
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดลำปาง  ภาค ๖

ส่งสอบ ๑,๐๔๔ คน ขาดสอบ ๒๔๗ คน คงสอบ ๗๙๗ คน สอบได้ ๕๓๔ คน สอบตก ๒๖๓ คน (๖๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๖๖๐/๐๐๐๑
เด็กชายธนาวุฒิ พานธงพันษ์

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธงชัยวิทยา วัดบุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๐๒
เด็กหญิงบุลภรณ์ บุญมา

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธงชัยวิทยา วัดบุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๐๓
เด็กหญิงวรกานต์ ใจคำหมืน

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธงชัยวิทยา วัดบุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๐๔
เด็กหญิงดลพร ขจรคำ

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธงชัยวิทยา วัดบุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๐๕
นายจิรายุทธ โตสวงษ์

๐๔/๐๒/๒๕๓๘

โรงเรียนวิสุทธิวิทยากร

์

วัดบุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๐๖
เด็กหญิงรินทิรา ฟงเย็น

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

วัดศรีไตรภูมิ วัดบุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๐๗
เด็กหญิงเขมนิด พุทธสอน

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

วัดศรีไตรภูมิ วัดบุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๐๘
เด็กหญิงวาริน สูงดี

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

วัดศรีไตรภูมิ วัดบุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๐๙
เด็กหญิงอริสรา พรหมแก้ว

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

วัดศรีไตรภูมิ วัดบุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๑๐
นางอาทิตยา ทิพย์เนตร

๐๑/๑๒/๒๕๑๘

ศพอ.วัดบ้านไร่(ศิลาทอง) วัดบุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๑๑
นางสาวสุดารัตน์ เตชะสืบ

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

ศพอ.วัดบ้านไร่(ศิลาทอง) วัดบุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๑๒
เด็กหญิงเชิดศิริ คำเครือ

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

ศพอ.วัดบ้านไร่(ศิลาทอง) วัดบุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๑๓
เด็กหญิงฟาใส ทิพย์เนตร

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

ศพอ.วัดบ้านไร่(ศิลาทอง) วัดบุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๑๔
เด็กชายพิตตินันท์ เตชะสืบ

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

ศพอ.วัดบ้านไร่(ศิลาทอง) วัดบุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๑๕
เด็กชายยุทธนากรณ์ คำฟูบุตร

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

ศพอ.วัดบ้านไร่(ศิลาทอง) วัดบุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๑๖
นางสาวศิริพร นฤพันธ์

๐๒/๐๔/๒๕๑๕

ศพอ.วัดบุญวาทย์วิหาร วัดบุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๑๗
นางเกศรินทร์ วงค์เพ็ญ

๑๗/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำกลางลำปาง

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๖๖๐/๐๐๑๘
นางสุรินยา ทองมา

๑๑/๐๔/๒๕๐๔

เรือนจำกลางลำปาง

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๖๖๐/๐๐๑๙
นางสาวอโยฤทัย พูลเพิม

่

๒๙/๐๖/๒๕๒๓

เรือนจำกลางลำปาง

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๖๖๐/๐๐๒๐
นายทนงศักดิ

์

ปนนพศรี
๑๑/๐๔/๒๕๑๗

เรือนจำกลางลำปาง

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๖๖๐/๐๐๒๑
นายชวลิต นาคะ

๒๘/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำกลางลำปาง

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๖๖๐/๐๐๒๒
นายมงคล มะลิวัลย์

๐๘/๐๕/๒๕๒๑

เรือนจำกลางลำปาง

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๖๖๐/๐๐๒๓
นายวีนัส หาญปาก

๐๕/๐๘/๒๕๒๓

เรือนจำกลางลำปาง

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๖๖๐/๐๐๒๔
นางสาวจุภามาศ อ้นอ้าย

๐๕/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

วัดบ่อแฮ้ว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดลำปาง  ๑ / ๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๖๖๐/๐๐๒๕
นางสาวปนิดา ของดี

๑๗/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

วัดบ่อแฮ้ว  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๒๖
นางสาวฐิติยา จันทร์กาบ

๑๒/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

วัดบ่อแฮ้ว  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๒๗
นางสาวนภัสสร ทาปญญา

๒๔/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

วัดบ่อแฮ้ว  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๒๘
นางสาววรัญชลี ศรีวิชัย

๑๖/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

วัดบ่อแฮ้ว  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๒๙
นางสาวเกษวดี ฟาคำตัน

๐๔/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

วัดบ่อแฮ้ว  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๓๐
นางสาวศุภธิดา จำปา

๑๔/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

วัดบ่อแฮ้ว  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๓๑
นายทรงธรรม ทำสอาด

๒๖/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

วัดบ่อแฮ้ว  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๓๒
นางสาวศศินา ปญญาวงค์

๐๕/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

วัดบ่อแฮ้ว  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๓๓
นางสาวพิมรภัส ฟองตา

๑๐/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

วัดบ่อแฮ้ว  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๓๔ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
พรมเชือ

้

๐๑/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

วัดบ่อแฮ้ว  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๓๕
เด็กหญิงจุฑามาศ โต๊ะหล้าบุตร

๒๗/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

วัดบ่อแฮ้ว  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๓๖
เด็กหญิงศศิธร หอมเกษร

๐๙/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

วัดบ่อแฮ้ว  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๓๗
เด็กหญิงนฤมล กลินสุคนธ์

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

วัดบ่อแฮ้ว  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๓๘
เด็กชายปริญญา ปนใจ

๒๙/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

วัดบ่อแฮ้ว  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๓๙
เด็กหญิงสุจิตรา สุระวัง

๑๓/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

วัดบ่อแฮ้ว  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๔๐
เด็กหญิงเกวลิน นาเถือน

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

วัดบ่อแฮ้ว  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๔๑
เด็กชายปริญญา สายหล้า

๑๐/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

วัดบ่อแฮ้ว  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๔๒
นายพงษ์กร หน่อคำ

๐๘/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

วัดบ่อแฮ้ว  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๔๓
เด็กหญิงชรินดา จอมฟอง

๒๗/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

วัดบ่อแฮ้ว  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๔๔
เด็กหญิงณัฐทิรา วิไชย

๑๒/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

วัดบ่อแฮ้ว  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๔๕
เด็กหญิงอรญา กาจารี

๐๖/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

วัดบ่อแฮ้ว  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๔๖
เด็กชายธนภูมิ ชัยวัน

๒๒/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

วัดบ่อแฮ้ว  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๔๗
เด็กหญิงพัชรินทร์ สายสะอิง

้

๑๔/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

วัดบ่อแฮ้ว  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๔๘
เด็กหญิงพัชรินทร์ ศิริวงศ์ตระกูล

๑๖/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

วัดบ่อแฮ้ว  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๔๙
เด็กชายชินพร อ๊อดผูก

๒๓/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

วัดบ่อแฮ้ว  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๕๐
เด็กชายนัฐวัฒน์ เขือนแก้ว

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

วัดบ่อแฮ้ว  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๕๑
นายอธิวัฒน์ อินต๊ะใจ

๐๒/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

วัดบ่อแฮ้ว  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๕๒
เด็กหญิงวิภาภรณ์ ไกยฝาย

๐๗/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

วัดบ่อแฮ้ว  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๕๓
นางสาวอรวรรณ อามีนเจริญ

๒๙/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

วัดบ่อแฮ้ว  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๕๔
นางสาวธนัสถา ฟูปง

๒๑/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

วัดบ่อแฮ้ว  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๕๕
นางสาวชลลดา วรศรี

๐๓/๐๖/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

วัดบ่อแฮ้ว  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๕๖
นายพิสิษฐ์ ทินเรืองศิริ

๒๔/๐๙/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

วัดบ่อแฮ้ว  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๕๗
เด็กหญิงณัฐชฎา ตติยรัตนกูล

๒๑/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

วัดบ่อแฮ้ว  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๕๘
นายรัตน์ธิพร แดงเรือน

๑๕/๐๘/๒๕๓๘

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง วัดกาศโปง  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๕๙
นายอรรถพร เอียมฉิม

