงประทีป
๒๑/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๙๓

เด็กชายยุทธนา
มีความเชียวชาญ

่

๒๖/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๙๔

เด็กชายสมเกียรติ เฉลิมวงศ์ถาวร
๑๘/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๙๕
เด็กชาย ด.ช.สมชาย ไตรประชา

๒๐/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๙๖

เด็กชายสุรชัช สุริยะไพร
๑๓/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๙๗

เด็กชายอานุภาพ สถิตสุนทร
๑๖/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๙๘

เด็กชายเอกชัย กลการหาญ
๓๐/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๑๙๙

เด็กหญิงกฤติกา โอฬารธนกิจ
๒๖/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๒๐๐
เด็กหญิงกาญจนา เกสรกระจาย

๑๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๒๐๑
เด็กหญิงเกตนิกา กิตติวงศ์นุรักษ์ ๗/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๒๐๒
เด็กหญิงจิดาภา พฤกษาพนาวัลย์ ๒๓/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๒๐๓
นางสาวนวลหอม มาลา

๖/๑๒/๒๕๔๑
โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๒๐๔
เด็กหญิงเบญญาภา ถาวรสุทธินภา

๑๔/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๒๐๕
เด็กหญิงพัชราภา ควรปกปอง

๒๔/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๒๐๖
เด็กหญิงมณี นาทีพิทักษ์ไพร

๑๐/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๒๐๗
เด็กหญิงสุนิสา เจตนามุ่งหมัน

่

๑๕/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๒๐๘
เด็กหญิงอรทัย ควรปกปอง ๕/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๒๐๙
เด็กหญิงอ่อน มาลา

๐๓/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

แม่ลาน้อย  

มส ๓๔๕๙/๑๒๑๐
เด็กชายเสฏฐวุฒิ ก้อมมณี

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านประตูเมือง ประตูเมือง  

มส ๓๔๕๙/๑๒๑๑

เด็กหญิงเกตน์สิรี นทีวัฒนกิจ
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านประตูเมือง ประตูเมือง  

มส ๓๔๕๙/๑๒๑๒

เด็กหญิงธนัญชา ปญญา
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านประตูเมือง ประตูเมือง  

มส ๓๔๕๙/๑๒๑๓

เด็กหญิงกัณชนันท์ ใจยาว
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๒๑๔

เด็กหญิงพิมพ์วิไล เต็มคำ
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนขุนยวม โพธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๓๕ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๔๕๙/๑๒๑๕

เด็กหญิงชยาภรณ์ ชืนทรวงจิต

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๒๑๖

เด็กหญิงนิชาภัทร โกสุม
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๒๑๗

เด็กหญิงวิราสิณี วงศ์พรพระ
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๒๑๘

เด็กหญิงปริชญา กิกลิง

้

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๒๑๙

เด็กหญิงธันยพร ชมสมองเลิศ
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๒๒๐
เด็กหญิงนับพระพร ทรงสุขใจ

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๒๒๑

เด็กหญิงกมลชนก โตริ
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๒๒๒

เด็กหญิงนิตยา ก่อหริง

่

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๒๒๓

เด็กหญิงพัชรินทร์ ปติกาญจนากร
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๒๒๔

เด็กชายโอวาท ร่มพนาธรรม
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๒๒๕

เด็กชายณัฐภัทร น้อยละ
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๒๒๖

เด็กชายอภิวัต ลักษณ์เลิศวานิช
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ออ โพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๒๒๗

เด็กหญิงสุภาพร หิรัญนิธิเสถียร ๕/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแม่ออ โพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๒๒๘

เด็กหญิงเพชรลดา พาณิชย์สุริยกล้า ๘/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแม่ออ โพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๒๒๙

เด็กหญิงธัญชนก รัชพิทยาวุธ ๖/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแม่ออ โพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๒๓๐
นางพิมประภา จันทรัตน์

๑/๑๒/๒๕๑๗
โรงเรียนบ้านแม่ออ โพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๒๓๑

นายวิโรจน์ เต็มสุนทรวารี

๑๒/๑๒/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านแม่ออ โพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๒๓๒

เด็กหญิงวฤณดา กมลแย้มเสรี ๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแม่ออ โพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๒๓๓

เด็กหญิงอรวรรณ ลักษณ์เลิศวานิช ๒๐/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่ออ โพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๒๓๔

เด็กชายภานุวัฒน์ โทชาติ ๓/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแม่ออ โพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๒๓๕

เด็กชายศิรวิทย์ นิยมไพรนิเวศน์
๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ออ โพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๒๓๖

