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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดเชียงราย  ภาค ๖

ส่งสอบ ๒,๐๗๕ คน ขาดสอบ ๓๒๐ คน คงสอบ ๑,๗๕๕ คน สอบได้ ๑,๒๘๕ คน สอบตก ๔๗๐ คน (๗๓.๒๒%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๖๖๐/๐๐๐๑
นายกิตติธเนศ

์

โพธิศรี

์

๑๒/๐๔/๒๕๑๔

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วัดพระสิงห์  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๐๒
นางกรกช หมอปา

๒๕/๐๕/๒๕๑๓

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วัดพระสิงห์  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๐๓
นางสาวแสงทิพย์ ฟองคำ

๐๗/๐๔/๒๕๒๗

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วัดพระสิงห์  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๐๔
นายเจริญ เผ่าเสือ

๐๗/๐๘/๒๕๑๐

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วัดพระสิงห์  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๐๕
นายณัฐวัฒน์ สุวรรณ

๑๙/๐๖/๒๕๑๖

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วัดพระสิงห์  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๐๖
นางณัฐนันท์ ศรีมอย

๑๐/๐๓/๒๕๐๖

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วัดพระสิงห์  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๐๗
นายณรงค์ฤทธิ

์

พิจอมบุตร
๒๐/๐๑/๒๕๑๘

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วัดพระสิงห์  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๐๘
นายทวี มหาวงค์

๑๐/๐๗/๒๕๐๕

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วัดพระสิงห์  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๐๙
นางสาวรุ่งสว่าง หอมเขียว

๑๗/๐๙/๒๕๒๑

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วัดพระสิงห์  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๑๐
นางสาวสุวิดา สิงห์แก้ว

๑๒/๐๔/๒๕๑๘

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วัดพระสิงห์  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๑๑
นายแสน เงินอยู่

๑๑/๑๐/๒๕๐๗

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วัดพระสิงห์  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๑๒
นายสงกรานต์ ติบสุภา

๊

๑๓/๐๔/๒๕๒๓

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วัดพระสิงห์  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๑๓
นายอภิชาติ บุญมี

๒๑/๐๘/๒๕๓๒

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วัดพระสิงห์  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๑๔
นายพุฒิชัย บุตรคำ

๓๑/๑๐/๒๕๑๖

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วัดพระสิงห์  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๑๕
นายชัยวณัส อิกำเหนิด

๑๒/๑๒/๒๕๑๙

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วัดพระสิงห์  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๑๖
นางสาวฟองจันทร์ แสงคำ

๒๔/๑๒/๒๕๐๔

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วัดพระสิงห์  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๑๗
นางนิภาพรรษ์ พิพัฒนบัญชา

๒๔/๐๕/๒๕๐๗

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วัดพระสิงห์  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๑๘
นายสุธี ปติภากร

๐๖/๑๑/๒๔๙๗

วัดพระสิงห์ วัดพระสิงห์  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๑๙
นางรัตนา ปลัดคุณ

๒๒/๐๘/๒๕๐๗

วัดพระสิงห์ วัดพระสิงห์  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๒๐
นางสาวเดือน แสงวงศ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

วัดพระสิงห์ วัดพระสิงห์  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๒๑
นางสาวกัลยา นามสาม

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

วัดพระสิงห์ วัดพระสิงห์  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๒๒
เด็กหญิงวริศรา ใจคำ

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๒๓
เด็กหญิงสุพิชชา ณ ลำปาง

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๒๔
เด็กหญิงฐิติชญาน์ จันทราฐิติชัยกุล

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑ / ๓๘

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๖๖๐/๐๐๒๕
เด็กชายญาณกร พรมปญญา

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๒๖
นางสาวกัลยรัตน์ วรรณสอน

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระสิงห์  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๒๗
เด็กหญิงปทมพร โตโส

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว วัดเชตวัน  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๒๘
เด็กหญิงสุรีรัตน์ บัวสุวรรณ์

๑๔/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๒๙
นางสาวสาริชล บัวจ้อย

๑๐/๐๔/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๓๐
นางสาวธัญญารัตน์ ทวีคูณ

๒๒/๐๙/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วัดศรีทรายมูล  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๓๑
เด็กหญิงขวัญฤทัย เฌอมือ

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๓๒
เด็กหญิงพรธิวรรณ อาเคอะ

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๓๓
เด็กหญิงขวัญฤดี อูหมือ

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๓๔
เด็กหญิงพิมพ์ภัชชา ซือมือ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๓๕
นางสาวกัญยาญี อินต๊ะอ้าย

๑๕/๐๙/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย วัดสันทรายใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๓๖
นางปวีณา ปาระมี

๐๙/๐๘/๒๕๐๕
โรงเรียนบ้านดู่ วัดปางลาว  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๓๗
นางจรรยาภรณ์

พชรปญญาวิรุฬห์ ๐๙/๐๔/๒๕๐๗
โรงเรียนบ้านดู่ วัดปางลาว  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๓๘
นางสาวนิตยา เม่นแย้ม

๐๓/๐๔/๒๕๐๙
โรงเรียนบ้านดู่ วัดปางลาว  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๓๙
นางศุภรักษณ์ อันทะศรี

๑๒/๑๐/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านดู่ วัดปางลาว  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๔๐
นางวาสนา อินทรเทพ

๑๕/๑๒/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดปางลาว  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๔๑
เด็กชายกันนิกร ผามัง

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดปางลาว  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๔๒
เด็กชายปรเมศ ลิมสวัสดิ

้ ์

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดปางลาว  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๔๓
เด็กชายภูวเนตร บุตรพรม

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดปางลาว  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๔๔ เด็กหญิงจันทร์จิราภรณ์
อินเพชร

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดปางลาว  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๔๕
เด็กชายณัฐวัตร ภาริยะ

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดปางลาว  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๔๖
เด็กหญิงปยฉัตร ไกรสอน

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดปางลาว  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๔๗
เด็กหญิงวราภรณ์ จันทร์แก้ว

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดปางลาว  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๔๘
เด็กหญิงพัฒน์ชนก อริยา

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดปางลาว  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๔๙
เด็กหญิงกชพร อารีย์

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดปางลาว  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๕๐
เด็กหญิงพัชราภา จันทาพูล

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดปางลาว  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๕๑
เด็กหญิงกันยารัตน์ พมาลัย

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดปางลาว  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๕๒
เด็กหญิงกติมา สมจิตต์

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดปางลาว  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๕๓
เด็กชายศิวรุต เกรษราช

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดปางลาว  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๕๔
เด็กหญิงธิชาภรณ์ สันธิ

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดปางลาว  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๕๕
เด็กหญิงศศิพิมพ์ จารุธรรมสิริ

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดปางลาว  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๕๖
เด็กหญิงพิสินี เชอมือ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดปางลาว  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๕๗
เด็กหญิงรจนา เหล็กเพชร

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดปางลาว  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๕๘
เด็กหญิงพัชราภา ปญญาดี

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดปางลาว  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๕๙
เด็กชายศุภเกียรติ เสาเรือน

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ วัดปางลาว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒ / ๓๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๖๖๐/๐๐๖๐
เด็กชายสุรพัศ ปญญาตา

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ วัดปางลาว  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๖๑
นางสาวบุญลอด นามสาม

๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านดู่ วัดปางลาว  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๖๒
เด็กหญิงสุภาพร พลโฮม

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดอยลานพิทยา วัดดอยสมบูรณ์  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๖๓
เด็กหญิงเปรมสินี แข้นา

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยลานพิทยา วัดดอยสมบูรณ์  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๖๔
เด็กหญิงสรินทรา ยอดแสง

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยลานพิทยา วัดดอยสมบูรณ์  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๖๕
เด็กชายไพสิฐ บุญศร

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยลานพิทยา วัดดอยสมบูรณ์  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๖๖
เด็กหญิงชนันท์ธิดา กองคำ

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยลานพิทยา วัดดอยสมบูรณ์  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๖๗
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ ทินจอง

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยลานพิทยา วัดดอยสมบูรณ์  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๖๘
เด็กหญิงรุ่งนภา อินทวงค์

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยลานพิทยา วัดดอยสมบูรณ์  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๖๙
เด็กหญิงพรนภัส ดีเงิน

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยลานพิทยา วัดดอยสมบูรณ์  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๗๐
เด็กหญิงลัดตยา จินจำ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยลานพิทยา วัดดอยสมบูรณ์  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๗๑
นายปฏิภาณ ผ่อนเจริญ

๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยลานพิทยา วัดดอยสมบูรณ์  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๗๒
เด็กหญิงสตรีรัตน์ ยีขาม

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยลานพิทยา วัดดอยสมบูรณ์  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๗๓
เด็กชายสหรัฐ ไชยชนะ

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดอยลานพิทยา วัดดอยสมบูรณ์  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๗๔
เด็กชายชาญชัย อดวงค์

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยลานพิทยา วัดดอยสมบูรณ์  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๗๕
เด็กหญิงพีระดา ผ่องสันเทียะ

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดอยลานพิทยา วัดดอยสมบูรณ์  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๗๖
เด็กชายกฤตณัฐ จารุฤกษ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยลานพิทยา วัดดอยสมบูรณ์  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๗๗
เด็กหญิงอทิติญา โลห์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยลานพิทยา วัดดอยสมบูรณ์  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๗๘
เด็กหญิงพรชิตา จันต๊ะนาเขต

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยลานพิทยา วัดดอยสมบูรณ์  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๗๙
เด็กหญิงพิชาพร สุวรรณจินดา

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยลานพิทยา วัดดอยสมบูรณ์  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๘๐
เด็กหญิงนันทิชา ศรีใหม่

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยลานพิทยา วัดดอยสมบูรณ์  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๘๑
เด็กหญิงกิตติญากร ครอบครอง

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยลานพิทยา วัดดอยสมบูรณ์  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๘๒
เด็กชายกษิดิศ สุนทรนาค

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องเผียว วัดร่องเผียว  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๘๓
เด็กชายจิราวุฒิ ยศมูล

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องเผียว วัดร่องเผียว  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๘๔
เด็กชายจูนเซียน ลิม

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องเผียว วัดร่องเผียว  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๘๕
เด็กหญิงชมพูนุช ชัยวงค์

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องเผียว วัดร่องเผียว  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๘๖
เด็กหญิงฐิติชญา ใจคำ

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องเผียว วัดร่องเผียว  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๘๗ เด็กชายณพัฒน์เกียรติ
ต่างพันธ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องเผียว วัดร่องเผียว  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๘๘
เด็กชายณัฐพงศ์ จันตายอด

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องเผียว วัดร่องเผียว  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๘๙
เด็กชายณัฐพล ก๋าคำ

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องเผียว วัดร่องเผียว  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๙๐
เด็กหญิงธารารัตน์ ธารีสุทธิ

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องเผียว วัดร่องเผียว  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๙๑
เด็กชายพีรภัทร เรือนมูล

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องเผียว วัดร่องเผียว  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๙๒
เด็กชายภานุวัฒน์ วรรณโน

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องเผียว วัดร่องเผียว  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๙๓
เด็กชายรชต มหิตธิ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องเผียว วัดร่องเผียว  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๙๔
เด็กหญิงสิริวิมล ผจญมาร

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องเผียว วัดร่องเผียว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๓ / ๓๘
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๖๖๐/๐๐๙๕
เด็กชายอภิวัฒน์ พิมพ์มาตย์

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องเผียว วัดร่องเผียว  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๙๖
เด็กหญิงฐิติยา โพธิทา

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอยฮาง วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๙๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ ลาวัลย์

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอยฮาง วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๙๘
เด็กชายสุรพล อาเชอ

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอยฮาง วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๐๙๙
นายประยูร บุญทับ