่

๐๓/๐๖/๒๕๒๘

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง วัดกาศโปง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดลำปาง  ๒ / ๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๖๖๐/๐๐๖๐
นายอรรถกร ถาแปง

๒๔/๑๐/๒๕๑๙

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง วัดกาศโปง  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๖๑
เด็กหญิงธณัฐภรณ์ สูตรเลข

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งคาวิทยา วัดทุ่งคา  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๖๒
เด็กชายพงศธร นาคม

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งคาวิทยา วัดทุ่งคา  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๖๓
เด็กหญิงกุลสตรี ปยะนัน

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งคาวิทยา วัดทุ่งคา  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๖๔
เด็กชายวัชรพล สูตรเลข

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งคาวิทยา วัดทุ่งคา  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๖๕
เด็กหญิงอภิณห์พร ทองสุข

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งคาวิทยา วัดทุ่งคา  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๖๖
เด็กหญิงธนัญชนก สูตรเลข

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งคาวิทยา วัดทุ่งคา  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๖๗
เด็กหญิงสาวิตรี กลินหอม

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา วัดบ้านแปน  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๖๘
เด็กหญิงจรรยพร แยบคาย

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปน วัดบ้านแปน  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๖๙
เด็กหญิงพรรณภิรา ปูย่า

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปน วัดบ้านแปน  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๗๐
เด็กชายพลวัฒน์ วังใจ

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปน วัดบ้านแปน  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๗๑
เด็กชายกีรติโชติ เปาพิษ

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปน วัดบ้านแปน  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๗๒
เด็กชายชัยพิทักษ์ หมันตรอง

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปน วัดบ้านแปน  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๗๓
เด็กชายนที ปูย่า

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปน วัดบ้านแปน  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๗๔
เด็กชายพรรณกร ตัวงาม

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนดอกคำ วัดบ้านแปน  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๗๕
เด็กหญิงสุทธาสินี เผือแผ่

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนดอกคำ วัดบ้านแปน  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๗๖
เด็กหญิงณัฐชยา ขุพันธ์

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนดอกคำ วัดบ้านแปน  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๗๗
เด็กหญิงนิชนันท์ มีโชค

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว วัดผ้าขาว  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๗๘
นางสาวลาวรรณ โลมากุล

๐๗/๑๒/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านแม่สุก วัดแม่สุก  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๗๙
นางสาวธนันดา ปนใจกุล

๒๕/๑๑/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านแม่สุก วัดแม่สุก  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๘๐
นางสาวธัญชนก นามรมย์

๐๕/๑๒/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านแม่สุก วัดแม่สุก  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๘๑
เด็กหญิงสุธาสินี เทพสาร

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา วัดสาญาณพลาราม  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๘๒
เด็กหญิงสราลี มีพร้อม

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา วัดสาญาณพลาราม  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๘๓
เด็กหญิงปนัดดา เปนต้น

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา วัดสาญาณพลาราม  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๘๔
เด็กชายกฤษดา ทองเทียะ

้

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา วัดสาญาณพลาราม  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๘๕
เด็กหญิงมนัชญา จันทร์แดง

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา วัดสาญาณพลาราม  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๘๖
เด็กหญิงพัชรศรี ตาทรัพย์

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา วัดสาญาณพลาราม  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๘๗
เด็กหญิงพิรญาณ์ มังคะลา

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา วัดสาญาณพลาราม  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๘๘
เด็กชายจักรพรรดิ แหลมกล้า

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา วัดสาญาณพลาราม  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๘๙
เด็กชายอดิศักดิ

์

วิงวอน
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา วัดสาญาณพลาราม  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๙๐
เด็กชายเจษฎากร การหมัน

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา วัดสาญาณพลาราม  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๙๑
เด็กชายภูเบศ เชือสุวรรณ์

้

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา วัดสาญาณพลาราม  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๙๒
เด็กหญิงเบญญาภา แสนวงศ์

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา วัดสาญาณพลาราม  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๙๓
เด็กหญิงศุลีพร คำสอน

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา วัดสาญาณพลาราม  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๙๔
เด็กชายภูริณัฐ เปนพวก

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา วัดสาญาณพลาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดลำปาง  ๓ / ๑๖
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๖๖๐/๐๐๙๕
เด็กหญิงสุธิดา บุญช่วย

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา วัดสาญาณพลาราม  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๙๖
เด็กหญิงณิชาภัทร เปนปก

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา วัดสาแพะ  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๙๗
เด็กหญิงปนัดดา รองตัง

้

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา วัดสาแพะ  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๙๘
เด็กหญิงอัชลี มีตา

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา วัดสาแพะ  

ลป ๓๖๖๐/๐๐๙๙
เด็กหญิงปนัดดา หน้านวล

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา วัดสาแพะ  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๐๐
เด็กหญิงปยธิดา โตลำมะ

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา วัดสาแพะ  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๐๑
เด็กชายโชติพงศ์ ขยันดี

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา วัดสาแพะ  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๐๒
เด็กหญิงมรุกัญญา ส่องแสง

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา วัดสาแพะ  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๐๓
เด็กหญิงปกีวรนันต์ ดวงมณี

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา วัดสาแพะ  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๐๔
เด็กหญิงศศิวิมล งามสม

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา วัดสาแพะ  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๐๕
เด็กชายสถิตธรรม ตะเวที

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองปานวิทยา วัดทุ่งส้าน  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๐๖
เด็กหญิงเขมมิกา เขือนแก้ว

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองปานวิทยา วัดทุ่งส้าน  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๐๗
เด็กหญิงจุฬธิดา ยอดดี

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองปานวิทยา วัดทุ่งส้าน  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๐๘
เด็กหญิงบัณฑิตา ปนตายศ

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองปานวิทยา วัดทุ่งส้าน  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๐๙
เด็กหญิงเปรมลดา บุญปลูก

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองปานวิทยา วัดทุ่งส้าน  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๑๐
เด็กหญิงรสริน บุญธรรม

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองปานวิทยา วัดทุ่งส้าน  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๑๑
เด็กหญิงศิรดา แมะบ้าน

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองปานวิทยา วัดทุ่งส้าน  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๑๒
เด็กหญิงศิริวรรณภา ทิศพรม

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองปานวิทยา วัดทุ่งส้าน  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๑๓
เด็กหญิงอภิญญา นิสลา

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองปานวิทยา วัดทุ่งส้าน  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๑๔
เด็กหญิงเกียรสุดา

คงธนภัทระอาภา ๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองปานวิทยา วัดทุ่งส้าน  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๑๕
เด็กชายสุเมธ จาตุนันท์

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองปานวิทยา วัดทุ่งส้าน  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๑๖
เด็กชายณัฐวัตร ใจคำ

๑๖/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์)

วัดนางแล  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๑๗
นางสาวภาวินี คุณชมภู

๒๘/๐๙/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา วัดบ้านหม้อ  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๑๘
นางสาวนันทพัทธ์ ใจสาร

๒๖/๑๒/๒๕๓๑

โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา วัดบ้านหม้อ  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๑๙
นายเจษฎา ต๊ะวัง

๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม วัดยางอ้อย  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๒๐
นายกลวัชร สุวรรณศร

๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม วัดยางอ้อย  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๒๑
นางสาวศิริลักษณ์ วงศ์พันธ์

๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม วัดยางอ้อย  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๒๒
นางสาวสาธิดา แสนไชยชุม

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม วัดยางอ้อย  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๒๓
นางสาวทิชากร กันทะจันทร์

๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม วัดยางอ้อย  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๒๔
นางสาวปทุมวรรณ ปญโยแจ่ม

๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม วัดยางอ้อย  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๒๕
เด็กชายรวินันท์ บุตรไสย

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม วัดยางอ้อย  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๒๖
เด็กหญิงสุนันทา ดงผะขะ

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม วัดยางอ้อย  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๒๗
เด็กชายสุริโย อ้ายชุ่ม

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม วัดยางอ้อย  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๒๘
เด็กหญิงพีรวรรณ สุขเมือง

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม วัดยางอ้อย  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๒๙
เด็กหญิงพิยดา เหล่าจันตา