เด็กหญิงบุรพร ชลบริสุทธิ

์

๒/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแม่ออ โพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๒๓๗

เด็กหญิงเกตน์นิภา วัฒนาทิพย์กุล
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ออ โพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๒๓๘

เด็กหญิงเนตรดาว กรนำโชค

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ออ โพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๒๓๙

เด็กชายพชร กิจโดมกุล
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยนา โพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๒๔๐
เด็กชายนนทพัทธ์ วนาคีรีพันธ์

๑๘/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหว่าโน โพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๒๔๑

เด็กชายธนพล ภมรโยธิน
๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหว่าโน โพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๒๔๒

เด็กหญิงจันทร์นภา รักสายสมร
๑๙/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหว่าโน โพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๒๔๓

เด็กหญิงขวัญฤทัย เกสรชัยสกุล
๒๔/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว่าโน โพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๒๔๔

เด็กหญิงจันทร์ธิดา สกุลสำราญใจ ๕/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหว่าโน โพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๒๔๕

เด็กชายณภัทร นันธิสิงห์
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๒๔๖

เด็กชายวรพงษ์ พจน์พนาเลิศ

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๒๔๗

เด็กชายจิรสิน รักษ์เนตรมณี

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๒๔๘

เด็กชายศิภูริน บางโพ

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๒๔๙

เด็กชายณัฏฐ
ภูมิปญญาศรีวิชัย ๑๔/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขุนยวม โพธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๓๖ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๔๕๙/๑๒๕๐
เด็กชายธีรภัทร เวฬุสาโรจน์

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๒๕๑

เด็กชายธนพล สมโพธิ

์

๑๖/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๒๕๒

เด็กชายธนชัย กระแสปญญาดี
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๒๕๓

เด็กชายนภัสดล วงค์ศักดิศรี

์

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๒๕๔

เด็กหญิงอภิชญา โยงกู่
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๒๕๕

เด็กหญิงปภาดา ปฏิยัติ
๓๐/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๒๕๖

เด็กหญิงปลินดา ปฏิยัติ
๓๐/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๒๕๗

เด็กหญิงรุ่งไพลิน ไชยองค์การณ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๒๕๘

เด็กหญิงชนัตฐา วงศ์สุวรรณ

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๒๕๙

เด็กหญิงเขมนิชา อหริพ่าย
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๒๖๐
เด็กหญิงอักษราภัค วงศ์ชัย

๑๘/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๒๖๑

เด็กหญิงอรจิรา แซ่ต้วน
๑๕/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๒๖๒

เด็กหญิงพรสิริ นามโคตร
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๒๖๓

เด็กหญิงนารีรัตน์ ขวัญจิตต์ขวัญใจ
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๒๖๔

เด็กหญิงหนึงธิดา

่

จาริยะชัย
๒๗/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๒๖๕

เด็กชายพัสกร สุริยะ
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๒๖๖

เด็กชายศุภโชค เอียมบู่

่

๒๖/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๒๖๗

เด็กชายเฉลิมพล เพชรสุริน
๒๒/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๒๖๘

เด็กชายนัฐกรณ์ คิดโสดา
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๒๖๙

เด็กชายรัฐนันท์ ขยันยิง

่

๑๖/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๒๗๐
เด็กชายวายุลัย นันทน์

๒๑/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๒๗๑

เด็กหญิงปนรัก เกษตรสันติ
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๒๗๒

เด็กหญิงวลีวรรณ แซ่เห่อ
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๒๗๓

เด็กหญิงศุภิศรา วงเวียน
๒๕/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๒๗๔

เด็กหญิงวรรณษา กรองไว้ศักดิ

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๒๗๕

เด็กหญิงลลิตวดี รู้ดี
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๒๗๖

เด็กหญิงศุภลักษณ์ เถิงกันทา
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๒๗๗

เด็กหญิงสิริกร กันทา
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๒๗๘

เด็กหญิงมธุรดา ภิรมย์โอฬาร
๒๔/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๒๗๙

เด็กหญิงดอกรัก ไม่มีชือสกุล

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๒๘๐
เด็กหญิงเขมจิรา ศรีสล้าง

๓๑/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๒๘๑

เด็กหญิงชญานิศ เมืองมา
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๒๘๒

เด็กหญิงลลิตา ขจรงามแท้
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๒๘๓

เด็กหญิงเกศริน ขจรงามแท้
๒๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๒๘๔