๐๐/๐๐/๒๕๓๒
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๐๐
นายเอกชัย แก่หล้า

๐๐/๐๐/๒๕๓๑
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๐๑
นายประสิทธิ

์

อ่าเคอะ
๐๐/๐๐/๒๕๓๐

เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๐๒
นายจรัญ แก้วนาติบ

๊

๐๐/๐๐/๒๕๒๘
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๐๓
นายวิษณุ ใจปนตา

๐๐/๐๐/๒๕๒๗
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๐๔
นายสมเกียรติ วิมูลสันติสุข

๐๐/๐๐/๒๕๒๕
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๐๕
นายก้องชัย ศรีสิทธิ

์

๐๐/๐๐/๒๕๒๔
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๐๖
นายนันทวิทย์ บรรจงวรฉัตร

๐๐/๐๐/๒๕๒๐
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๐๗
นายปภาวิน นันทะโย

๐๐/๐๐/๒๕๑๙
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๐๘
นายสยาม ศรีสุวรรณ

๐๐/๐๐/๒๕๑๘
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๐๙
นายเศรษฐวิทย์ ภัทรจันทร์สา

๐๐/๐๐/๒๕๑๖
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๑๐
นายชาญไชย ศรีโลเพียน

้

๐๐/๐๐/๒๕๑๔
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๑๑
นายตรีธวัฒน์ ศรีระวงศ์

๐๐/๐๐/๒๕๑๔
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๑๒
นายนิรันดร์ สกุลรักษ์เกียรติ

๐๐/๐๐/๒๕๑๔
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๑๓
นายณัฐวัฒน์ เกิดสุข

๐๐/๐๐/๒๕๑๑
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๑๔
นายธนาพัตธ์ จะแฮ

๐๐/๐๐/๒๕๓๗
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๑๕
นายโพซอ จะทะ

๐๐/๐๐/๒๕๓๗
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๑๖
นายสุชาติ พรหมเทศ

๐๐/๐๐/๒๕๓๖
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๑๗
นายจะลา ลาหู่นะ

๐๐/๐๐/๒๕๓๕
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๑๘
นายชาติชาย สกุลปณณทัต

๐๐/๐๐/๒๕๓๕
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๑๙
นายพงษ์พันธ์ แยมือ

่

๐๐/๐๐/๒๕๓๓
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๒๐
นายกฤษนาท ร้องบุญลือ

๐๐/๐๐/๒๕๓๒
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๒๑
นายจะสอ สะคะติ

๐๐/๐๐/๒๕๓๒
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๒๒
นายวิชัย ลาหู่นะ

๐๐/๐๐/๒๕๓๒
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๒๓
นายวิชิต ซือสัตย์

่

๐๐/๐๐/๒๕๓๒
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๒๔
นายศศลักษณ์ แซ่โซ้ง

๐๐/๐๐/๒๕๓๒
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๒๕
นายสุจินต์ อิทธิหิรัญพฤทธิ

์

๐๐/๐๐/๒๕๓๒
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๒๖
นายกัญจน์พันธ์ จันคำ

๐๐/๐๐/๒๕๓๑
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๒๗
นายจะสือ จะแล

๐๐/๐๐/๒๕๓๑
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๒๘
นายชัยพร ทรายทองธาร

๐๐/๐๐/๒๕๓๑
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๒๙
นายธนพนธ์ เบกากู่

๐๐/๐๐/๒๕๓๑
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๔ / ๓๘

้
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ชร ๓๖๖๐/๐๑๓๐
นายพิศาล กาบจันทร์

๐๐/๐๐/๒๕๓๑
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๓๑
นายภูมินาท ขันเดช

๐๐/๐๐/๒๕๓๑
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๓๒
นายสมศักดิ

์

แซ่ลี
๐๐/๐๐/๒๕๓๑

เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๓๓
นายนิกร อินทะจักร์

๐๐/๐๐/๒๕๓๐
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๓๔
นายวันชัย พันธุ์ละออง

๐๐/๐๐/๒๕๓๐
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๓๕
นายวิรัตน์ จันต๊ะเนตร

๐๐/๐๐/๒๕๓๐
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๓๖
นายอุดม จานแก้ว

๐๐/๐๐/๒๕๓๐
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๓๗
นายเกียรติศักดิ

์

ขัดแดง
๐๐/๐๐/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๓๘
นายฐิติพงศ์ ดอกไม้

๐๐/๐๐/๒๕๒๘
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๓๙
นายทวีศักดิ

์

แสนภา
๐๐/๐๐/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๔๐
นายทศพร ปญญาให่ญ

๐๐/๐๐/๒๕๒๘
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๔๑
นายนิมิต โกมล

๐๐/๐๐/๒๕๒๘
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๔๒
นายสมภูมิ สูงดี

๐๐/๐๐/๒๕๒๘
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๔๓
นายอาหนุ่ม พิสัยเลิศ

๐๐/๐๐/๒๕๒๗
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๔๔
นายอีซอ จะทะ

๐๐/๐๐/๒๕๒๗
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๔๕
นายนันท์พงษ์ พุทธเศรษร

๐๐/๐๐/๒๕๒๖
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๔๖
นายวิเชียร แซ่ว่าง

๐๐/๐๐/๒๕๒๖
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๔๗
นายกันตพัฒน์ สายนำเย็น

๐๐/๐๐/๒๕๒๕
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๔๘
นายจะอึ จะคือ

๐๐/๐๐/๒๕๒๕
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๔๙
นายจุลจักร ฤทิชัยกุล

๐๐/๐๐/๒๕๒๕
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๕๐
นายชัย ยอดคำ

๐๐/๐๐/๒๕๒๕
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๕๑
นายธวัชชัย อินสา

๐๐/๐๐/๒๕๒๕
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๕๒
นายนราเศรษฐ์ เฉลิมเลิศวานิช

๐๐/๐๐/๒๕๒๕
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๕๓
นายลอย ขันโท

๐๐/๐๐/๒๕๒๔
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๕๔
นายสาม -

๐๐/๐๐/๒๕๒๔
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๕๕
นายสุวิทธ แก้งแสง

๐๐/๐๐/๒๕๒๔
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๕๖
นายสุวิทย์ คุ้มศักดิ

์

๐๐/๐๐/๒๕๒๔
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๕๗
นายกฤตภาส แซ่ว่าง

๐๐/๐๐/๒๕๒๓
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๕๘
นายณรงค์ พรมอ๊อด

๐๐/๐๐/๒๕๒๓
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๕๙
นายนาหลิน

่

-
๐๐/๐๐/๒๕๒๓

เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๖๐
นายกู้ แซ่ย่าง

๐๐/๐๐/๒๕๒๒
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๖๑
นายนิมิต นำทิพย์

๐๐/๐๐/๒๕๒๒
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๖๒
นายบันเทิง ใจแสน

๐๐/๐๐/๒๕๒๒
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๖๓
นายพีรพงษ์ ถุงทอง

๐๐/๐๐/๒๕๒๒
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๖๔
นายรัฐภัทร์ สนศิริ

๐๐/๐๐/๒๕๒๒
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๕ / ๓๘
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ชร ๓๖๖๐/๐๑๖๕
นายสุทธิพงษ์ อินทร์เขียว

๐๐/๐๐/๒๕๒๒
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๖๖
นายเอกชัย แสนหาชัย

๐๐/๐๐/๒๕๒๒
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๖๗
นายคำ แสงเมือง

๐๐/๐๐/๒๕๒๐
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๖๘
นายฤทธิไกร

์

ฤทธิเดชดำรงค์

์

๐๐/๐๐/๒๕๑๙
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๖๙
นายห่อปเปา แสงลี

่

๐๐/๐๐/๒๕๑๙
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๗๐
นายบัญชา ประสาทแก้ว

๐๐/๐๐/๒๕๑๖
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๗๑
นายสิน โสพัน

๐๐/๐๐/๒๕๑๖
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๗๒
นายสมเกียรติ อินไชย

๐๐/๐๐/๒๕๑๓
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๗๓
นายบุญหลัน

๋

ลือเลิศ
๐๐/๐๐/๒๕๑๐

เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๗๔
นายพิพัฒน์ ชุ่มมงคล

๐๐/๐๐/๒๕๑๐
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๗๕
นายสำราญ อินต๊ะปะกูล

๐๐/๐๐/๒๕๑๐
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๗๖
นายจะที จะทะ

๐๐/๐๐/๒๕๐๒
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๗๗
นายญาณวรุตม์ จะทอ

๐๐/๐๐/๒๕๓๔
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๗๘
นายวสันต์ เบียงถู่กู่

่

๐๐/๐๐/๒๕๓๖
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๗๙
นายสมชาย วิเศษสุทธิกุล

๐๐/๐๐/๒๕๓๕
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๘๐
นายวนิดา แซ่เฉิน

๐๐/๐๐/๒๕๓๓
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๘๑
นายวัชระพงศ์ ศรีจันทร์

๐๐/๐๐/๒๕๓๐
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๘๒
นายสมศักดิ

์

หวู่ผ่า
๐๐/๐๐/๒๕๓๐

เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๘๓
นายเสนอ โพธิต๊ะ

๐๐/๐๐/๒๕๓๐
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๘๔
นายพงศ์ธร นันทิรักษ์

๐๐/๐๐/๒๕๒๘
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๘๕
นายธีรพล ตันสุนำ

๐๐/๐๐/๒๕๒๖
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๘๖
นายนครินทร์ ทิวาคม

๐๐/๐๐/๒๕๒๖
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๘๗
นายรัชต์ชวิศ ทวีอภิรดีเกษม

๐๐/๐๐/๒๕๒๕
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๘๘
นายศักดิดา

์

ยอดบุญธรรม
๐๐/๐๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๘๙
นายธีรยุทธ ใจวัน

๐๐/๐๐/๒๕๒๔
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๙๐
นายนคร มอญสร้อย

๐๐/๐๐/๒๕๒๔
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๙๑
นายกิตติพงษ์ เพชรสมาน

๐๐/๐๐/๒๕๒๓
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๙๒
นายคำแสน ใจจง

๐๐/๐๐/๒๕๒๓
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๙๓
นายภูวดล กวีพงศ์กานต์

๐๐/๐๐/๒๕๒๓
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๙๔
นายสาม แสงจันทร์

๐๐/๐๐/๒๕๒๓
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๙๕
นายนัตพงค์ วงค์วานิช

๐๐/๐๐/๒๕๒๑
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๙๖
นายคมกริช อ้นพวง

๐๐/๐๐/๒๕๑๘
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๙๗
นายพงศ์พัฒน์ สมนาศักดิ

์

๐๐/๐๐/๒๕๑๖
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๙๘
นางสาวสุเบญญา ศิรารักษณ์

๐๐/๐๐/๒๕๔๐
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๑๙๙
นางสาวภัทริกา ภัทรพลสุขฤดี

๐๐/๐๐/๒๕๓๘
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๖ / ๓๘
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๖๖๐/๐๒๐๐
นางสาวรุ่งเรือง น้อยอ่อน

๐๐/๐๐/๒๕๓๗
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๐๑
นางสาวนาซือเหมย ลีจา

๐๐/๐๐/๒๕๓๔
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๐๒
นางสาวพิกุล สูโพธิ

์

๐๐/๐๐/๒๕๓๓
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๐๓
นางสาวขนิษฐา รัตนวงศ์เจริญ

๐๐/๐๐/๒๕๓๑
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๐๔
นางสาวคำ ลุงแสง

๐๐/๐๐/๒๕๒๙
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๐๕
นางสาวสุภาพร สุทธกุล

๐๐/๐๐/๒๕๒๕
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๐๖
นางสาวนาถชิดา กมลานนท์

๐๐/๐๐/๒๕๒๑
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๐๗
นางสาวสุนิสา โต๊ะเมาลี