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม วัดยางอ้อย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดลำปาง  ๔ / ๑๖
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ลป ๓๖๖๐/๐๑๓๐
เด็กหญิงชมพูนุช อ้ายชุ่ม

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม วัดยางอ้อย  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๓๑
เด็กชายอดิศร วงศ์คำ

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม วัดยางอ้อย  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๓๒
เด็กชายอัษฎาวุธ แสงบุญเรือง

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม วัดยางอ้อย  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๓๓
นางสาวนฤมล ปนติบ

๊

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สันวิทยา วัดหัวทุ่ง  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๓๔
นางสาวมนัญญา รามการุณย์

๒๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่สันวิทยา วัดหัวทุ่ง  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๓๕
นางสาวกันธิมาศ กระทาง

๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่สันวิทยา วัดหัวทุ่ง  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๓๖
นางสาวธิดารัตน์ โมลาดุก

๑๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่สันวิทยา วัดหัวทุ่ง  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๓๗
นายจิรายุท มูลศรี

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่สันวิทยา วัดหัวทุ่ง  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๓๘
นายวราวุฒิ ต๊ะคำปน

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่สันวิทยา วัดหัวทุ่ง  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๓๙
นางสาวพรพรรณ ยอดเงียว

้

๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่สันวิทยา วัดหัวทุ่ง  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๔๐
นางสาวดวงกมล เมืองมาหล้า

๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่สันวิทยา วัดหัวทุ่ง  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๔๑
นายวริทธิธร

์

กองตัน
๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่สันวิทยา วัดหัวทุ่ง  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๔๒
นางสาวศิริพรรณ บรรพธรรม

๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่สันวิทยา วัดหัวทุ่ง  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๔๓
นายปยวัช ลิมพานิชย์

๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่สันวิทยา วัดหัวทุ่ง  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๔๔
นางสาวพิมพ์พร วงศ์แปง

๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่สันวิทยา วัดหัวทุ่ง  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๔๕
นายวทัญู อินต๊ะปน

๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่สันวิทยา วัดหัวทุ่ง  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๔๖
นางสาวอรอุมา แก้วสุรินทร์

๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่สันวิทยา วัดหัวทุ่ง  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๔๗
นางสาวสุกัญญา เมืองมาหล้า

๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่สันวิทยา วัดหัวทุ่ง  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๔๘
นางสาวรัชฎาธร นามเสน

๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่สันวิทยา วัดหัวทุ่ง  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๔๙
นางสาวปาจรีย์ แก้ววงค์

๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่สันวิทยา วัดหัวทุ่ง  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๕๐
นางสาวนภาพร พรมมินทร์

๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่สันวิทยา วัดหัวทุ่ง  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๕๑
นางสาวภูษนิสา วินาพา

๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่สันวิทยา วัดหัวทุ่ง  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๕๒
นายนักอนันต์ ตันเปง

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่สันวิทยา วัดหัวทุ่ง  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๕๓
นายธนพงษ์ ใจตึง

๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่สันวิทยา วัดหัวทุ่ง  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๕๔
นางสาวสุมาลี เมืองมาหล้า

๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่สันวิทยา วัดหัวทุ่ง  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๕๕
นายวรพงษ์ วันงาม

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สันวิทยา วัดหัวทุ่ง  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๕๖
นางสาวธนพร ฟกธนาวัฒน์

๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สันวิทยา วัดหัวทุ่ง  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๕๗
นายเทิดเกียรติ

์

โพธิศรี

์

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สันวิทยา วัดหัวทุ่ง  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๕๘
นายอนุสรณ์ เมืองมาหล้า

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สันวิทยา วัดหัวทุ่ง  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๕๙
นายอนุสิทธิ

์

เมืองมาหล้า
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สันวิทยา วัดหัวทุ่ง  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๖๐
นายพลพล โกดี

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สันวิทยา วัดหัวทุ่ง  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๖๑
นางสาวภาวิณี สันปญญา

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สันวิทยา วัดหัวทุ่ง  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๖๒
นายอภิสิทธิ

์

ปญญาคำสุข
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สันวิทยา วัดหัวทุ่ง  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๖๓
นายอัสดาวุฒิ ทองเตจา

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สันวิทยา วัดหัวทุ่ง  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๖๔
นางสาวกัลยรัตน์ ไชยพรม

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สันวิทยา วัดหัวทุ่ง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดลำปาง  ๕ / ๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๖๖๐/๐๑๖๕
นางสาวฐิติพร วงศ์แปง

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สันวิทยา วัดหัวทุ่ง  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๖๖
นายวีรพล แก้วศิริ

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สันวิทยา วัดหัวทุ่ง  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๖๗
นางสาวณัฐนิดา มณีวรรณ์

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สันวิทยา วัดหัวทุ่ง  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๖๘
นายภูมินทร์ อุตมา

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สันวิทยา วัดหัวทุ่ง  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๖๙
นายภูมิภาค อุตมา

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สันวิทยา วัดหัวทุ่ง  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๗๐
เด็กหญิงณัฐธิดา นามะกุณา

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สันวิทยา วัดหัวทุ่ง  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๗๑
เด็กหญิงจินดา นามะเสน

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สันวิทยา วัดหัวทุ่ง  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๗๒
เด็กชายธนรัฐ สัตย์จริง

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สันวิทยา วัดหัวทุ่ง  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๗๓
เด็กหญิงจริยา ทาสุรินทร์

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สันวิทยา วัดหัวทุ่ง  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๗๔
เด็กชายนนทวัฒน์ แสนคำอ้าย

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สันวิทยา วัดหัวทุ่ง  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๗๕
เด็กชายฤทธิชัย แสนทิพย์

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สันวิทยา วัดหัวทุ่ง  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๗๖
เด็กหญิงมนัสนันท์ ท้าวคำลือ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สันวิทยา วัดหัวทุ่ง  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๗๗
เด็กหญิงสุภาพร นวลอนงค์

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สันวิทยา วัดหัวทุ่ง  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๗๘
เด็กชายโชคสถิต เครือวงศ์

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

ศพอ.วัดกิวหลวง

่

วัดกิวหลวง

่

 

ลป ๓๖๖๐/๐๑๗๙
เด็กชายคุณากร กูลใจ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

ศพอ.วัดกิวหลวง

่

วัดกิวหลวง

่

 

ลป ๓๖๖๐/๐๑๘๐
เด็กหญิงชวัลลักษณ์ กาวงศ์อ้าย

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

ศพอ.วัดกิวหลวง

่

วัดกิวหลวง

่

 

ลป ๓๖๖๐/๐๑๘๑
เด็กหญิงยศยา กุลจักร์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

ศพอ.วัดกิวหลวง

่

วัดกิวหลวง

่

 

ลป ๓๖๖๐/๐๑๘๒
เด็กหญิงสุชาดา ปงกันทา

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

ศพอ.วัดกิวหลวง

่

วัดกิวหลวง

่

 

ลป ๓๖๖๐/๐๑๘๓
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ช่างทำร่อง

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

ศพอ.วัดกิวหลวง

่

วัดกิวหลวง

่

 

ลป ๓๖๖๐/๐๑๘๔
เด็กหญิงอทิตยา นันตา

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

ศพอ.วัดกิวหลวง

่

วัดกิวหลวง

่

 

ลป ๓๖๖๐/๐๑๘๕
เด็กหญิงเจตติยา วงศ์หาญ

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบอม วัดบอมหลวง  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๘๖
เด็กชายวิศรุต สายเปง

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบอม วัดบอมหลวง  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๘๗
เด็กชายกัมพล ผาบสายยาน

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบอม วัดบอมหลวง  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๘๘
เด็กชายนันทิพัฒน์ โลกา

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบอม วัดบอมหลวง  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๘๙
เด็กชายจิรโชติ ผือยศ

้

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบอม วัดบอมหลวง  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๙๐
เด็กชายภานุวัฒน์ ไชยปะละ

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบอม วัดบอมหลวง  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๙๑
เด็กชายพสธร ธิวงศสาย

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบอม วัดบอมหลวง  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๙๒
เด็กหญิงจิรัชยา สายเปง

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบอม วัดบอมหลวง  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๙๓
เด็กหญิงศุภิสรา สานเมทา