เด็กหญิงพรฤวรรณ รตินัทธนันท์
๒๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนยวม โพธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๓๗ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๔๕๙/๑๒๘๕

เด็กชายศิวกร เอือมศักดิ

้ ์

๑๙/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๒๘๖

เด็กชายนครินทร์ มณีโชติ
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๒๘๗

เด็กชายธีธัช มีสุวรรณ
๑๖/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขุนยวม โพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๒๘๘

เด็กชายแจ๊ต ไม่มีชือสกุล

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่สุริน แม่สุริน  

มส ๓๔๕๙/๑๒๘๙

เด็กชายชยุตรา ทุนศิริ
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่สุริน แม่สุริน  

มส ๓๔๕๙/๑๒๙๐
เด็กชายศาสตราวุธ เฉิดโฉมฉาย

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๒๙๑

เด็กหญิงศิริโสภา ชมมีลาภ
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๒๙๒

เด็กชายศิวกร ไพบูลย์
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๒๙๓

เด็กชายศีลดิถ โก่งสายเงิน
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๒๙๔

เด็กหญิงศุภกร แซ่เห่อ
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๒๙๕

เด็กชายสมบูรณ์ กรองมาดี
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๒๙๖

เด็กหญิงสรัลชนา หมันการ

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๒๙๗

เด็กชายสว่างชัย เจริญ
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๒๙๘

เด็กชายสหพล ขจรคุณความดี
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๒๙๙

เด็กหญิงหนึงฤดี

่

ไชยคำวัง
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๓๐๐
เด็กหญิงอนงค์ ปญญา

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๓๐๑
เด็กชายอนุสอน พิทักษ์ไพรอุดม

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๓๐๒
เด็กชายอภิรักษ์ ขวัญธำรงศิล

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๓๐๓
เด็กหญิงอลิสา

กระบวนพาณิชย์
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๓๐๔
เด็กหญิงอศิพร เมืองหมอกงาม

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๓๐๕
เด็กหญิงอัญชลี ไม่มีชือสกุล

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๓๐๖
เด็กหญิงเกียรติญา ยิงมี

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๓๐๗
เด็กชายเฉลิมพล ลักษณ์เลิศวาณิช

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๓๐๘
เด็กหญิงเดือนพร ลุงโย่

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๓๐๙
เด็กชายเทวา ฤดีไพรวัลย์

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๓๑๐
เด็กหญิงเรณุกา เชิดชูวงค์

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๓๑๑

เด็กชายเศรษฐวุฒิ อุประ
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๓๑๒

เด็กหญิงโชติกา ใจกอบกู้
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๓๑๓

เด็กชายไชยภัทร ปองดำรงทรัพย์
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๓๑๔

เด็กหญิงกันยารัตน์ ยังยืนปยรัตน์

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๓๑๕

เด็กหญิงฌานนันท์ จันทโชติ
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๓๑๖

เด็กหญิงถิรพร รุ่งสว่างสาธิต

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๓๑๗

เด็กหญิงวราทิพย์ ดวงสุภา
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๓๑๘

เด็กหญิงศรวณีย์ สกุณาเสรี
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๓๑๙

เด็กหญิงศิขรินธาร กวางทู
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๓๘ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๔๕๙/๑๓๒๐
เด็กชายอนุวัตร วงศ์ขยาย

๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๓๒๑

เด็กชายอภิรักษ์ วงศ์ขยาย
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนขุนยวมวิทยา วัดโพธาราม  

มส ๓๔๕๙/๑๓๒๒

นายธวัช โลกา
๒๗/๘/๒๕๐๔

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๕๙/๑๓๒๓

นางพิมพร พจนาปยะกุล
๑๔/๒/๒๕๒๘

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๕๙/๑๓๒๔

นางสาวณิชาภัทร อรรถวิทย์
๒๖/๗/๒๕๓๐

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๕๙/๑๓๒๕

นายปรีชา คำภีระ
๒๘/๙/๒๕๒๑

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๕๙/๑๓๒๖

นายปยพล คันทะ
๒๓/๑๐/๒๕๒๖

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๕๙/๑๓๒๗

นายสุรบท วาทินนิรันดร
๒๒/๑๐/๒๕๓๖

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๕๙/๑๓๒๘

นายอดิเทพ ประกาศิตทอง
๑๕/๘/๒๕๓๖

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๕๙/๑๓๒๙

นายจตุรงค์ ทรัพย์สมบูรณ์ดี
๑๖/๑๑/๒๕๓๕

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๕๙/๑๓๓๐
นางสาวพรทิพย์ เมฆชืนใจ