๐๐/๐๐/๒๕๑๘
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๐๘
นางสาวอุไรรัตน์ วงค์จารุวรวิทย์

๐๐/๐๐/๒๕๑๖
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๐๙
นางสาวไทสิว แซ่จัง

๐๐/๐๐/๒๕๑๕
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๑๐
นางสายสมร แสนเหลียว

๐๐/๐๐/๒๕๑๒
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๑๑
นางอารีย์ เมืองทราย

๐๐/๐๐/๒๕๐๙
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๑๒
นางชนาภา ทารักษ์

๐๐/๐๐/๒๕๐๒
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๑๓
นายบุญเรือน อินธรรม

๐๐/๐๐/๒๕๐๐
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๑๔
นายสมเพ็ชร วงค์กา

๐๐/๐๐/๒๕๐๐
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๑๕
นายสำราญ จันทะวงค์

๐๐/๐๐/๒๕๐๐
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๑๖
นายสมชาย มีพ่วง

๐๐/๐๐/๒๔๙๙
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๑๗
นายพรเทพ จันทรส

๐๐/๐๐/๒๔๙๘
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๑๘
นายจันทร์ วัฒโล

๐๐/๐๐/๒๔๙๕
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๑๙
นายประสิทธิ

์

แก้วปนมา
๐๐/๐๐/๒๔๘๙

เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๒๐
นายจันทร์ สว่างทิตย์

๐๐/๐๐/๒๔๘๑
เรือนจำกลางเชียงราย วัดดอยฮางใน  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๒๑
เด็กชายดุษฎี ไชยสุนา

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากว๋าว-ดอนชัย วัดดอนมูล  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๒๒
เด็กชายอาชา หมือแล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากว๋าว-ดอนชัย วัดดอนมูล  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๒๓
เด็กหญิงกันยา อายี

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากว๋าว-ดอนชัย วัดดอนมูล  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๒๔
เด็กหญิงจิดาภา อาซอ

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากว๋าว-ดอนชัย วัดดอนมูล  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๒๕
เด็กหญิงชนิตา มาเยอะ

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากว๋าว-ดอนชัย วัดดอนมูล  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๒๖
เด็กหญิงพุทธรัตน์ อายิ

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากว๋าว-ดอนชัย วัดดอนมูล  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๒๗
เด็กหญิงอาหมี

่

เซหมือกู่

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากว๋าว-ดอนชัย วัดดอนมูล  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๒๘
เด็กหญิงอาเตอะ อายี

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากว๋าว-ดอนชัย วัดดอนมูล  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๒๙
เด็กหญิงนิตา หมือแล

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากว๋าว-ดอนชัย วัดดอนมูล  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๓๐
เด็กชายกฤตเมธ ก้อใจ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๓๑
เด็กชายกรกฎ ทาทอง

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๓๒
เด็กชายพิภพชัย ภีระแก้ว

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ วัดม่วงคำ  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๓๓
เด็กหญิงพิมพิศา อาซัง

๐๖/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๓๔
เด็กหญิงสาวรส พันธ์รัตน์

๑๖/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๗ / ๓๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๖๖๐/๐๒๓๕
เด็กชายศรายุธ แคเชอ

๑๗/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๓๖
เด็กหญิงชลธิชา ก้อนรัตน์

๓๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๓๗
เด็กหญิงพัชรา วิบูลธนารักษ์

๐๓/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๓๘
เด็กชายปรเมฆ เชอหมือ

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๓๙
เด็กหญิงสุภาภรณ์ อาข่า

๒๖/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๔๐
เด็กชายขันติชัย เพียงแล

๒๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๔๑
เด็กหญิงวริยา ธนโชติอุดม

๑๕/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๔๒
เด็กหญิงอาเหมย อายี

๐๑/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๔๓
เด็กหญิงหมีจะ

่

เยส่อ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๔๔
เด็กหญิงอาภาพร ไทยใหญ่

๒๕/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๔๕
เด็กหญิงรุ่งอรุณ พิมลเจริญกิจ

๒๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๔๖
เด็กหญิงสุขฤทัย เยมอ

๒๖/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๔๗
เด็กชายอาโซ หมือแล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๔๘
นางสาวหมีแอ

่

หมือแลกู่

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๔๙
นางสาวจิราภรณ์ ไร่พุทธา

๒๕/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๕๐
เด็กหญิงวิชุดา โรจน์จุฑารักษ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๕๑
เด็กหญิงหล้า เชอหมือ

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๕๒
นางสาววิภารัตน์ ปงทอง

๒๖/๑๑/๒๕๓๒
โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)

วัดแม่คำ  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๕๓
เด็กชายบุญญฤทธิ

์

นฤประชา
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเปา-ปาซางน้อย วัดราษฎร์บูรณะ  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๕๔
เด็กหญิงวันวิสา ประทานราษฎร์

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเปา-ปาซางน้อย วัดราษฎร์บูรณะ  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๕๕
เด็กชายศุภกฤต ท้าวแก่นสาร

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเปา-ปาซางน้อย วัดราษฎร์บูรณะ  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๕๖
เด็กหญิงวนิดา อางี

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเปา-ปาซางน้อย วัดราษฎร์บูรณะ  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๕๗
เด็กหญิงธิดา จะลอ

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเปา-ปาซางน้อย วัดราษฎร์บูรณะ  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๕๘
เด็กหญิงเพ็ญนภา รักษาไทย

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเปา-ปาซางน้อย วัดราษฎร์บูรณะ  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๕๙
เด็กหญิงศิริกุล ยานุ

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๖๐
เด็กหญิงศิริลักษณ์ คำเงิน

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๖๑
เด็กหญิงกายกนก คีลาวงษ์

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๖๒
เด็กหญิงปวันรัตน์ พ้นภัย

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๖๓
เด็กหญิงปยฉัตร ปนปน

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๖๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ภัทรพาณิชย์กุล

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๖๕
เด็กหญิงอรวรรณ พงษ์สวัสดิ

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๖๖
เด็กชายจักรพันธ์ ชัยมูลมัง

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๖๗
เด็กหญิงทิพย์วารี คำชอบ

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๖๘
เด็กหญิงผกากานต์ เนตรสุวรรณ

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๖๙
เด็กหญิงอลิชา ชุ่มมงคล

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๘ / ๓๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๖๖๐/๐๒๗๐
เด็กชายฑีฆายุ อินสุนา

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๗๑
เด็กชายภูชนะ ยะสุกิม

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๗๒
เด็กหญิงชนิกานต์ จับใจนาย

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๗๓
เด็กหญิงธัญญภรณ์ บุตรศรี

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๗๔
เด็กหญิงพฤกษณิษา นามโส

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๗๕
เด็กหญิงพัชริดา คำหล้าทราย

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๗๖
เด็กหญิงภัทรสุดา ชายชน

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๗๗
เด็กหญิงกมลวรรณ บุญศรี

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๗๘
เด็กหญิงนันทกร แก้วเงิน

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๗๙
เด็กหญิงนำทิพย์ สุเรียมมา

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๘๐
เด็กหญิงสิรินดา สามนวล

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๘๑
เด็กหญิงปยะดา ปญญา

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๘๒
เด็กหญิงศุณิทรา วิบูลดวงจินดา

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๘๓
เด็กหญิงจินตนา แซ่เติน

๋

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๘๔
เด็กหญิงลดา หวู

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๘๕
เด็กชายฐิติวัสส์ ไชยรินทร์

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๘๖
เด็กชายณัฐวุฒิ สุตินกาศ

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๘๗
เด็กชายเด่นดนัย แลน้อย

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๘๘
เด็กชายธนภัทร คีลาวงษ์

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๘๙
นายชนะชัย ลือนาม

๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๙๐
เด็กหญิงชนิกานต์ แซ่ว่าง

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วัดปาซาง  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๙๑
เด็กชายสาม นามหน่อ

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง วัดศรีคำ  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๙๒
เด็กชายคำเมือง นามใส่

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง วัดศรีคำ  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๙๓
เด็กหญิงนำฝน เกเย็น

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง วัดศรีคำ  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๙๔
เด็กหญิงมน ตาสาย

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง วัดศรีคำ  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๙๕
เด็กหญิงแสงหล้า นามก๋อง

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง วัดศรีคำ  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๙๖
เด็กหญิงมลิสา อาเคอะ

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง วัดศรีคำ  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๙๗
เด็กชายธีรภัทร บุญตัน

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ วัดศรีคำ  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๙๘
เด็กหญิงประภัสสร สมศรี

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ วัดศรีคำ  

ชร ๓๖๖๐/๐๒๙๙
เด็กหญิงอาริษา ไชยวงศ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ วัดศรีคำ  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๐๐
เด็กชายอนุวัฒน์ มาเยอะ

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ วัดศรีคำ  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๐๑
เด็กชายธาวิน มาเยอะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ วัดศรีคำ  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๐๒
นายสมเพชร บอแซะ

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ วัดศรีคำ  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๐๓
เด็กหญิงจิราพร พรสันติชีพ

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ วัดศรีคำ  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๐๔
นางสาวรัศมี มาเยอะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ วัดศรีคำ  
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ชร ๓๖๖๐/๐๓๐๕
นางสาวอารยา ออแม

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ วัดศรีคำ  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๐๖
เด็กชายทนันชัย อาหงิ

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ วัดศรีคำ  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๐๗
เด็กชายพิพัฒน์ หม่อโปะกู่

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ วัดศรีคำ  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๐๘
เด็กหญิงพรรณนารา กาบคำ

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ วัดศรีคำ  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๐๙
เด็กหญิงวาสนา เรืองเกิด

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ วัดศรีคำ  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๑๐
เด็กหญิงใกล้รุ่ง เจต้อง

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ วัดศรีคำ  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๑๑
เด็กหญิงอนุชรา ติบเดชา

๊

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ วัดศรีคำ  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๑๒
เด็กชายบูซูม เบียแลกู่

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ วัดศรีคำ  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๑๓
เด็กหญิงอานุม เบียเช

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ วัดศรีคำ  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๑๔
เด็กหญิงอาจ่า หมือแล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ วัดศรีคำ  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๑๕
เด็กชายหมีตู่

่

ภิเมีย
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ วัดศรีคำ  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๑๖
เด็กหญิงเมธาชัย สุทธิรส

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ วัดศรีคำ  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๑๗
เด็กชายเมธิชัย มูลมัง

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ วัดศรีคำ  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๑๘
เด็กหญิงภูบดินทร์ เปงปน

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ วัดศรีคำ  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๑๙
เด็กชายอนุสรา ศรีวิวัฒน์

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ วัดศรีคำ  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๒๐
เด็กหญิงศิราลักษณ์ คุณดอย

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ วัดศรีคำ  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๒๑
เด็กหญิงหฤทัย วินันท์

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ วัดศรีคำ  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๒๒
เด็กหญิงปานระพี ทาพูน

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ วัดศรีคำ  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๒๓
เด็กชายอดิสา ธนะตัน

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีคำ วัดศรีคำ  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๒๔
เด็กชายสมเพชร คำแก้ว

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง วัดทัพกุมารทอง  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๒๕
เด็กชายวรัญู ก๋องแก้ว

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง วัดทัพกุมารทอง  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๒๖
เด็กหญิงปยธิดา กองปญญา

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง วัดทัพกุมารทอง  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๒๗
เด็กหญิงเจนจิรา อภัยโรจน์

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง วัดทัพกุมารทอง  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๒๘
เด็กหญิงเจนจิรา โพชัยเลิศ

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง วัดทัพกุมารทอง  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๒๙
เด็กหญิงชลพรรษา อินทะจักร

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง วัดทัพกุมารทอง  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๓๐
เด็กหญิงสุกัญญา ศรีหาเดช