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบอม วัดบอมหลวง  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๙๔
เด็กชายอชิตพล วงศ์ษา

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบอม วัดบอมหลวง  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๙๕
เด็กหญิงนลินทิพย์ อินจม

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบอม วัดบอมหลวง  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๙๖
เด็กหญิงอาภัสรา สายวงศ์เปยง

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบอม วัดบอมหลวง  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๙๗
เด็กหญิงวริสรา สุธรรมมา

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบอม วัดบอมหลวง  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๙๘
เด็กหญิงทักษพร ฟองธิวงศ์

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบอม วัดบอมหลวง  

ลป ๓๖๖๐/๐๑๙๙
เด็กหญิงอรัญญา ตุ่นแก้ว

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรศึกษา วัดปงหอศาล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดลำปาง  ๖ / ๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๖๖๐/๐๒๐๐
เด็กหญิงมาริษา ทองสุวรรณ

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรศึกษา วัดปงหอศาล  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๐๑
เด็กหญิงรติมา ชาวกล้า

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรศึกษา วัดปงหอศาล  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๐๒
เด็กชายวรรธนชาติ ชัยแก้ว

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรศึกษา วัดปงหอศาล  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๐๓
เด็กหญิงชลทิวาริน ชัชวาลทิพย์รักษ์

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุนทรศึกษา วัดปงหอศาล  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๐๔
เด็กชายกฤษณะ รินคำ

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรศึกษา วัดปงหอศาล  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๐๕
นายธนภูมิ นนท์เต็ม

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุนทรศึกษา วัดปงหอศาล  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๐๖
เด็กชายเรวัตร ช่างพินิจ

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรศึกษา วัดปงหอศาล  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๐๗
เด็กชายศรายุทธ ทำชาวนา

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรศึกษา วัดปงหอศาล  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๐๘
เด็กชายณัฐพนธ์ ปญญา

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรศึกษา วัดปงหอศาล  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๐๙
เด็กชายสุวเทพ ไชยชมภู

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรศึกษา วัดปงหอศาล  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๑๐
เด็กหญิงชลธิชา บุญยืน

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรศึกษา วัดปงหอศาล  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๑๑
เด็กชายวีระเดช วัตตะเสรี

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรศึกษา วัดปงหอศาล  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๑๒
เด็กหญิงสมิตา สุวรรณนำปน

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรศึกษา วัดปงหอศาล  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๑๓
เด็กหญิงพรหมลดา วงศ์หอคำ

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรศึกษา วัดปงหอศาล  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๑๔
เด็กหญิงสุธิตา สามารถ

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรศึกษา วัดปงหอศาล  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๑๕
เด็กหญิงปริยภัทร ทารัตน์

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรศึกษา วัดปงหอศาล  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๑๖
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ กะบองแก้ว

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรศึกษา วัดปงหอศาล  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๑๗
เด็กหญิงวรัทยา คำหล้า

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรศึกษา วัดปงหอศาล  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๑๘
นางสาวประภาวรรณ ขันคำ

๒๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๑๙
นางสาวชรัญญา วงศ์เครือใจ

๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๒๐
นางสาวพรนภา ทองคำมา

๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๒๑
นายวรพล ใจคำ

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๒๒
นางสาวอารียา สายตุ่นแก้ว

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๒๓
นายพีระพัฒน์ ขำปาน

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๒๔
เด็กหญิงสุธาทิพย์ วงศ์ตุ่น

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๒๕
เด็กชายกิตติพงษ์ วงศ์จาใจ

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๒๖
เด็กชายภัทรพล วงศ์ใจแก้ว

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๒๗
เด็กหญิงมนทาทิพย์ แสนสอน

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๒๘
เด็กหญิงมินตรา เขียวคล้าย

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๒๙
เด็กชายพงศกร พรมใส

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๓๐
เด็กหญิงพัชรา

เครือวงศ์เมืองคำ
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๓๑
เด็กหญิงกนกพร พรมวัง

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๓๒
เด็กหญิงกนกพรรณ พรมวัง

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๓๓
เด็กชายวุฒิกานต์ เครือดวงคำ

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๓๔
เด็กหญิงกัญญาเทพ ปุกสร้อย

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดลำปาง  ๗ / ๑๖
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ลป ๓๖๖๐/๐๒๓๕
เด็กชายณรงค์ เครือสายใจ

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๓๖
เด็กหญิงพรพรรษา ม่านใต้

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๓๗
เด็กหญิงสิริยากร นาคำ

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๓๘
เด็กชายณัฐศักดิ

์

เลิศศิริวิบูลย์
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๓๙
เด็กหญิงวิมลพร วงศ์แซงดี

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๔๐
เด็กหญิงธัญชนก มณีวงศ์

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๔๑
เด็กหญิงกนกกาญจน์ พายแอช

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๔๒
เด็กหญิงศุภวรรณ สายมงคล

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๔๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ วงศ์จักร์

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๔๔
เด็กหญิงศุภิกา สมศรี

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๔๕
เด็กหญิงอรศยา เครือวงศ์วัง

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๔๖
เด็กชายกัญจวัฒน์ ทิพย์ปวง

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๔๗
เด็กชายนนทวัฒน์ วงศ์โท๊ะ

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๔๘
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

เครือสายใจ
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๔๙
เด็กชายวงศธร สีแสด

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๕๐
เด็กหญิงบงกช ใจสาน

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๕๑
เด็กหญิงอภิญญา มหาพรม

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๕๒
เด็กชายธนดล เขียวเขียว

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๕๓
เด็กหญิงศิริญญา วงศ์จักร

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๕๔
เด็กหญิงอภิญญา นิรัสสัย

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๕๕
เด็กหญิงกัณยารัตน์ อะนุ

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๕๖
เด็กหญิงณัฐฑริกา สุขมอย

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๕๗
เด็กชายเมธาวี ศรีปนตา

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๕๘
เด็กชายเทวา กรจรานุพงศ์

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ทะวิทยา วัดท่าแหน  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๕๙
นางสาวสุภัทรา แก้วปญญาฟู

๐๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี วัดสามขา  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๖๐
นางสาวนงลักษณ์ ยะแบน

๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี วัดสามขา  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๖๑
นางสาวอัญชลี นิลเพ็ชร

๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี วัดสามขา  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๖๒
นางสาวสายพิณ ติคำ

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี วัดสามขา  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๖๓
นางสาวปยาภรณ์ ซ้อนเขียว

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี วัดสามขา  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๖๔
นางสาวปภาวดี ยังวัน

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี วัดสามขา  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๖๕
นางสาวกัญญาณัฐ มีสมวัฒน์

๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี วัดสามขา  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๖๖
นางสาวอรณา ยศสุพรม

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี วัดสามขา  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๖๗
นางสาวปาริชาติ เขือนปา

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี วัดสามขา  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๖๘
เด็กหญิงประภัสสร โปทาน้อย

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี วัดสามขา  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๖๙
เด็กหญิงพิมพิกา รินท้าว

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี วัดสามขา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดลำปาง  ๘ / ๑๖
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ลป ๓๖๖๐/๐๒๗๐
เด็กหญิงทวีพรรณ บุญสม

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี วัดสามขา  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๗๑
เด็กชายกิตติภูมิ เทพแปง

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี วัดสามขา  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๗๒
นายถิรวัฒน์ ศรีจันทร์

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนาแก้ว
วัดนาแก้วตะวันออก

 

ลป ๓๖๖๐/๐๒๗๓
เด็กหญิงเบญญาภา หน่อทอง

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนาแก้ว
วัดนาแก้วตะวันออก

 

ลป ๓๖๖๐/๐๒๗๔
เด็กหญิงพิจักขณา เรือนนิล

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนาแก้ว
วัดนาแก้วตะวันออก

 

ลป ๓๖๖๐/๐๒๗๕
เด็กหญิงชนิดาภา อินทิ

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนณัฐบรรจงวิทยา วัดนำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๖๖๐/๐๒๗๖
เด็กหญิงนนทลี ใจคำฟู