่

๑๔/๕/๒๕๓๖
โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๕๙/๑๓๓๑

เด็กชายนัฐภูมิ นิธิภคกุล
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๕๙/๑๓๓๒

เด็กชายภูเบศ หยกรุจิราภิรัตน์
๑๗/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๕๙/๑๓๓๓

เด็กชายอธิพงษ์ มณีไพรวัลย์
๑๐/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๕๙/๑๓๓๔

เด็กหญิงจิตรกัญญา ใจบุญ
๒๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๕๙/๑๓๓๕

เด็กหญิงพัณพศา ปรีดาเลิศกุล
๒๕/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๕๙/๑๓๓๖

เด็กหญิงศิริดา เจริญจิตนิรันดร์ ๓/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๕๙/๑๓๓๗

เด็กหญิงศุภพร โอภาสวรเดช
๒๓/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๕๙/๑๓๓๘

เด็กหญิงสิริเพ็ญ กนกพงศกรกุล ๔/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๕๙/๑๓๓๙

เด็กหญิงแสงทอง ดำรงกิจมงคล
๒๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๕๙/๑๓๔๐
เด็กหญิงอรวรรณ ทิวไม้

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๕๙/๑๓๔๑

เด็กหญิงอรินสัย ทันจิตสกุล
๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๕๙/๑๓๔๒

เด็กชายปฏิพล ทรายโชติธารา ๒/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๕๙/๑๓๔๓

เด็กชายพิเชียร ธัญญาสาลี
๑๘/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๕๙/๑๓๔๔

เด็กชายยุรนันท์ ด่านแม่ลา ๒/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๕๙/๑๓๔๕

เด็กหญิงณิชญา นิรามัยวิบูล
๒๙/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๕๙/๑๓๔๖

เด็กหญิงเนตรนภา ฤทธิเกษมพร

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๕๙/๑๓๔๗

เด็กหญิงสุภพร อัตตะแจ่มใส
๑๔/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๕๙/๑๓๔๘

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ ตระสักยุคนธร

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๕๙/๑๓๔๙

เด็กหญิงนันทิชา ต้องใจธารา ๑/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๕๙/๑๓๕๐
เด็กชายอนุชิต วงศ์ฤดีเจริญกุล

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๕๙/๑๓๕๑

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ มรกตกันทร
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๕๙/๑๓๕๒

เด็กหญิงปยะนุช พิศาลสิงขร
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๕๙/๑๓๕๓

เด็กหญิงภาราตี เจิดจรัสกุล
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๕๙/๑๓๕๔

เด็กหญิงมยุรี ปญญาพรเลิศ
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๓๙ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๔๕๙/๑๓๕๕

เด็กหญิงสุนิตา ธาราเสรี
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๕๙/๑๓๕๖

เด็กหญิงตะวัน กันธิมา
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๕๙/๑๓๕๗

เด็กหญิงปภาพินท์ เพียรวิทย์
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๕๙/๑๓๕๘

เด็กหญิงพิมพ์ใจ เจริญภูมิชัย
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๕๙/๑๓๕๙

เด็กหญิงภัณฑิรา เกียรติเผ่าสกุล
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๕๙/๑๓๖๐
เด็กหญิงวิจิตรา คณาสันติธรรม

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๕๙/๑๓๖๑

เด็กหญิงศรัลพร ยงนันทเดช

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๕๙/๑๓๖๒

เด็กหญิงศุภดา กิตติวิลาวัณย์
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๕๙/๑๓๖๓

เด็กหญิงศุภาพร เกือถาวรชัย

้

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๕๙/๑๓๖๔

นายธเนศ
ปองพานิชย์พัฒนา ๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๕๙/๑๓๖๕

เด็กชายธีรภัล มามือ

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๕๙/๑๓๖๖

นายสมภพ บุญมา
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๕๙/๑๓๖๗

นายวิโรจน์ กวินกันทรากร
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๕๙/๑๓๖๘

นางสาวฉันทิกา อัฏฐคีรี
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๕๙/๑๓๖๙

นางสาวธัญสินี รัตนสกุลวาที
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๕๙/๑๓๗๐
นางสาวมานา เกียรตินรามงคล

๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๕๙/๑๓๗๑

เด็กชายชัยณัฐ ร่มโพธิ

์

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๕๙/๑๓๗๒

นายมนันชัย กมลสูงสุด
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๕๙/๑๓๗๓

นายสุจินต์ ชุลีเกียรติขจร
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๕๙/๑๓๗๔

นายสิทธิพล กิจบำรุงไพร
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๕๙/๑๓๗๕