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง วัดทัพกุมารทอง  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๓๑
เด็กหญิงเกวลิน บุญเรือง

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่แพง วัดแม่แพง  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๓๒
เด็กหญิงเพียงฤทัย บุญส่ง

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่แพง วัดแม่แพง  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๓๓
เด็กหญิงพรรณธิษา มูลวงค์

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่แพง วัดแม่แพง  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๓๔
เด็กชายวุฒิไกร สุรินตา

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่แพง วัดแม่แพง  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๓๕
เด็กชายจตุรวิทย์ ละออ

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่แพง วัดแม่แพง  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๓๖
เด็กหญิงรัตนา อยู่ดี

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง วัดแม่ลาก  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๓๗
นายธวัชชัย ชัยวังเย็น

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดแม่คาววัง  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๓๘
เด็กชายภากร ถาแก้ว

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดแม่คาววัง  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๓๙
เด็กชายชานนท์ เสมอใจ

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดแม่คาววัง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๐ / ๓๘
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ชร ๓๖๖๐/๐๓๔๐
เด็กชายชลาวุธ ทะปะละ

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดแม่คาววัง  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๔๑
เด็กหญิงธารีรัตน์ ยารังษี

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดแม่คาววัง  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๔๒
เด็กชายธนัสดล ยอดบุญลือ

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดแม่คาววัง  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๔๓
เด็กชายคงฤทธิ

์

ศรีจันทร์
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดแม่คาววัง  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๔๔
เด็กหญิงชนม์นิภา อินแปง

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดแม่คาววัง  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๔๕
เด็กชายปรินทร ใจปอ

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนร่องธารวิทยา วัดแม่คาววัง  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๔๖
เด็กชายปฎิธาร ดะระศิริ

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนร่องธารวิทยา วัดแม่คาววัง  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๔๗
เด็กชายศักราช ภิญโญจิตร์

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนร่องธารวิทยา วัดแม่คาววัง  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๔๘
เด็กชายกลวัชร ท้าวเทพ

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนร่องธารวิทยา วัดแม่คาววัง  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๔๙
เด็กชายรวิภาส ใจกุล

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนร่องธารวิทยา วัดแม่คาววัง  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๕๐
เด็กชายพีรภัทร์ รัศมี

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร่องธารวิทยา วัดแม่คาววัง  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๕๑
เด็กชายอภิวัฒน์ รานรอน

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนร่องธารวิทยา วัดแม่คาววัง  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๕๒
เด็กชายอภิชาติ ตรีไวย

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนร่องธารวิทยา วัดแม่คาววัง  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๕๓
เด็กหญิงสุทธิพร จำดี

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนร่องธารวิทยา วัดแม่คาววัง  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๕๔
เด็กหญิงเขมอักษร วงศ์ต่อม

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนร่องธารวิทยา วัดแม่คาววัง  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๕๕
เด็กหญิงสิรินทรา อุษา

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนร่องธารวิทยา วัดแม่คาววัง  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๕๖
เด็กหญิงทิพย์ลาวัลย์ แสนมะโน

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนร่องธารวิทยา วัดแม่คาววัง  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๕๗
เด็กหญิงเมรี

่

แซ่ตัง

้

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนร่องธารวิทยา วัดแม่คาววัง  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๕๘
นางสาวอรนิช สิงห์ใจ

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนร่องธารวิทยา วัดแม่คาววัง  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๕๙
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ เปดช่อง

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนร่องธารวิทยา วัดแม่คาววัง  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๖๐
เด็กชายธีรดนย์ วรรณมณี

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ)

วัดแม่คาววัง  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๖๑
เด็กหญิงพัชรกัญญ์ วันชัย

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ)

วัดแม่คาววัง  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๖๒
นายพีระ สุตะวงศ์

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ)

วัดแม่คาววัง  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๖๓
เด็กหญิงอุมาพร คำพินิจ

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจำคาวตอง วัดจำคาวตอง  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๖๔
เด็กหญิงกันยารัตน์ ไขทา

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำคาวตอง วัดจำคาวตอง  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๖๕
เด็กหญิงธัญญารัตน์ สุยะศักดิ

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำคาวตอง วัดจำคาวตอง  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๖๖
เด็กชายพงศกร ไผ่จิตร

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๖๗
เด็กชายภานุพงษ์ พรหมมะ

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๖๘
เด็กชายอดุลวิทย์ บัวใจ

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๖๙
เด็กหญิงณัฐธิดา ทองทิพย์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๗๐
เด็กหญิงปาริชาติ มาละจันทร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๗๑
เด็กหญิงวิชญาพร สิงห์แดง

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๗๒
เด็กชายพงศกร ชัยชนะ

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๗๓
เด็กหญิงณัฐธิดา กาเฟย

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๗๔
นายฐิติพงค์ บุญรัตนานันท์

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๑ / ๓๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๖๖๐/๐๓๗๕
นายจิรสิทธิ

์

ปนธรรม
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๗๖
นางสาววริศรา สมปาน

๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๗๗
นายเกรียงไกร ไคร้มูล

๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๗๘
เด็กชายมงคลพัฒน์ มหาวัน

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๗๙
เด็กหญิงบุญฑริกา ก๋าวิล

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๘๐
นางสาววริยา ตาสาย

๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๘๑
นายวรเมธ นามสุข

๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๘๒
นายวัชรเกียรติ มัฆวาฬ

๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๘๓
นางสาวบุญยานุช สุภากุล

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๘๔
นายกิตติศักดิ

์

ดวงวรรณา
๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๘๕
นายเดชา ก๋าวี

๒๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๘๖
นางสาวพิชญา ก๋าวี

๒๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม วัดสันช้างตาย  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๘๗
เด็กชายศิปกรณ์ อุทธิยะ

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๘๘
เด็กหญิงพิมพิมล มาเยอะ

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๘๙
เด็กชายธนภัทร ฝกฝน

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๙๐
เด็กหญิงจิราภา อุ่นเรือน

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๙๑
เด็กหญิงประภาสิริ เหมือนกรุง

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๙๒
เด็กหญิงเทพธิดา โปทา

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๙๓
เด็กหญิงรัตณาพร จันทนะเขต

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๙๔
เด็กหญิงนงนภัส ศรีวิชัย

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๙๕
เด็กหญิงวิภาพร ใหม่วงค์

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๙๖
เด็กหญิงณัฐพิมล ติบมา

๊

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๙๗
เด็กหญิงอภิรดา หงษ์คำ

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๙๘
เด็กหญิงกชมน พักนิล

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๖๖๐/๐๓๙๙
เด็กหญิงโชติกา ใจศรี

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๐๐
เด็กหญิงพิมพ์มาดา ไชยปน

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๐๑
เด็กชายธนวัฒน์ โยคณิตย์

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๐๒
เด็กชายอรุณรัชช์ นันตะเสน

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๐๓
เด็กชายณัฐดนัย พักนิล

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๐๔
เด็กหญิงชลธิชา กรมนา

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๐๕
เด็กหญิงพรรณตรี ศิลาแลง

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๐๖
เด็กชายภานุวัฒน์ พุทธวงค์

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๐๗
เด็กหญิงกัญญาวีร์ เสาร์ยอด

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๐๘
เด็กชายฐิติวุฒิ จิณะโกฎิ

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๐๙
เด็กหญิงสุภัสสร โนมูระ

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๒ / ๓๘

้
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เลขที
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๖๖๐/๐๔๑๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ โยนาแว่น

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๑๑
เด็กหญิงกนกพิชญ์ อินไชย

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๑๒
นางศุภลักษณ์ สีเมืองแก้ว

๐๔/๐๒/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๑๓
นายเมษา โยนาแว่น

๐๙/๐๔/๒๕๓๐
โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา วัดเหมืองง่า  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๑๔
เด็กชายจีรศักดิ

์

มาเยอะ
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๑๕
เด็กหญิงสิริภูรี ทาแกง

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๑๖
เด็กหญิงสุวีรยา นวลฝน

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๑๗
เด็กหญิงอาภาสินี พรมมา

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๑๘
เด็กหญิงวทันยา พรมมาลี

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๑๙
เด็กชายรัชพล เจริญทังศักดิศรี

้ ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๒๐
เด็กชายติณณ์ พลชัย

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๒๑
เด็กชายจารุภัทร์ คำจริง

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๒๒
เด็กหญิงกนกกร บุญเปงแก้ว

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๒๓
เด็กหญิงจิราภรณ์ แซ่ฟาง

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๒๔
เด็กหญิงฉัตรสุดา วอง

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๒๕
เด็กชายปฐมพร กัลยาวุฒิพงศ์

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๒๖
เด็กชายอาทิตย์ สิงห์นี

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๒๗
เด็กหญิงนิชานาถ เทพวัน

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๒๘
เด็กหญิงพรสวรรค์ ภัทรยุคลธร

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๒๙
เด็กหญิงภัทรจิราพร งามขำ

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๓๐
เด็กชายชานนท์ สุมัชยา

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๓๑
เด็กหญิงจิตชญา ภูดี

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๓๒
เด็กหญิงแสงระวี วิบูลจิตเจริญ

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๓๓
เด็กชายภูวดล จันทาพูน

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๓๔
เด็กหญิงหนึงฤดี

่

แซ่จาง
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๓๕
เด็กหญิงวรรณรีรัตน์ และเชอ

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๓๖
เด็กชายญาณวัฒน์ ยะยอง

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๓๗
เด็กหญิงนิศารัตน์ ตายาสิทธิ

์

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๓๘
เด็กชายณัฐพงษ์ ชัยวงค์

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๓๙
เด็กหญิงชวัลลักษณ์ ใจมะโน

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๔๐
เด็กหญิงอริสรา เชอหมือ

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๔๑
เด็กหญิงชัชชญา โสภณอำนวยกิจ

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๔๒
เด็กหญิงณัฐฑิตา ชุ่มมงคล

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๔๓
เด็กชายกนกพล อาจสมบูรณ์

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๔๔
เด็กหญิงพิมพ์พิศา ดวงไทย

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๓ / ๓๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๖๖๐/๐๔๔๕
เด็กหญิงพิมพ์ชนก นิยม

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๔๖
เด็กหญิงณัฐพร วิบูลพูนทรัพย์

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๔๗
เด็กหญิงฐิติกา เงินเย็น

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๔๘
เด็กหญิงกัญญาดา ดวงแก้ว

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๔๙
เด็กหญิงทิพญาภา ชุ่มเมืองเย็น

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๕๐
เด็กหญิงวันวิสา ซางซือมูล

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๕๑
เด็กหญิงนพธีรา จันทา

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๕๒
เด็กหญิงจิรัชญา แสงยอด

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๕๓
เด็กชายปภังกร เชือชาติสิงขร

้

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๕๔
เด็กชายกิตติพิชญ์ หม่องน่าน

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๕๕
เด็กชายทัศนะ ทาบุดดา

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๕๖
เด็กหญิงพัชราภา แซ่ย่าง

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๕๗
เด็กหญิงปานชนก เครือคำ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๕๘
เด็กหญิงกันยาพร สมศรี

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๕๙
เด็กหญิงกันยารัตน์ บุญแสง

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๖๐
เด็กหญิงธิดา พรหมฤทธิวงศ์

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๖๑
เด็กหญิงจิตติพร พอใจ

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๖๒
เด็กหญิงสุธาวัลย์ วงค์ใหญ่

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๖๓
เด็กหญิงณัฐฐิชา ชนันธร

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๖๔
เด็กหญิงณัฐธิดา ธรรมวงศ์

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๖๕
เด็กหญิงสุธิตรา ไชยสาร

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๖๖
เด็กหญิงกัญญาณิช เช่อเม๊าะกู่

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๖๗ เด็กหญิงภิทย์ชยานิษย์
ศรีเลิศ