๑๖/๐๓/๒๕๔๕ ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดทุ่งไผ่
วัดทุ่งไผ่  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๗๗ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์
โชคดี

๒๒/๐๙/๒๕๔๕ ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดทุ่งไผ่
วัดทุ่งไผ่  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๗๘
เด็กหญิงศิริภาภร แสนคำ

๒๗/๐๔/๒๕๔๕ ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดทุ่งไผ่
วัดทุ่งไผ่  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๗๙
เด็กหญิงศิริรัก ฟูตุ้ย

๑๗/๐๙/๒๕๔๖ ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดทุ่งไผ่
วัดทุ่งไผ่  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๘๐
เด็กหญิงคัชรินทร์ คำสม

๓๑/๐๑/๒๕๔๖ ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดทุ่งไผ่
วัดทุ่งไผ่  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๘๑
นางสาวธันยธร ไชยมงคล

๓๐/๐๗/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดสาแล วัดสาแลไชย  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๘๒
นางชนิษฎา คำภา

๒๗/๐๕/๒๕๐๙

โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม วัดสาแลไชย  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๘๓
นางสาวพรไพลิน คำนิล

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๘๔
นางสาวกานต์ณิชา ลอยมา

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนไชยวิทยา วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๘๕
นางสาวณัฐชยา เจริญกาล

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนไชยวิทยา วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๘๖
นางสาวนรินทร์ทิพย์ สุรินทร์

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนไชยวิทยา วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๘๗
นางสาวนริศรา ขันตาโย

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนไชยวิทยา วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๘๘
นางสาวมธุณี ปญญา

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนไชยวิทยา วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๘๙
นางสาววราภรณ์ ไชยาโส

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนไชยวิทยา วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๙๐
นางสาววิริยา ทองเวียง

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนไชยวิทยา วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๙๑
นางสาวศศินันท์ อุปแก้ววงค์

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนไชยวิทยา วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๙๒
นางสาวศิรินทร จิตต์ใจ

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนไชยวิทยา วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๙๓
นางสาวศิรินทิพย์ จิตต์ใจ

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนไชยวิทยา วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๙๔
เด็กชายภาณุพงศ์ นุปญญา

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนไชยวิทยา วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๙๕
เด็กชายภาณุพงศ์ คำปลิว

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนไชยวิทยา วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๙๖
เด็กชายภานุกรณ์ ยานันโต

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนไชยวิทยา วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๙๗
เด็กชายภูริพัฒน์ บุญอุทิศ

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนไชยวิทยา วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๙๘
เด็กชายสันติ หลีแก้วสาย

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนไชยวิทยา วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๖๐/๐๒๙๙
เด็กชายสุพิชชา เจริญสุข

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนไชยวิทยา วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๐๐
เด็กชายสุริยะ มะเทวิน

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนไชยวิทยา วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๐๑
เด็กหญิงบุญธิดา สมติบ

๊

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนไชยวิทยา วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๐๒
เด็กหญิงภาณุมาส ปนเกษ

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนไชยวิทยา วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๐๓
เด็กหญิงรามนรี ปนตาแสน

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนไชยวิทยา วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๐๔
เด็กหญิงวรรณนิภา ร่วมชาติ

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนไชยวิทยา วัดบุญยืน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดลำปาง  ๙ / ๑๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๖๖๐/๐๓๐๕
เด็กหญิงวรรณิษา ปญญาเสน

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนไชยวิทยา วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๐๖
เด็กหญิงวิชญาดา ไชยาโส

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนไชยวิทยา วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๐๗
เด็กหญิงสิรินยา ฟุงตระกูลทอง

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนไชยวิทยา วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๐๘
เด็กหญิงสิริยา โกเมศ

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนไชยวิทยา วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๐๙
เด็กหญิงสุนิษา หน่อแก้ว

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนไชยวิทยา วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๑๐
เด็กชายกฤษดาวุธ ดีมงคล

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนไชยวิทยา วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๑๑
เด็กชายกิตติธัช แก้วเขียว

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนไชยวิทยา วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๑๒
เด็กชายประกาศิต ปนตาแสน

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนไชยวิทยา วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๑๓
เด็กชายพัทธกานต์ รัตนอุดทา

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนไชยวิทยา วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๑๔
เด็กชายวิโรจน์ อนุสสรราชกิจ

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนไชยวิทยา วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๑๕
เด็กหญิงจันทกานติ

์

สุโอด
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนไชยวิทยา วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๑๖
เด็กหญิงบุณยาพร เทพา

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนไชยวิทยา วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๑๗
เด็กหญิงพิมลรัตน์ ฉัตรแก้ว

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนไชยวิทยา วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๑๘
เด็กหญิงลักษณ์นารา พันธ์งาม

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนไชยวิทยา วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๑๙
เด็กหญิงศศิวิมล จันทร์ต๊ะ

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนไชยวิทยา วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๒๐
นางสาวกนกพร รัตนวัน

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อห้อ วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๒๑
นางสาวทัศนีย์ ท้าวมณี

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อห้อ วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๒๒
นางสาวเนตรดาว ชมภูบาง

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อห้อ วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๒๓
นางสาวฟาประทาน คำอ่อง

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อห้อ วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๒๔
นางสาวแววดาว นางแล

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อห้อ วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๒๕
นางสาวศิรินิล ท้าวมณี

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อห้อ วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๒๖
นายวัชระพงษ์ ท้าวมณี

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อห้อ วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๒๗
นางสาวณัฐติกา ปนต๊ะ

๐๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๒๘
นางสาวพีระญา ทองสุข

๐๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๒๙
นางสาวรุ่งระวี สารทอง

๒๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๓๐
นางสาวละออ อะทะเมืองมูล

๐๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๓๑
นางสาววรรณศิลป แซ่พาน

๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๓๒
นายณัฐวุฒิ ภิรมย์นาค

๒๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๓๓
นางสาวกัลยาณี กิจโร

๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๓๔
นางสาวกัณฑ์ณณัฐ คำนิล

๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๓๕
นางสาวสุพรรณี รู้บาปบุญ

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๓๖
นางสาวธนัชพร ปนตาแสน

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๓๗
นางสาวพัณนวดี ปนเกษ

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๓๘
นางสาวมาริสา ใจจง

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๓๙
นางสาวสิริภาพร เทพวัง

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ วัดบุญยืน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดลำปาง  ๑๐ / ๑๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๖๖๐/๐๓๔๐
นางสาวสิริวรรณ แหวนเพชร

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๔๑
เด็กหญิงวรรณกานต์ โนนทิสอน

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ วัดบุญยืน  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๔๒
นางสาวมนฐณิการ์ การบรรจง

๒๒/๐๗/๒๕๔๒
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสบพลึง

วัดสบพลึง  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๔๓
นางสาวณัฐิลักษณ์ ตามไป

๑๓/๐๔/๒๕๔๓
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสบพลึง

วัดสบพลึง  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๔๔
นางสาววิไลวรรร ปนทะนุ

๑๘/๐๒/๒๕๔๓
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสบพลึง

วัดสบพลึง  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๔๕
เด็กหญิงชนิสรา ปญญา

๑๘/๐๔/๒๕๔๗
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสบพลึง

วัดสบพลึง  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๔๖
เด็กชายเกียรติพงศ์ โสวาดวงศ์

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๔๗
เด็กชายณัฐวุฒิ เรือนนวน

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๔๘
เด็กชายณัฐนนท์ สุรินอุด

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๔๙
เด็กชายธิเบศ สุวรรณธาดา

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๕๐
เด็กชายสุพิวัฒน์ อุตระ

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๕๑
เด็กชายธีรวัฒน์ มะโนสม

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ถอดวิทยา วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๕๒
เด็กชายอาณัฐ ทิมวงศ์

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ถอดวิทยา วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๕๓
เด็กชายทศพร ชมทวีป

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ถอดวิทยา วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๕๔
เด็กหญิงลักษิกา เถาหอม

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ถอดวิทยา วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๕๕
เด็กหญิงเปรมกมล เรือนหลู่

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ถอดวิทยา วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๕๖
เด็กหญิงจีรนันท์ โสอิน