นายเสกสรร ศรีจรัสพร
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๕๙/๑๓๗๖

เด็กหญิงปานทิพย์ ยารังศรี
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๕๙/๑๓๗๗

นางสาวชาริณี มงคลกานน
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๕๙/๑๓๗๘

นางสาวนันทพร เกียรตินรามงคล
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๕๙/๑๓๗๙

เด็กหญิงวิสสุดา กวินกันยากร
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๕๙/๑๓๘๐
นางสาวสุพรรณี ถวัลย์เกียรติทวี

๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๕๙/๑๓๘๑

เด็กหญิงสุภนิดา กิตติศัพท์ถาวร
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๕๙/๑๓๘๒

นางสาวพิมมาดา กวินกตเวที
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๕๙/๑๓๘๓

นางสาววรรณลี คณาสันติธรรม
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๕๙/๑๓๘๔

นางสาวสุปรียา เอืองสีคราม

้

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๕๙/๑๓๘๕

นางสาวอาทิตยา คงพิทักษ์ดอย
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๕๙/๑๓๘๖

เด็กชายดนุเดช นวนคำ
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง  

มส ๓๔๕๙/๑๓๘๗

เด็กชายกฤตนัย ตาคำ
๒๙/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๕๙/๑๓๘๘

เด็กชายสะมิตา ทอนแอ ๑/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๕๙/๑๓๘๙

เด็กหญิงอัสรีย์ เวียงสีมา
๒๘/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๔๐ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๔๕๙/๑๓๙๐
เด็กหญิงดารินทร์ อ่องหม่ณ ๘/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๕๙/๑๓๙๑

เด็กชายชวัลวิทย์ ใสส่อง
๑๕/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๕๙/๑๓๙๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ โหล่เจ

๑๔/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๕๙/๑๓๙๓

เด็กหญิงยีเหวิน เต้ง
๑๓/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๕๙/๑๓๙๔

เด็กหญิงนิยดา ยีปา

่

๒/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๕๙/๑๓๙๕

เด็กหญิงนิมชภัส ไชยยา
๒๔/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๕๙/๑๓๙๖

เด็กหญิงสุกัญญา คล้ายเงิน ๓/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๕๙/๑๓๙๗

เด็กหญิงกานต์ธิดา เลาลี ๑/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๕๙/๑๓๙๘

เด็กชายหมวย ไม่มีชือสกุล

่

๖/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๕๙/๑๓๙๙

เด็กชายพีรพล เทสินนโชติ

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๕๙/๑๔๐๐
เด็กหญิงแสงคำ ไม่มีชือสกุล

่

๑/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๕๙/๑๔๐๑
เด็กหญิงชนกนันต์ กันทา ๔/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๕๙/๑๔๐๒
เด็กชายณัฐชนนท์ ถามูล

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๕๙/๑๔๐๓
เด็กหญิงจิดาภา โสรัฐ

๑๐/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๕๙/๑๔๐๔
เด็กหญิงคำดาว นาอุทุน

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๕๙/๑๔๐๕
เด็กหญิงกรวรรณ ใสมาศ ๖/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๕๙/๑๔๐๖
เด็กหญิงพิมพ์วิภา สุยะดวง

๒๑/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๕๙/๑๔๐๗
เด็กหญิงอัญชิสา กันยา ๘/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๕๙/๑๔๐๘
เด็กชายรีวดา ไม่มีชือสกุล

่

๒๓/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๕๙/๑๔๐๙
เด็กชายวันศุกร์ ไม่มีชือสกุล

่

๒๖/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๕๙/๑๔๑๐
เด็กชายธนพัฒน์ กัณธา

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๕๙/๑๔๑๑

เด็กชายรีรวัฒน์ ไม่มีชือสกุล

่

๑๘/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๕๙/๑๔๑๒

เด็กหญิงพิมจันทร์ เตชะพนาลัย

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๕๙/๑๔๑๓

เด็กหญิงตามล ไม่มีชือสกุล

่

๕/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๕๙/๑๔๑๔

เด็กชายพีรพัฒน์ จองต๊ย
๒๓/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๕๙/๑๔๑๕

เด็กชายสาริศ พันธุ์ทอง
๒๕/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๕๙/๑๔๑๖

เด็กชายธนดล ไทยใหม่

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

มส ๓๔๕๙/๑๔๑๗

เด็กชายชาวี ศรีมาวิน ๒/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่นาเติงใน  

รับรองตามนี

้

(พระพรหมเสนาบดี)

เจ้าคณะภาค ๗

๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
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