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๖๘
เด็กชายสหรัฐ ทวีพงษ์ไพศาล

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๖๙
เด็กหญิงพรไพลิน โพธิเจริญ

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๗๐
เด็กหญิงแพรวนภา ภู่มัน

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๗๑
เด็กชายนิรภัฏ จันทาพูน

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๗๒
เด็กหญิงสาธินี นาใจ

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๗๓
เด็กชายปวริศ มังคลาด

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๗๔
เด็กชายอดุลวิทย์ ลือชัย

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๗๕
เด็กหญิงสุทธิดา โวยยือกู่

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๗๖
เด็กหญิงมานิตา คำซาว

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๗๗
เด็กหญิงปทุมพร จันทาพูน

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๗๘
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ แสนคำ

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๗๙
เด็กหญิงสุพิชชา ชุ่มมงคล

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๔ / ๓๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๖๖๐/๐๔๘๐
เด็กหญิงกนิษฐา อาสายศ

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๘๑
เด็กหญิงจันทร์หอม คำจันทร์

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๘๒
เด็กชายวสันต์ ต๊ะวิจิตร

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๘๓
เด็กหญิงอติกานต์ หม่องศรี

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๘๔
เด็กหญิงจินดาพร ศรีปรางค์

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๘๕
เด็กชายชาญยุทธ เชียวสุวรรณ

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๘๖
เด็กหญิงพิชญา พรสุขสมสกุล

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๘๗
เด็กชายฐิติวัฒน์ ออนตะไคร้

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๘๘
เด็กชายพงศธร พิมลเจริญกิจ

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๘๙
เด็กชายเสริมสุข เมืองใจ

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๙๐
เด็กชายจักรินทร์ นามยี

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๙๑
เด็กหญิงนำฝน คุณยศยิง

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๙๒
เด็กหญิงมณิสรา หลวงเทพ

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๙๓
เด็กชายทวีชัย อยู่รึ

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๙๔
เด็กชายคมสัน แซ่ย่าง

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๙๕
เด็กหญิงวริษา แซ่เติล

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๙๖
เด็กหญิงวนิตดา เตจ๊ะเทพ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๙๗
เด็กหญิงฑิตยา จันทรสถาพร

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๙๘
เด็กชายธนากร ไร่พุทธา

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๔๙๙
เด็กหญิงจิราทิพย์ เขือนคำแสน

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๐๐
เด็กชายวีรภัทร ทุนแก้ว

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๐๑
เด็กหญิงสิริวิมล จับใจนาย

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๐๒
เด็กหญิงอภิรุจี ปอสีลา

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๐๓
เด็กหญิงขวัญฤทัย โวยยือกู่

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๐๔
เด็กหญิงนัชทนัน ยีนันท์

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๐๕
เด็กหญิงมนัสชนก กองพรหม

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๐๖
เด็กหญิงเอมิกา แสนสดใส

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๐๗
เด็กหญิงโชติมา วุฒิปญญากิจ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๐๘
เด็กชายธณาธิต ทะสุด

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๐๙
เด็กชายชัยยา ปาเยะ

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๑๐
เด็กหญิงเกวลิน ออนตะไคร้

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๑๑
เด็กหญิงทรงพร นวลสังข์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๑๒
เด็กชายพงษ์ฉัตร แซ่ย่าง

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๑๓
เด็กหญิงสกาวเดือน แก้วมณีคอน

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๑๔
เด็กชายพรมนัส คำอุ

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๕ / ๓๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๖๖๐/๐๕๑๕
เด็กชายบดินทร์ ไพบูลย์ยิงยศ

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๑๖
เด็กหญิงณัฐริกา นามเมือง

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๑๗
เด็กหญิงวรัญญาพร แก้วนาติบ

๊

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๑๘
เด็กชายธีรภัทร ธุวะคำ

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๑๙
เด็กชายเนรมิต ตายะ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๒๐
เด็กหญิงสุทธิดา หวู่สึ

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๒๑
เด็กหญิงณัฐธิดา วันทอง

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๒๒
เด็กหญิงอารดา พิมลเจริญกิจ

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๒๓
เด็กชายณัชชานนท์ ปจอุด

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๒๔
เด็กชายศราวุธ ศรีใส

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๒๕
เด็กหญิงนิชาภา รัตนคุณกรณ์

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๒๖
เด็กหญิงสุทธิการต์ หน่อแก้ว

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๒๗
นางสาวแสงจิง

่

ไผ่ทอง
๐๘/๐๘/๒๕๓๕

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๒๘
เด็กหญิงเมธาวี ศรีสุกานต์

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๒๙
เด็กหญิงทิวาพร เตจ๊ะน้อย

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๓๐
เด็กหญิงมนัสนันท์ เวียงนนท์

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๓๑
เด็กหญิงอรพิม นามวงค์

๓๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
วัดนาปง  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๓๒
เด็กหญิงญาดา หมอโปะทู่

๒๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
วัดนาปง  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๓๓
เด็กชายบุญแสง คำหลง

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำจำ วัดนำจำ  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๓๔
เด็กหญิงพิชญาพร เมืองใจ

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำจำ วัดนำจำ  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๓๕
เด็กหญิงมณีรัตน์ จมจืน

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำจำ วัดนำจำ  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๓๖
เด็กหญิงฝน วงค์จันทร์

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจ้อง วัดบ้านจ้อง  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๓๗
เด็กหญิงนงนุช คำแสง

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจ้อง วัดบ้านจ้อง  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๓๘
เด็กหญิงอัมพร นามยี

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจ้อง วัดบ้านจ้อง  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๓๙
เด็กหญิงอาทิตยา หอมหวาน

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจ้อง วัดบ้านจ้อง  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๔๐
เด็กหญิงพิมพกานต์ จินะสาม

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา วัดแก่นใต้  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๔๑
นางสาวธารทิพย์ ทาระจีน

๐๔/๐๘/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา วัดแก่นใต้  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๔๒
นางมนัญชยา ไกลถิน

่

๐๒/๐๑/๒๕๒๐
โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา วัดแก่นใต้  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๔๓
นายวีระศักดิ

์

ก้างออนตา
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย วัดปาสักน้อย  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๔๔
เด็กชายศุภวิชญ์ ทรายหมอ

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย วัดปาสักน้อย  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๔๕
เด็กชายปยะพันธ์ จินดาธรรม

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย วัดปาสักน้อย  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๔๖
เด็กชายภุชงค์ ไทยใหญ่

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย วัดปาสักน้อย  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๔๗
เด็กชายนิกร บุญน้อย

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย วัดปาสักน้อย  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๔๘
นางสาวนำตาล ปาน

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย วัดปาสักน้อย  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๔๙
เด็กชายธีรพัฒน์ จันทิมา

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านปาสักน้อย วัดปาสักน้อย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๖ / ๓๘

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๖๖๐/๐๕๕๐
นางสาวชนิภา แตงอำไพ

๑๘/๐๒/๒๕๓๙

กศน.อำเภอเชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๕๑
นายวีระยุทธ ราชวงค์

๒๙/๐๖/๒๕๔๐

กศน.อำเภอเชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๕๒
นางสาวสมพร สมนึก

๒๐/๐๘/๒๕๓๘

กศน.อำเภอเชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๕๓
นางสาวสร้อยทิพย์ แก้วรากมุข

๑๘/๐๘/๒๕๔๓

กศน.อำเภอเชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๕๔
นางสาวศุภัสสร รุ่งไพบูลย์กิจ

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

กศน.อำเภอเชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๕๕
นางสาวรุ่งนภา จันทาพูน

๐๗/๐๑/๒๕๓๖

กศน.อำเภอเชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๕๖
นายกฤษดา บุญทอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

กศน.อำเภอเชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๕๗
นายผัด ดายอย

๐๖/๑๐/๒๕๔๓

กศน.อำเภอเชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๕๘
เด็กหญิงนิศารัตน์ กำเพ็ญ

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๕๙
เด็กหญิงนันทนา พงษ์ไทย

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๖๐
เด็กหญิงอลิชา เชือสะอาด

้

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๖๑
เด็กหญิงศศินิภา เด็ดขาด

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๖๒
เด็กชายอรรถกร เชาว์กีติกุล

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๖๓
เด็กหญิงสุภาพร ธรรมวงค์

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๖๔
เด็กหญิงรุ่งทิวา ปนทอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๖๕
เด็กชายธนภัทร คำแก่น

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๖๖
เด็กหญิงจรรยารัตน์ อินใจ

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๖๗
เด็กหญิงจิดาภา แซ่จู

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๖๘
เด็กหญิงจิตรานุช รอบพนารักษ์

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๖๙
เด็กหญิงชนัญญา วัชชัยภูมิ

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๗๐
เด็กหญิงนวลฉวี นาคือ

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๗๑
เด็กหญิงปนัสยา อติภาสวร

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๗๒
เด็กหญิงสมศรี แสงคำ

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๗๓
เด็กหญิงสุภาพร แซ่ลี

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๗๔
นางสาวแทบ วงค์คำแสน

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

วัดพระธาตุผาเงา  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๗๕
นายไพโรจน์ โปราหา

๐๕/๐๖/๒๔๙๐
โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๗๖
นางมันทนา มูลงาม

๑๐/๐๖/๒๕๒๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาคาแม่เงิน วัดแม่เงิน  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๗๗
เด็กหญิงพันทิรา สีดอกบวบ

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๗๘
เด็กชายพิชิตพงศ์ วงศ์ใจศักดิ

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๗๙
เด็กหญิงปาริฉัตร คำเดชศักดิ

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๘๐
เด็กหญิงปนัดดา คำเดชศักดิ

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๘๑
เด็กหญิงณัฐณิชา ร้องหาญแก้ว

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๘๒
เด็กชายอัญชนะ ชวนะดีเลิศ

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๘๓
เด็กชายอมรศักดิ

์

สอนเสริม
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว วัดเวียงแก้ว  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๘๔
เด็กหญิงนภัสนันน์ ใจศีล

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๗ / ๓๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๖๖๐/๐๕๘๕
เด็กหญิงเบญจรัตน์ สืบวงค์

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๘๖
นายเมธี ผดุงโชคยิง

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๘๗
นายณัฐดนัย อินทวงค์

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๘๘
นางสาวกฤติยา ปวงรังษี

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๘๙
นางสาวอทิตญา แก้วเอ้ย

๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๙๐
นางสาวอรพรรณ เงินสัจจา

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๙๑
นางสาวนรมน ท่ออัศวนันท์

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๙๒
นางสาวอภิญญา ณ  ลำปาง

๑๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม วัดศรีดอนมูล  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๙๓
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ภูวิเศษ
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๙๔
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ทะสุมา

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๙๕
เด็กชายเรืองฤทธิ

์

เทพคำ
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๙๖
เด็กชายวีรยุทธ กลินบุปผา

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๙๗
นายศุภกิจ มณีศักดิ

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๙๘
นางสาวจันทร์จิรา ใจเจริญ

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๖๖๐/๐๕๙๙
เด็กหญิงชณิภรณ์ รีอินทร์

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๖๖๐/๐๖๐๐
เด็กหญิงทัศวรรณ แก้วพงษ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๖๖๐/๐๖๐๑
เด็กหญิงวัชราภรณ์ ผลงาม

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๖๖๐/๐๖๐๒
เด็กหญิงอธิชา สังวร