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ถอดวิทยา วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๕๗
เด็กหญิงปยะดา มะโนสม

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ถอดวิทยา วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๕๘
เด็กหญิงณัฐณิชา เรือนดี

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ถอดวิทยา วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๕๙
เด็กชายชัยยากร จันต๊ะวงศ์

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ถอดวิทยา วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๖๐
เด็กชายณัฐภณ สุทธิเสริม

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ถอดวิทยา วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๖๑
เด็กชายอานันทเดช สุริยะมณี

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ถอดวิทยา วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๖๒
เด็กชายนพรัฒน์ ธานี

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ถอดวิทยา วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๖๓
เด็กหญิงศิรินันท์ สองเมือง

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ถอดวิทยา วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๖๔
เด็กหญิงนภาพร แดงน้อย

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ถอดวิทยา วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๖๕
เด็กหญิงพิชญธิดา ครองชีพ

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ถอดวิทยา วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๖๖
เด็กหญิงปนัดดา สุวรรณวงศ์

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ถอดวิทยา วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๖๗
เด็กชายวุฒิชัย ปญญาผ่องใส

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ถอดวิทยา วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๖๘
เด็กชายพุฒิพงศ์ จันทา

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ถอดวิทยา วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๖๙
เด็กหญิงวิลาสิณี กาฬภักดี

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ถอดวิทยา วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๗๐
เด็กหญิงวนิดา อินทราย

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ถอดวิทยา วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๗๑
เด็กชายธีรภัทร ขันคำ

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ถอดวิทยา วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๗๒
เด็กชายวรพล หลวงใหญ่

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ถอดวิทยา วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๗๓
เด็กหญิงนันท์นภัส ถาสิงห์

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ถอดวิทยา วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๗๔
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ฝนไชย

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ถอดวิทยา วัดล้อมแรด  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดลำปาง  ๑๑ / ๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๖๖๐/๐๓๗๕
เด็กชายภัทรพงษ์ สุรินทร์

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ถอดวิทยา วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๗๖
เด็กชายเดชฤทธิ

์

ก๋าแก้ว
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ถอดวิทยา วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๗๗
เด็กชายธีรชาติ จินะทา

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ถอดวิทยา วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๗๘
เด็กชายวิทยา สารปา

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่ถอดวิทยา วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๗๙
นางสาวจิตรลดา จันทร์แดง

๑๒/๑๑/๒๕๓๓

โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ

์

วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๘๐
นางสาวสิริกรานต์ ปนดิษฐ์

๑๘/๐๔/๒๕๓๔

โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ

์

วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๘๑
นายศรัณย์ อินถา

๐๔/๐๖/๒๕๓๕

โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ

์

วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๘๒
นายกิตติศักดิ

์

บุญมี
๐๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ

์

วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๘๓
นางสาวชุติมา อินถา

๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ

์

วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๘๔
นายกิตติวัฒน์ มณีทิพย์

๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ

์

วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๘๕
นางสาวชนรดา สารธิ

๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ

์

วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๘๖
เด็กหญิงรัตนพร สิงห์เส

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ

์

วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๘๗
เด็กหญิงธารทิพธ์ วงศ์หาญ

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ

์

วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๘๘
เด็กหญิงศิรภัสสร วงศ์ตาผา

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ

์

วัดล้อมแรด  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๘๙
เด็กหญิงสรัลธร ต๊ะอ้าย

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนายางวิทยา วัดนาปราบ  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๙๐
เด็กหญิงจุฑามาศ ต๊ะปญญา

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนายางวิทยา วัดนาปราบ  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๙๑
เด็กหญิงนันทินีย์ วงค์แก้ว

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนายางวิทยา วัดนาปราบ  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๙๒
เด็กชายอัครวินทร์ วุฒิปราชญ์อำไพ

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางวิทยา วัดนาปราบ  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๙๓
เด็กหญิงภัชญา ฟูธรรม

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนายางวิทยา วัดนาปราบ  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๙๔
นางสาวพัชรี จันทร์หอม

๑๒/๐๗/๒๕๒๗

โรงเรียนนายางวิทยา วัดนาปราบ  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๙๕
เด็กหญิงภัคจิรา ทำพิทำ

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่ง วัดบ้านทุ่ง  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๙๖
เด็กหญิงอรัญญา ศรีจันทร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่ง วัดบ้านทุ่ง  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๙๗
เด็กหญิงหทัยชนก เตจ๊ะ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่ง วัดบ้านทุ่ง  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๙๘
เด็กหญิงณัฐชา คำผง

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่ง วัดบ้านทุ่ง  

ลป ๓๖๖๐/๐๓๙๙
เด็กหญิงนารีลักษณ์ ชะระ

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่ง วัดบ้านทุ่ง  

ลป ๓๖๖๐/๐๔๐๐
เด็กหญิงกัญญาภัทร ศิริปอ

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่ง วัดบ้านทุ่ง  

ลป ๓๖๖๐/๐๔๐๑
นายอภิรมย์ เจียมกุล

๒๘/๑๐/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านทุ่ง วัดบ้านทุ่ง  

ลป ๓๖๖๐/๐๔๐๒
นางสาวภัทรชลี แสงแก้ว

๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

วัดแม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๖๖๐/๐๔๐๓
นางสาวฃัญญานุช ปญญาดิบวงศ์

๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

วัดแม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๖๖๐/๐๔๐๔
นางสาวกมลพรรณ ปงดี

๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

วัดแม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๖๖๐/๐๔๐๕
นายวัชรชัย กุณศรี

๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

วัดแม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๖๖๐/๐๔๐๖
นางสาวพลอย ครุฑนภา

๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

วัดแม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๖๖๐/๐๔๐๗
นางสาวเกศวรี พุ่มสลิด

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

วัดแม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๖๖๐/๐๔๐๘
นางสาวพรนำทิพย์ สุริยะขัด

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

วัดแม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๖๖๐/๐๔๐๙
นางสาวธัญยพร ปญญา

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

วัดแม่พริกลุ่ม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดลำปาง  ๑๒ / ๑๖

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๖๖๐/๐๔๑๐
นางสาวชนิสรา จันทร์อ้วน

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

วัดแม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๖๖๐/๐๔๑๑
นางสาวชุติมา ขนันไทย

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

วัดแม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๖๖๐/๐๔๑๒
นายวีรพงศ์ สืบศรีวิชัย

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

วัดแม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๖๖๐/๐๔๑๓
นางสาวสุธาสินี ผิวอ่อน

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

วัดแม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๖๖๐/๐๔๑๔
นายวัฒนา จินดาเฟอง

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

วัดแม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๖๖๐/๐๔๑๕
นางสาวภัทรวดี วงศ์กัน

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

วัดแม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๖๖๐/๐๔๑๖
นางสาววริษา เปงคำวัน

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

วัดแม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๖๖๐/๐๔๑๗
นายนรุตม์ นันทชุมภู

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

วัดแม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๖๖๐/๐๔๑๘
นางสาววราภรณ์ คล้ายนาค

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

วัดแม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๖๖๐/๐๔๑๙
นางสาวภัณฑิรา มาหล้า

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

วัดแม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๖๖๐/๐๔๒๐
นายรชต ดำรงค์อนุกูล

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

วัดแม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๖๖๐/๐๔๒๑
นางสาวกันตา คำจา

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

วัดแม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๖๖๐/๐๔๒๒
นางสาววิลาวัลย์ เสียงใส

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

วัดแม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๖๖๐/๐๔๒๓
นางสาวมณฑิตา มาหล้า

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศักดิสุนันท์วิทยา

์

วัดแม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๖๖๐/๐๔๒๔
เด็กชายณฐกร อวดศรี

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ลป ๓๖๖๐/๐๔๒๕
เด็กหญิงพรรณทิวา มะทะโจทย์

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ลป ๓๖๖๐/๐๔๒๖
เด็กหญิงอภิชญา อวดห้าว

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ลป ๓๖๖๐/๐๔๒๗
เด็กหญิงจิรัชญา ใจจูน