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล วัดสันทรายกองงาม  

ชร ๓๖๖๐/๐๖๐๓
เด็กชายพงศกร กานุรักษ์

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ วัดเชียงทอง  

ชร ๓๖๖๐/๐๖๐๔
เด็กชายรุจิภาส พาริตา

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ วัดเชียงทอง  

ชร ๓๖๖๐/๐๖๐๕
เด็กชายวัฒนรัตน์ ถินนอก

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ วัดเชียงทอง  

ชร ๓๖๖๐/๐๖๐๖
เด็กหญิงภัทราวดี สอนลือ

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ วัดเชียงทอง  

ชร ๓๖๖๐/๐๖๐๗
เด็กหญิงกรพินธุ์ ดวงแก้ว

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาตึงงาม วัดดอนไชย  

ชร ๓๖๖๐/๐๖๐๘
เด็กชายเกือกูล

้

ชืนใจ

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปารวก วัดดอนไชย  

ชร ๓๖๖๐/๐๖๐๙
เด็กชายศิรายุทธ ย่อมรัก

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปารวก วัดดอนไชย  

ชร ๓๖๖๐/๐๖๑๐
เด็กชายคิมหันต์ อุปคำ

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปารวก วัดดอนไชย  

ชร ๓๖๖๐/๐๖๑๑
เด็กชายปรมินทร์ ปมือ

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปารวก วัดดอนไชย  

ชร ๓๖๖๐/๐๖๑๒
เด็กชายศิลปชัย จันธิยะ

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปารวก วัดดอนไชย  

ชร ๓๖๖๐/๐๖๑๓
เด็กชายพงศกร ดวงหาญ

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปารวก วัดดอนไชย  

ชร ๓๖๖๐/๐๖๑๔
เด็กชายสุริยะ รองรัมย์

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปารวก วัดดอนไชย  

ชร ๓๖๖๐/๐๖๑๕
เด็กหญิงปยะภัทร ธิมาไชย

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา วัดดอนไชย  

ชร ๓๖๖๐/๐๖๑๖
เด็กหญิงเจณจิราธ์ ปญญาราช

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา วัดดอนไชย  

ชร ๓๖๖๐/๐๖๑๗
เด็กชายชาคริน จักรใจ

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา วัดดอนไชย  

ชร ๓๖๖๐/๐๖๑๘
เด็กหญิงวรัญญา พ่วงจันทร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา วัดดอนไชย  

ชร ๓๖๖๐/๐๖๑๙
เด็กหญิงชนิดาภา คำเรือน

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา วัดดอนไชย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๘ / ๓๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๖๖๐/๐๖๒๐
เด็กชายณัฐวุฒิ หมอยาดี

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา วัดดอนไชย  

ชร ๓๖๖๐/๐๖๒๑
นายวันชัย วรรณใจ

๒๘/๐๓/๒๕๑๙

กศน.อำเภอเวียงปาเปา วัดปาแดง  

ชร ๓๖๖๐/๐๖๒๒
นางสาวผ่องพรรณี ศิริวรรณ

๑๓/๐๑/๒๕๐๕

กศน.อำเภอเวียงปาเปา วัดปาแดง  

ชร ๓๖๖๐/๐๖๒๓
นางจรรยา สล่าเพชร

๒๗/๐๓/๒๕๒๑

กศน.อำเภอเวียงปาเปา วัดปาแดง  

ชร ๓๖๖๐/๐๖๒๔
เด็กชายกนิษฐ์พงศ์ แหลมจริง

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง วัดปาแดง  

ชร ๓๖๖๐/๐๖๒๕
เด็กหญิงธีรพล อินทะมูล

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง วัดปาแดง  

ชร ๓๖๖๐/๐๖๒๖
เด็กหญิงเนตรชนก ไชยรินทร์

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง วัดปาแดง  

ชร ๓๖๖๐/๐๖๒๗
เด็กหญิงสุจิรา วงศ์ดิส

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง วัดปาแดง  

ชร ๓๖๖๐/๐๖๒๘
เด็กหญิงวริศรา วงศ์สาร

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง วัดปาแดง  

ชร ๓๖๖๐/๐๖๒๙
เด็กหญิงวันวิสา ทระบาล

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง วัดปาแดง  

ชร ๓๖๖๐/๐๖๓๐ เด็กหญิงอรุณีพิพัฒน์ ยิมเยือน

้ ้

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง วัดปาแดง  

ชร ๓๖๖๐/๐๖๓๑
เด็กหญิงกฤษณา สุปนนะ

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง วัดปาแดง  

ชร ๓๖๖๐/๐๖๓๒
เด็กชายธนกฤต บาสี

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง วัดปาแดง  

ชร ๓๖๖๐/๐๖๓๓
เด็กหญิงพัชรพร ใหม่ยานิจ

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง วัดปาแดง  

ชร ๓๖๖๐/๐๖๓๔
เด็กชายสรศักดิ

์

ยะบึง
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง วัดปาแดง  

ชร ๓๖๖๐/๐๖๓๕
เด็กชายกรภัทร์ สิงห์ใจ

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง วัดปาแดง  

ชร ๓๖๖๐/๐๖๓๖
เด็กชายพิชุตม์ เมืองตัน

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง วัดปาแดง  

ชร ๓๖๖๐/๐๖๓๗
เด็กหญิงธนกร กันทะเปง

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง วัดปาแดง  

ชร ๓๖๖๐/๐๖๓๘
เด็กหญิงนวลพรรณ เพชรพวง

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง วัดปาแดง  

ชร ๓๖๖๐/๐๖๓๙
เด็กชายรพีพัฒน์ แสงแก้ว

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง วัดปาแดง  

ชร ๓๖๖๐/๐๖๔๐
เด็กชายไชยวัฒน์ แซ่ลี

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง วัดปาแดง  

ชร ๓๖๖๐/๐๖๔๑
เด็กชายภูมรินทร์ ดวงปก

๐๐/๐๐/๒๕๔๗
โรงเรียนปางิววิทยา

้

วัดปางิว

้

 

ชร ๓๖๖๐/๐๖๔๒
เด็กชายสมพร ฐิตะจิราพงษ์

๐๐/๐๐/๒๕๔๗
โรงเรียนปางิววิทยา

้

วัดปางิว

้

 

ชร ๓๖๖๐/๐๖๔๓
เด็กชายหน่อ ลุงเสาร์

๐๐/๐๐/๒๕๔๗
โรงเรียนปางิววิทยา

้

วัดปางิว

้

 

ชร ๓๖๖๐/๐๖๔๔
เด็กชายอนาวิล จินาบึง

๐๐/๐๐/๒๕๔๗
โรงเรียนปางิววิทยา

้

วัดปางิว

้

 

ชร ๓๖๖๐/๐๖๔๕
เด็กชายพิสิทธิ

์

ลุงวิ
๐๐/๐๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปางิววิทยา

้

วัดปางิว

้

 

ชร ๓๖๖๐/๐๖๔๖
เด็กหญิงเกวลิน สุดาจันทร์

๐๐/๐๐/๒๕๔๗
โรงเรียนปางิววิทยา

้

วัดปางิว

้

 

ชร ๓๖๖๐/๐๖๔๗
เด็กหญิงศศิกานต์ ทิพย์ประจักร์

๐๐/๐๐/๒๕๔๗
โรงเรียนปางิววิทยา

้

วัดปางิว

้

 

ชร ๓๖๖๐/๐๖๔๘
เด็กหญิงวรัญญา ยานะ

๐๐/๐๐/๒๕๔๗
โรงเรียนปางิววิทยา

้

วัดปางิว

้

 

ชร ๓๖๖๐/๐๖๔๙
เด็กหญิงวิมวิภา ราชชะ

๐๐/๐๐/๒๕๔๗
โรงเรียนปางิววิทยา

้

วัดปางิว

้

 

ชร ๓๖๖๐/๐๖๕๐
เด็กชายภาสกร กุสุโท

๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนปางิววิทยา

้

วัดปางิว

้

 

ชร ๓๖๖๐/๐๖๕๑
เด็กชายทัตเทพ ยาวุฒิ

๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนปางิววิทยา

้

วัดปางิว

้

 

ชร ๓๖๖๐/๐๖๕๒
เด็กชายภานุวัฒน์ มาอยู่

๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนปางิววิทยา

้

วัดปางิว

้

 

ชร ๓๖๖๐/๐๖๕๓
เด็กชายนพรัตน์ ยานะ

๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนปางิววิทยา

้

วัดปางิว

้

 

ชร ๓๖๖๐/๐๖๕๔
เด็กชายวีรภัทร สุริยะชัยยา

๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนปางิววิทยา

้

วัดปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๑๙ / ๓๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๖๖๐/๐๖๕๕
เด็กชายอณภัทร์ จินาบึง

๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนปางิววิทยา

้

วัดปางิว

้

 

ชร ๓๖๖๐/๐๖๕๖
เด็กชายพณัชกรณ์ จันทร์แก้ว

๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนปางิววิทยา

้

วัดปางิว

้

 

ชร ๓๖๖๐/๐๖๕๗
เด็กชายเจษฎา ตลับงา

๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนปางิววิทยา

้

วัดปางิว

้

 

ชร ๓๖๖๐/๐๖๕๘
เด็กชายภูริณัฐ ศรีสุพรรณ

๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนปางิววิทยา

้

วัดปางิว

้

 

ชร ๓๖๖๐/๐๖๕๙
เด็กชายนวพล ดวงแก้ว

๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนปางิววิทยา

้

วัดปางิว

้

 

ชร ๓๖๖๐/๐๖๖๐
เด็กหญิงอภิสรา อุ่นธง

๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนปางิววิทยา

้

วัดปางิว

้

 

ชร ๓๖๖๐/๐๖๖๑
เด็กหญิงพิชญา อินตาล

๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนปางิววิทยา

้

วัดปางิว

้

 

ชร ๓๖๖๐/๐๖๖๒
เด็กหญิงพรรณราย ตันทอง

๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนปางิววิทยา

้

วัดปางิว

้

 

ชร ๓๖๖๐/๐๖๖๓
เด็กหญิงธนพร อินทะใจ

๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนปางิววิทยา

้

วัดปางิว

้

 

ชร ๓๖๖๐/๐๖๖๔
เด็กหญิงอัญชิสา วงค์จินา

๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนปางิววิทยา

้

วัดปางิว

้

 

ชร ๓๖๖๐/๐๖๖๕ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
แก้วสุตัน

๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนปางิววิทยา

้

วัดปางิว

้

 

ชร ๓๖๖๐/๐๖๖๖
เด็กหญิงพัชราภา ตาก๋า

๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนปางิววิทยา

้

วัดปางิว

้

 

ชร ๓๖๖๐/๐๖๖๗
เด็กหญิงศุภกานต์ มูลแก้ว

๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนปางิววิทยา

้

วัดปางิว

้

 

ชร ๓๖๖๐/๐๖๖๘
เด็กหญิงวัชราภรณ์ เจ้าเล่ห์ดี

๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนปางิววิทยา

้

วัดปางิว

้

 

ชร ๓๖๖๐/๐๖๖๙
เด็กหญิงวรัทยา พิพิธหิรัญการ

๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนปางิววิทยา

้

วัดปางิว

้

 

ชร ๓๖๖๐/๐๖๗๐
เด็กหญิงอาภัสรา จำปาแก้ว

๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนปางิววิทยา

้

วัดปางิว

้

 

ชร ๓๖๖๐/๐๖๗๑
เด็กชายมนต์มนัส ศรีเรือง

๐๐/๐๐/๒๕๔๗
โรงเรียนปางิววิทยา

้

วัดปางิว

้

 

ชร ๓๖๖๐/๐๖๗๒
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ขัติยะ
๐๐/๐๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฮ่างตำ วัดฮ่างตำ  

ชร ๓๖๖๐/๐๖๗๓
เด็กชายชีวัธนัย มีชัย

๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านฮ่างตำ วัดฮ่างตำ  

ชร ๓๖๖๐/๐๖๗๔
เด็กชายกรภัทร์ อุปนัน

๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านฮ่างตำ วัดฮ่างตำ  

ชร ๓๖๖๐/๐๖๗๕
เด็กชายจักราวุธ กันทะ

๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านฮ่างตำ วัดฮ่างตำ  

ชร ๓๖๖๐/๐๖๗๖
เด็กชายจิรภัทร แซ่จึง

๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านฮ่างตำ วัดฮ่างตำ  

ชร ๓๖๖๐/๐๖๗๗
เด็กชายธนวัฒน์ ธรรมชัย

๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านฮ่างตำ วัดฮ่างตำ  

ชร ๓๖๖๐/๐๖๗๘
เด็กชายนันทยศ แซ่วอ

๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านฮ่างตำ วัดฮ่างตำ  

ชร ๓๖๖๐/๐๖๗๙
เด็กชายพิทวัส กองรัตน์

๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านฮ่างตำ วัดฮ่างตำ  

ชร ๓๖๖๐/๐๖๘๐
เด็กชายอัครชัย อินต๊ะวงค์

๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านฮ่างตำ วัดฮ่างตำ  

ชร ๓๖๖๐/๐๖๘๑
เด็กชายธีรพงศ์

ธนาโชตเศรษฐกูล ๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านฮ่างตำ วัดฮ่างตำ  

ชร ๓๖๖๐/๐๖๘๒
เด็กชายอภิชาติ เพชรสุวรรณ์

๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านฮ่างตำ วัดฮ่างตำ  

ชร ๓๖๖๐/๐๖๘๓
เด็กชายรณกร ยวง

๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านฮ่างตำ วัดฮ่างตำ  

ชร ๓๖๖๐/๐๖๘๔
เด็กหญิงธิดาพร เสนาะ

๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านฮ่างตำ วัดฮ่างตำ  

ชร ๓๖๖๐/๐๖๘๕
เด็กหญิงศิริภัทรา พุทธรรม

๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านฮ่างตำ วัดฮ่างตำ  

ชร ๓๖๖๐/๐๖๘๖
เด็กหญิงจิรภิญญา ปญโญใหญ่

๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านฮ่างตำ วัดฮ่างตำ  

ชร ๓๖๖๐/๐๖๘๗
เด็กหญิงทิพวรรณ ปนคำเมือง

๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านฮ่างตำ วัดฮ่างตำ  

ชร ๓๖๖๐/๐๖๘๘
เด็กหญิงธิณารักษ์ อุปนัน

๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านฮ่างตำ วัดฮ่างตำ  

ชร ๓๖๖๐/๐๖๘๙
เด็กหญิงภควดี สมเวที

๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านฮ่างตำ วัดฮ่างตำ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๐ / ๓๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๖๖๐/๐๖๙๐
เด็กหญิงวารินทร์ จันขอด

๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านฮ่างตำ วัดฮ่างตำ  

ชร ๓๖๖๐/๐๖๙๑
เด็กหญิงจีรภิญญา คำสามผิว

๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านฮ่างตำ วัดฮ่างตำ  

ชร ๓๖๖๐/๐๖๙๒
เด็กหญิงกิงแก้ว

่

สิงขรชัยรัตน์
๐๐/๐๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฮ่างตำ วัดฮ่างตำ  

ชร ๓๖๖๐/๐๖๙๓
เด็กหญิงพศิกา โพคะ

๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านฮ่างตำ วัดฮ่างตำ  

ชร ๓๖๖๐/๐๖๙๔
เด็กชายกฤษติกร ยิงชนะ

๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชร ๓๖๖๐/๐๖๙๕
เด็กชายธิติวุฒิ เทิมปน

๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชร ๓๖๖๐/๐๖๙๖
เด็กหญิงวรัญญา ดวงคำ

๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชร ๓๖๖๐/๐๖๙๗
เด็กหญิงนริศรา พิพักร์

๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชร ๓๖๖๐/๐๖๙๘
เด็กชายกษิดิศ แก้วผัด

๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชร ๓๖๖๐/๐๖๙๙
เด็กหญิงเจนจิรา ปาต๊ะ

๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชร ๓๖๖๐/๐๗๐๐
เด็กหญิงรัฐฎาภรณ์ มณีสาร

๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชร ๓๖๖๐/๐๗๐๑
เด็กชายณัฐวุฒิ รักชาติ

๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชร ๓๖๖๐/๐๗๐๒
เด็กหญิงธิติพร เค้ามูล

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปาจัน

่

วัดดอนจัน

่

 

ชร ๓๖๖๐/๐๗๐๓
เด็กชายชินดนัย สายใจ

๐๐/๐๐/๒๕๔๗
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม วัดดอนจัน

่

 

ชร ๓๖๖๐/๐๗๐๔
เด็กชายรัชชานันท์ ดวงสุวรรณ

๐๐/๐๐/๒๕๔๗
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม วัดดอนจัน

่

 

ชร ๓๖๖๐/๐๗๐๕
เด็กหญิงสุรัชฎา แก้วเพชร

๐๐/๐๐/๒๕๔๗
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม วัดดอนจัน

่

 

ชร ๓๖๖๐/๐๗๐๖
เด็กหญิงฐิติวรดา คิดอ่าน

๐๐/๐๐/๒๕๔๗
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม วัดดอนจัน

่

 

ชร ๓๖๖๐/๐๗๐๗
เด็กหญิงณัฐธิดา ชัยกันทะ

๐๐/๐๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงปาส้านใหม่เจริญ วัดสันมะเค็ด  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๐๘
เด็กหญิงพรนัชชา สุยะทา

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน วัดสันมะเค็ด  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๐๙
เด็กหญิงชไมพร เล่ดี

๐๐/๐๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน วัดสันมะเค็ด  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๑๐
เด็กหญิงวิณาวรรณ มาสบ

๐๐/๐๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน วัดสันมะเค็ด  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๑๑
เด็กชายวีรภัทร ฝนโสภา

๐๐/๐๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด วัดสันมะเค็ด  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๑๒
เด็กชายคำอ่อน ลุงก่าหลิง

่

๐๐/๐๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด วัดสันมะเค็ด  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๑๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ จำปา

๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด วัดสันมะเค็ด  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๑๔
เด็กหญิงกมลรัตน์ แก้วอ้าย

๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด วัดสันมะเค็ด  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๑๕
เด็กหญิงศิรภัสสร คุณมัง

่

๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด วัดสันมะเค็ด  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๑๖
เด็กหญิงเขมิกา เชือพงษ์พันธ์

้

๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด วัดสันมะเค็ด  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๑๗
เด็กหญิงมณฑกาล คิดงาม

๐๐/๐๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด วัดสันมะเค็ด  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๑๘
เด็กหญิงเงิน ลุงก่าหลิง

่

๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด วัดสันมะเค็ด  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๑๙
เด็กหญิงเสน่ห์ ลุงหม่อง

๐๐/๐๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด วัดสันมะเค็ด  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๒๐
เด็กชายปภาวิชญ์ แก่นแก้ว

๐๐/๐๐/๒๕๔๗
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม วัดสันมะเค็ด  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๒๑
เด็กชายจิรพนธ์ ประดาพล

๐๐/๐๐/๒๕๔๗
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม วัดสันมะเค็ด  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๒๒
เด็กชายณัชพล ใชยใหม่

๐๐/๐๐/๒๕๔๗
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม วัดสันมะเค็ด  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๒๓
เด็กชายปณณวัตน์ อรุณโชติ

๐๐/๐๐/๒๕๔๗
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม วัดสันมะเค็ด  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๒๔
เด็กชายทรงพล กันนะ

๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา วัดสันมะเค็ด  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๑ / ๓๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๖๖๐/๐๗๒๕
เด็กชายภูมินรินทร์ บุญมาตุ้ย

๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา วัดสันมะเค็ด  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๒๖
เด็กหญิงสุพัตรา แสงปญญา

๐๐/๐๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา วัดสันมะเค็ด  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๒๗
เด็กหญิงบุลิน นายทอน

๐๐/๐๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา วัดสันมะเค็ด  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๒๘
เด็กหญิงจิรภิญญา อาจประจักษ์

๐๐/๐๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา วัดสันมะเค็ด  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๒๙
เด็กชายสหภาพ บุญมาตุ้ย

๐๐/๐๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา วัดสันมะเค็ด  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๓๐ เด็กหญิงดวงพรพรรณ
ใจหาญ

๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา วัดสันมะเค็ด  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๓๑
เด็กหญิงณัฐธยาน์ ชัยลังกา

๐๐/๐๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา วัดสันมะเค็ด  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๓๒
เด็กหญิงพลอยไพลิน ขุนศรี

๐๐/๐๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา วัดสันมะเค็ด  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๓๓
เด็กชายอนุวิทย์ บุญธรรม

๐๐/๐๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา วัดสันมะเค็ด  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๓๔
เด็กชายอรรณพ จันทรพูน

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา วัดสันมะเค็ด  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๓๕
เด็กชายพีระพัฒน์ เจ็นจัด

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา วัดสันมะเค็ด  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๓๖
เด็กชายวรกานต์ วงศ์พันตา

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา วัดสันมะเค็ด  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๓๗
เด็กชายณัฐพล ชัยลังกา

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา วัดสันมะเค็ด  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๓๘
เด็กชายอนุวัต สุภะคำ

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา วัดสันมะเค็ด  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๓๙
เด็กหญิงสุพัตรา สุนันต๊ะ

๐๐/๐๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา วัดสันมะเค็ด  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๔๐
เด็กชายณัฐพงษ์ อวดผล

๐๐/๐๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา วัดสันมะเค็ด  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๔๑
เด็กชายรวิชา เต๋ยะ

๐๐/๐๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา วัดสันมะเค็ด  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๔๒
เด็กชายภัทรพิชญ์ ทิพย์นพคุณ

๐๐/๐๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา วัดสันมะเค็ด  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๔๓
เด็กหญิงหวานใจ บำรุง

๐๐/๐๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา วัดสันมะเค็ด  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๔๔
เด็กชายพิชุตม์ เกตุมรรค

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๔๕
เด็กหญิงณัฐฎาภรณ์ วงค์นันตา

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๔๖
เด็กหญิงนันท์นภัทร เตชะ

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๔๗
เด็กชายวัชรินทร์ เขียวปน

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๔๘
เด็กชายศิริศักดิ

์

ยานะวงค์
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๔๙
เด็กชายกฤษฎา ชัยนันท์

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๕๐
เด็กหญิงพรนภา แพรเมือง

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๕๑
เด็กหญิงสินินาฏ จิตตะการ

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๕๒
เด็กหญิงซันนี

่

รัศมี
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๕๓
เด็กหญิงพรนิภา แสนรินทร์

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา วัดเจดีย์หลวง  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๕๔
เด็กหญิงรุจิรัตน์ ถินจอม

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแงะ วัดปาแงะ  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๕๕
เด็กหญิงสิริสกุล แก้วประมูล

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาแงะ วัดปาแงะ  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๕๖
เด็กชายวัชรพล กิจการ

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังวิทยา วัดวังผาศิลาราม  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๕๗
เด็กชายสิรภพ ภูรีโรจน์

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอน วัดสันม่วงคำ  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๕๘
นางสมจิตร ฤทธิแผลง

๐๘/๐๘/๒๕๐๗
ศพอ.วัดปางไตรแก้ว วัดปางไตรแก้ว  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๕๙
นางกรองกาญจน์ สิทธิเสนา

๒๒/๐๕/๒๕๐๙

ศพอ.วัดปางไตรแก้ว วัดปางไตรแก้ว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๒ / ๓๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๖๖๐/๐๗๖๐
เด็กชายกัมปนาท ชัยชนะมงคล

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม วัดพนาลัยเกษม  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๖๑
เด็กหญิงวรางวรรณ คำล้น

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม วัดสันสลิด  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๖๒
นางสาวธัญญาพร หมืนปญญา