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ลป ๓๖๖๐/๐๔๒๘
เด็กหญิงพรทิพย์ เชิงคล่อง

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ลป ๓๖๖๐/๐๔๒๙
เด็กชายพงศกร ก๋าเคลือบ

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งฮัววิทยา

้

วัดทุ่งฮัว

้

 

ลป ๓๖๖๐/๐๔๓๐
เด็กชายสิทธิโชค พานแก้ว

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งฮัววิทยา

้

วัดทุ่งฮัว

้

 

ลป ๓๖๖๐/๐๔๓๑
เด็กหญิงปรัชญา ชินโชติ

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งฮัววิทยา

้

วัดทุ่งฮัว

้

 

ลป ๓๖๖๐/๐๔๓๒
เด็กหญิงศิริวิภา ประเทิง

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งฮัววิทยา

้

วัดทุ่งฮัว

้

 

ลป ๓๖๖๐/๐๔๓๓
เด็กหญิงรัฐสุคนธ์ เงือกงาม

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งฮัววิทยา

้

วัดทุ่งฮัว

้

 

ลป ๓๖๖๐/๐๔๓๔
นางสายสวาท มณีเวียง

๒๒/๑๐/๒๕๐๓

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

ลป ๓๖๖๐/๐๔๓๕
เด็กหญิงเขมิกา พันเรือนดี

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังเหนือวิทยา วัดบ้านใหม่  

ลป ๓๖๖๐/๐๔๓๖
นายจักรา สัตยดิษฐ์

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังเหนือวิทยา วัดบ้านใหม่  

ลป ๓๖๖๐/๐๔๓๗
นางสาวจันทร์จิรา เจริญสุข

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังเหนือวิทยา วัดบ้านใหม่  

ลป ๓๖๖๐/๐๔๓๘
นางสาวจินต์ศุจี ปวงน้อย

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังเหนือวิทยา วัดบ้านใหม่  

ลป ๓๖๖๐/๐๔๓๙
นางสาวชนิสรา ทองใบ

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังเหนือวิทยา วัดบ้านใหม่  

ลป ๓๖๖๐/๐๔๔๐
นายณัฏฐกิตต์ อวดเขตต์

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังเหนือวิทยา วัดบ้านใหม่  

ลป ๓๖๖๐/๐๔๔๑
นางสาวณัฏฐธิดา ท่าคล่อง

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวังเหนือวิทยา วัดบ้านใหม่  

ลป ๓๖๖๐/๐๔๔๒
นางสาวธัญจิรา กระทาง

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังเหนือวิทยา วัดบ้านใหม่  

ลป ๓๖๖๐/๐๔๔๓
เด็กหญิงนิติมา เกาะปนะ

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังเหนือวิทยา วัดบ้านใหม่  

ลป ๓๖๖๐/๐๔๔๔
นางสาวบัวชมพู บัวบาน

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวังเหนือวิทยา วัดบ้านใหม่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดลำปาง  ๑๓ / ๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๖๖๐/๐๔๔๕
นายพงษ์นภัส ตานาคา

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังเหนือวิทยา วัดบ้านใหม่  

ลป ๓๖๖๐/๐๔๔๖
นางสาวพรชิตา ใจยะเสส

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังเหนือวิทยา วัดบ้านใหม่  

ลป ๓๖๖๐/๐๔๔๗
เด็กหญิงพลอยไพลิน แสนแซ่

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังเหนือวิทยา วัดบ้านใหม่  

ลป ๓๖๖๐/๐๔๔๘
นายพุฒิพงษ์ สีลา

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวังเหนือวิทยา วัดบ้านใหม่  

ลป ๓๖๖๐/๐๔๔๙
นางสาวฟาประทาน เถินบุรินทร์

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังเหนือวิทยา วัดบ้านใหม่  

ลป ๓๖๖๐/๐๔๕๐
เด็กหญิงภทรพรรณ จิตมุง

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังเหนือวิทยา วัดบ้านใหม่  

ลป ๓๖๖๐/๐๔๕๑
นายภาดา รสหอม

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังเหนือวิทยา วัดบ้านใหม่  

ลป ๓๖๖๐/๐๔๕๒
นางสาวมัทนา เกิดโต

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังเหนือวิทยา วัดบ้านใหม่  

ลป ๓๖๖๐/๐๔๕๓
เด็กหญิงวชิรญา คนโต

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังเหนือวิทยา วัดบ้านใหม่  

ลป ๓๖๖๐/๐๔๕๔
นายวัชรพล สุจา

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังเหนือวิทยา วัดบ้านใหม่  

ลป ๓๖๖๐/๐๔๕๕
เด็กหญิงสวรินทร์ มือดี

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังเหนือวิทยา วัดบ้านใหม่  

ลป ๓๖๖๐/๐๔๕๖
นายสิทธิกร ผัดกาศ

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังเหนือวิทยา วัดบ้านใหม่  

ลป ๓๖๖๐/๐๔๕๗
นายอภิสิทธิ

์

การเพียร
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังเหนือวิทยา วัดบ้านใหม่  

ลป ๓๖๖๐/๐๔๕๘
เด็กหญิงพิมพ์วรีย์ วางโต

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวังเหนือวิทยา วัดบ้านใหม่  

ลป ๓๖๖๐/๐๔๕๙
นางสาวกนกวรรณ บุสทิพย์

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนร่องเคาะวิทยา วัดแม่ลืน  

ลป ๓๖๖๐/๐๔๖๐
เด็กหญิงวราภรณ์ ล้านหล้า

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร่องเคาะวิทยา วัดแม่ลืน  

ลป ๓๖๖๐/๐๔๖๑
เด็กหญิงณัฐชญาน์ วงค์บุญตัน

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนร่องเคาะวิทยา วัดแม่ลืน  

ลป ๓๖๖๐/๐๔๖๒
เด็กหญิงณัฐนิชา วางโต

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่สง วัดแม่สงใต้  

ลป ๓๖๖๐/๐๔๖๓
เด็กชายธาวิน ขมวัฒนา

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่สง วัดแม่สงใต้  

ลป ๓๖๖๐/๐๔๖๔
เด็กชายศรายุทธ วางโต

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่สง วัดแม่สงใต้  

ลป ๓๖๖๐/๐๔๖๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แพงมี

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่สง วัดแม่สงใต้  

ลป ๓๖๖๐/๐๔๖๖
เด็กหญิงธัญชนก ศรีตาบุตร

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่สง วัดแม่สงใต้  

ลป ๓๖๖๐/๐๔๖๗
เด็กชายปวรปรัชญ์ ซองเงิน

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่สง วัดแม่สงใต้  

ลป ๓๖๖๐/๐๔๖๘
เด็กชายอนุวัฒน์ หลักจริง

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยก้อด วัดห้วยก้อด  

ลป ๓๖๖๐/๐๔๖๙
เด็กชายนวดล ท่าดี

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยก้อด วัดห้วยก้อด  

ลป ๓๖๖๐/๐๔๗๐
เด็กชายณัฐวุฒิ คิดสวย

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยก้อด วัดห้วยก้อด  

ลป ๓๖๖๐/๐๔๗๑
เด็กหญิงอาทิตยา มีธรรม

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยก้อด วัดห้วยก้อด  

ลป ๓๖๖๐/๐๔๗๒
เด็กหญิงดาราวลี สมคิด

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยก้อด วัดห้วยก้อด  

ลป ๓๖๖๐/๐๔๗๓
นางทองสุข ไชยหล้า

๑๗/๐๓/๒๕๑๐

วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง(มจร.) วัดนำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๖๖๐/๐๔๗๔
นางสายชล สง่าศรี

๒๙/๐๗/๒๕๑๐

วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง(มจร.) วัดนำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๖๖๐/๐๔๗๕
สิบเอกหญิงพิไลพร โพธินาแค

์

๒๓/๐๔/๒๕๒๓

วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง(มจร.) วัดนำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๖๖๐/๐๔๗๖
นางสาวพัชรีญา ฟองจันตา

๒๙/๐๖/๒๕๓๐

วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง(มจร.) วัดนำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๖๖๐/๐๔๗๗
นางนวรัตน์ อุดกันทา

๒๖/๐๒/๒๕๒๒

วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง(มจร.) วัดนำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๖๖๐/๐๔๗๘
นายสุวัฒน์ มังคะวงศ์

๑๖/๐๓/๒๕๑๖

วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง(มจร.) วัดนำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๖๖๐/๐๔๗๙
นางสาวอรวรรณ เทวะประทีป

๐๖/๑๑/๒๕๓๓

วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง(มจร.) วัดนำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดลำปาง  ๑๔ / ๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๖๖๐/๐๔๘๐
นายกิตติพงษ์ คำเด่นเหล็ก

๐๔/๐๕/๒๕๓๕

วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง(มจร.) วัดนำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๖๖๐/๐๔๘๑
นางสาวปรียานุช หล้ามา

๑๖/๑๐/๒๕๓๑

วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง(มจร.) วัดนำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๖๖๐/๐๔๘๒
นายอริยะ ด้วงปล้อง

๐๗/๑๑/๒๕๒๘

วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง(มจร.) วัดนำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๖๖๐/๐๔๘๓
นางสาวอณิษฐา หาญภักดีนิยม

๒๒/๐๙/๒๕๓๑

วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง(มจร.) วัดนำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๖๖๐/๐๔๘๔
นางละออ เพ็งสระเกษ

๑๖/๑๒/๒๕๒๖

วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง(มจร.) วัดนำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๖๖๐/๐๔๘๕
นางรุ่งลาวัลย์ เตชะอุด

๑๙/๐๕/๒๕๑๗

วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง(มจร.) วัดนำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๖๖๐/๐๔๘๖
นางปาริชาติ สาแล๊ะ

๐๓/๐๒/๒๕๑๕

วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง(มจร.) วัดนำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๖๖๐/๐๔๘๗
นายครองฤทธิ

์

อ้วนใส
๐๒/๐๕/๒๕๑๔

วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง(มจร.) วัดนำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๖๖๐/๐๔๘๘
นางบุญทิวา สมแก้ว

๐๔/๐๖/๒๕๐๓
วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง(มจร.) วัดนำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๖๖๐/๐๔๘๙
นางจันทนา จิตวิริยานันท์

๑๒/๐๓/๒๕๑๑

วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง(มจร.) วัดนำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๖๖๐/๐๔๙๐
นางเพลินจันทร์ คำดวงทิพย์

๒๐/๐๔/๒๕๑๑

วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง(มจร.) วัดนำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๖๖๐/๐๔๙๑
นางปาริชาติ ต้องสู้

๒๘/๑๐/๒๔๙๙

วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง(มจร.) วัดนำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๖๖๐/๐๔๙๒
นายนิเวท บุญสิงห์

๑๒/๐๘/๒๔๙๙

วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง(มจร.) วัดนำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๖๖๐/๐๔๙๓
นางอำนวยพร แสงแก้ว

๑๗/๐๓/๒๔๙๘

วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง(มจร.) วัดนำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๖๖๐/๐๔๙๔
นางสาวชุติมา เชือคำลือ

้

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๖๖๐/๐๔๙๕
นางสาวสนิสา พุทธวงค์

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๖๖๐/๐๔๙๖
นางสาวรวิพร ใจวัน

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๖๖๐/๐๔๙๗
นางสาวนพมาศ โกสุโท

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๖๖๐/๐๔๙๘
เด็กหญิงริมรดา ปญญาหลง

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่วะวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๖๐/๐๔๙๙
แม่ชีจุติมา เอกอุรุชัยเทพ

๒๙/๐๓/๒๕๓๐

วัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๖๐/๐๕๐๐
แม่ชีวรรณลักษ์ โทมี

๐๙/๐๕/๒๕๑๗

วัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๖๐/๐๕๐๑
แม่ชีรัชฎา ติรวัฒนวานิช

๐๑/๐๒/๒๕๐๙
วัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๖๐/๐๕๐๒
แม่ชีอาภา ภู่มะพลับ

๑๔/๐๗/๒๕๐๒

วัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๖๐/๐๕๐๓
นางสาวอัจฉราพร เครือชัยแก้ว

๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๖๐/๐๕๐๔
นางสาวดวงชีวัน วงศ์อินต๊ะ

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๖๐/๐๕๐๕
นายชญานนท์ สายเขือนแก้ว

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๖๐/๐๕๐๖
นางสาวกัลยารัตน์ อาวาส

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๖๐/๐๕๐๗
นายณัฐภัทร มะโนมูล

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๖๐/๐๕๐๘
นางสาวนันนิชา ชัยเมืองชืน

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๖๐/๐๕๐๙
นางสาววราภรณ์ เนืองศิลป

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๖๐/๐๕๑๐
นางสาวประภาศิริ ฝนคำสาย

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๖๐/๐๕๑๑
นางสาวขวัญฤทัย นาหลวง

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๖๐/๐๕๑๒
นางสาวฮัสมา บาซอสิดิก

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๖๐/๐๕๑๓
เด็กชายอาธิป เครือชัยแก้ว

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๖๐/๐๕๑๔
เด็กหญิงสันธยา ปงลังกา

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดลำปาง  ๑๕ / ๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๖๖๐/๐๕๑๕
เด็กหญิงปนัดดา สุวรรณวงศ์

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๖๐/๐๕๑๖
เด็กหญิงอัญชลี อมรวุฒิธรรม

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๖๐/๐๕๑๗
เด็กชายศราวุธ หลำหล้า

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๖๐/๐๕๑๘
นางสาวศศิพิมพ์ สายนวล

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแสลมวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๖๐/๐๕๑๙
นายโภคิน พนาเจือเพชร

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแสลมวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๖๐/๐๕๒๐
นางสาวพิมพิกา คำแสลม

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแสลมวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๖๐/๐๕๒๑
นางสาวณัชญา สุวรรณศรี

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแสลมวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๖๐/๐๕๒๒
นางสาวกัลยารัตน์ สุยะเรือน

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแสลมวิทยา วัดแม่วะหลวง  

ลป ๓๖๖๐/๐๕๒๓
เด็กชายภราดร วังใจ

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

วัดปาตันหลวง วัดปาตันหลวง  

ลป ๓๖๖๐/๐๕๒๔
เด็กชายไตรภพ วงศ์บุญมา

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

วัดปาตันหลวง วัดปาตันหลวง  

ลป ๓๖๖๐/๐๕๒๕
เด็กหญิงศิรดา วันดี

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

วัดปาตันหลวง วัดปาตันหลวง  

ลป ๓๖๖๐/๐๕๒๖
เด็กหญิงพลอยชมพู เทวี

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

วัดปาตันหลวง วัดปาตันหลวง  

ลป ๓๖๖๐/๐๕๒๗
เด็กหญิงธันยพร สายสุตา

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

วัดปาตันหลวง วัดปาตันหลวง  

ลป ๓๖๖๐/๐๕๒๘
เด็กหญิงเพชรรัตน์ สายเครือมอย

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

วัดปาตันหลวง วัดปาตันหลวง  

ลป ๓๖๖๐/๐๕๒๙
เด็กชายนติพล สายเครือมอย

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

วัดปาตันหลวง วัดปาตันหลวง  

ลป ๓๖๖๐/๐๕๓๐
เด็กชายกฤษดา เสือโรจน์

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

วัดปาตันหลวง วัดปาตันหลวง  

ลป ๓๖๖๐/๐๕๓๑
นางสาวเปรมสิณี มังจักร์

๒๘/๐๓/๒๕๑๑

กศน.อำเภอห้างฉัตร วัดเตาปูน  

ลป ๓๖๖๐/๐๕๓๒
เด็กหญิงพีรดา ชะนะเมืองคล

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา วัดหนองขาม  

ลป ๓๖๖๐/๐๕๓๓
เด็กหญิงกชนิกา เฟองแปง

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา วัดหนองขาม  

ลป ๓๖๖๐/๐๕๓๔
เด็กชายจักรกฤษณ์ วงศ์สมุทร

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา วัดหนองขาม  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
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