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม วัดสันสลิด  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๖๓
นางสาวสุภาวรรณ คำสุข

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม วัดสันสลิด  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๖๔
เด็กหญิงกนกวรรณ เตชะ

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ วัดบุญเรือง  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๖๕
เด็กหญิงณัฐิชา ชัยสิทธิ

์

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ วัดบุญเรือง  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๖๖
เด็กชายนนทวัตร เชียวพิบูลย์กิจ

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ วัดบุญเรือง  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๖๗
เด็กชายเดชบดินทร์ เขือนคำ

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ วัดบุญเรือง  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๖๘
เด็กหญิงดรนัส

ชัยชาญสำราญเดช ๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ วัดบุญเรือง  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๖๙
เด็กชายธนากร อินต๊ะรัตน์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ วัดบุญเรือง  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๗๐
เด็กหญิงปยธิดา ไชยวุฒิ

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ วัดบุญเรือง  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๗๑
เด็กชายสุริยา กาลศรี

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ วัดบุญเรือง  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๗๒
เด็กชายกฤษฎา กันทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ วัดบุญเรือง  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๗๓
เด็กชายวรพล สะบันงา

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ วัดบุญเรือง  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๗๔
เด็กชายพิเชษ เนืองชมพู

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ วัดบุญเรือง  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๗๕
เด็กชายวันพญา สุนันต๊ะ

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ วัดบุญเรือง  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๗๖
เด็กหญิงธิราวรรณ แสนงาม

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านปาก่อดำ วัดบุญเรือง  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๗๗
นางเรณู แก้วเขือน

่

๑๙/๐๗/๒๕๑๖

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ วัดบุญเรือง  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๗๘
นางกุหลาบ อินคำเชือ

่ ้

๒๙/๑๐/๒๕๑๓

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ วัดบุญเรือง  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๗๙
นางสาววันเดือน แสนบุญยืน

๒๑/๐๕/๒๕๒๑

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ วัดบุญเรือง  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๘๐
เด็กชายภานุวัฒน์ จักรใจ

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ วัดบุญเรือง  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๘๑
เด็กหญิงศิริกานต์ ยะภักดี

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ วัดบุญเรือง  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๘๒
เด็กหญิงฐิตาพร แก้วเขือน

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ วัดบุญเรือง  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๘๓
เด็กหญิงบุปผา บุญมี

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ วัดบุญเรือง  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๘๔
เด็กหญิงญาณภัทร อินคำ

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ วัดบุญเรือง  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๘๕
เด็กหญิงธีราภรณ์ ไชยรัตน์

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ วัดบุญเรือง  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๘๖
เด็กชายพีระพัฒน์ ปณชญานนท์

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ วัดบุญเรือง  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๘๗
เด็กชายภูณทรัพย์ วงศ์ษา

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ วัดบุญเรือง  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๘๘
เด็กชายธนัชชา อินต๊ะมา

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ วัดบุญเรือง  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๘๙
เด็กหญิงธันยพร วงศ์ษา

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ วัดบุญเรือง  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๙๐
เด็กชายพฤทธชาติ แซ่ยัง

้

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ วัดบุญเรือง  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๙๑
เด็กหญิงภัสชลิตา คีรีแก้ว

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ วัดบุญเรือง  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๙๒
เด็กหญิงลานนาวดี พรมสี

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ วัดบุญเรือง  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๙๓
เด็กหญิงสาริยา ทิรากร

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ วัดบุญเรือง  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๙๔
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

เปงเรือน
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ปาก่อดำ วัดบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๓ / ๓๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๖๖๐/๐๗๙๕ เด็กหญิงประกายเพชร
ซองดี

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๙๖
เด็กหญิงปยภรณ์ หลีพันธ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๙๗
เด็กหญิงมนัสชนก วงค์ษา

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๙๘
นายธีรภัทร์ ภิราษร

๐๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๖๖๐/๐๗๙๙
นายกิตติภูมิ สมสวัสดิ

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๖๖๐/๐๘๐๐
นายธนทอง สุภาวงศ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๖๖๐/๐๘๐๑
นายธีรวัฒน์ สุขโต

๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๖๖๐/๐๘๐๒
นายสุทัศน์ คุณจักร

๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๖๖๐/๐๘๐๓
นางสาวกานต์ธีรา หมอกมืด

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๖๖๐/๐๘๐๔
นางสาวณัฐรุจา อินทร์ชัย

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๖๖๐/๐๘๐๕
นางสาวสุวนันท์ บุญยืน

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๖๖๐/๐๘๐๖
นางสาวนริศรา ศรีจุมปา

๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๖๖๐/๐๘๐๗
นางสาวศศิวิมล อินต๊ะวงค์

๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๖๖๐/๐๘๐๘
นายวรุพงษ์ ทรายหมอ

๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๖๖๐/๐๘๐๙
นายธีรภัทร์ กิงลังกา

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๖๖๐/๐๘๑๐
นางสาวสุชาดา แก้วตะคุ

๐๗/๐๗/๒๕๓๗

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๖๖๐/๐๘๑๑
นางสาวอรุณวดี พรหมมูล

๑๔/๑๑/๒๕๓๘

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๖๖๐/๐๘๑๒
นางสาวตวิษา มูลทาทอง

๓๐/๐๘/๒๕๒๓

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๖๖๐/๐๘๑๓
นางสาวพัชรินทร์ ธรรมยืน

๒๒/๐๙/๒๕๒๕

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๖๖๐/๐๘๑๔
นายศุธธันย์ ไชยสองวรัชญ์

๐๕/๑๐/๒๕๒๐
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วัดบุญเรือง  

ชร ๓๖๖๐/๐๘๑๕
เด็กชายวทัญู ศรพัฒนาจิตร

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม วัดทุ่งทราย  

ชร ๓๖๖๐/๐๘๑๖
เด็กชายวรเดช แซ่พ่าน

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม วัดทุ่งทราย  

ชร ๓๖๖๐/๐๘๑๗
เด็กหญิงเข็มมิกา บุญเจิง

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม วัดทุ่งทราย  

ชร ๓๖๖๐/๐๘๑๘
เด็กหญิงสุจิตรา บาริศรี

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม วัดทุ่งทราย  

ชร ๓๖๖๐/๐๘๑๙
เด็กหญิงดลพร สมควร

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม วัดทุ่งทราย  

ชร ๓๖๖๐/๐๘๒๐
เด็กหญิงกัญจารภา แซ่พ่าน

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม วัดทุ่งทราย  

ชร ๓๖๖๐/๐๘๒๑
นายศิริพงษ์ อินตา

๐๙/๐๒/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านม่วงยาย วัดม่วง  

ชร ๓๖๖๐/๐๘๒๒
นางสาววริศรียา เถาะชัยภูมิ

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพญาเม็งราย วัดสันหนองบัว  

ชร ๓๖๖๐/๐๘๒๓
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ติคำ

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพญาเม็งราย วัดสันหนองบัว  

ชร ๓๖๖๐/๐๘๒๔
เด็กชายนันทวุฒิ โมตะมะ

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพญาเม็งราย วัดสันหนองบัว  

ชร ๓๖๖๐/๐๘๒๕
เด็กหญิงรัตติกาล ไชยมงคล

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพญาเม็งราย วัดสันหนองบัว  

ชร ๓๖๖๐/๐๘๒๖
เด็กชายฐิติศักดิ

์

จันทร์สม
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพญาเม็งราย วัดสันหนองบัว  

ชร ๓๖๖๐/๐๘๒๗
เด็กหญิงราตรีรัตน์ แสนธิ

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพญาเม็งราย วัดสันหนองบัว  

ชร ๓๖๖๐/๐๘๒๘
นางศิริพร บุญพรม

๐๓/๑๒/๒๕๑๘

โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย วัดสันหนองบัว  

ชร ๓๖๖๐/๐๘๒๙
เด็กชายกรธวัช พันชน

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด วัดต้ากลาง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๔ / ๓๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๖๖๐/๐๘๓๐
เด็กชายไกรวิชญ์ ทำการ

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด วัดต้ากลาง  

ชร ๓๖๖๐/๐๘๓๑
เด็กชายครรชิตพล หาญจริง

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด วัดต้ากลาง  

ชร ๓๖๖๐/๐๘๓๒
เด็กชายจีระศักดิ

์

ตาคำ
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด วัดต้ากลาง  

ชร ๓๖๖๐/๐๘๓๓
เด็กชายณัฐพงษ์ โชคชัย

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด วัดต้ากลาง  

ชร ๓๖๖๐/๐๘๓๔
เด็กชายทรงวุฒิ ก่อสร้าง

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด วัดต้ากลาง  

ชร ๓๖๖๐/๐๘๓๕
เด็กชายธราเทพ ใจยา

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด วัดต้ากลาง  

ชร ๓๖๖๐/๐๘๓๖
เด็กชายธีระพงษ์ พรมรักษา

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด วัดต้ากลาง  

ชร ๓๖๖๐/๐๘๓๗
เด็กชายนันทวัฒน์ บุญตัน

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด วัดต้ากลาง  

ชร ๓๖๖๐/๐๘๓๘
เด็กชายเนติธร ปจคา

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด วัดต้ากลาง  

ชร ๓๖๖๐/๐๘๓๙
เด็กชายภูริณัฐ นายด่าน

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด วัดต้ากลาง  

ชร ๓๖๖๐/๐๘๔๐
เด็กชายยศกร ใจเขือน

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด วัดต้ากลาง  

ชร ๓๖๖๐/๐๘๔๑
เด็กชายวีรภัทร หลักคำ

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด วัดต้ากลาง  

ชร ๓๖๖๐/๐๘๔๒
เด็กชายศุภกร จินดาธรรม

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด วัดต้ากลาง  

ชร ๓๖๖๐/๐๘๔๓
เด็กชายอธิชา ศรีกันชัย

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด วัดต้ากลาง  

ชร ๓๖๖๐/๐๘๔๔
เด็กชายอธิป ชาติประทุม

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด วัดต้ากลาง  

ชร ๓๖๖๐/๐๘๔๕
เด็กชายอภิวิชญ์ อาจขำ

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด วัดต้ากลาง  

ชร ๓๖๖๐/๐๘๔๖
เด็กชายอัครพงษ์ แซ่จึง

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด วัดต้ากลาง  

ชร ๓๖๖๐/๐๘๔๗
เด็กหญิงกนกพร งามแดง

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด วัดต้ากลาง  

ชร ๓๖๖๐/๐๘๔๘
เด็กหญิงเขมิกา รัตนะ

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด วัดต้ากลาง  

ชร ๓๖๖๐/๐๘๔๙ เด็กหญิงจินดาลักษณ์ ตุ้ยสิทธิ

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด วัดต้ากลาง  

ชร ๓๖๖๐/๐๘๕๐
เด็กหญิงชัชมาพร รักขัน

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด วัดต้ากลาง  

ชร ๓๖๖๐/๐๘๕๑
เด็กหญิงณัฐริกา สวัสดี

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด วัดต้ากลาง  

ชร ๓๖๖๐/๐๘๕๒
เด็กหญิงธัญชนก คิดดี

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด วัดต้ากลาง  

ชร ๓๖๖๐/๐๘๕๓
เด็กหญิงธัญชนก ปนจาม

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด วัดต้ากลาง  

ชร ๓๖๖๐/๐๘๕๔
เด็กหญิงธัญวรัตม์ รักคำ

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด วัดต้ากลาง  

ชร ๓๖๖๐/๐๘๕๕
เด็กหญิงธีรกานต์ ไชยกุล

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด วัดต้ากลาง  

ชร ๓๖๖๐/๐๘๕๖
เด็กหญิงนันทิชา รัตนะ

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด วัดต้ากลาง  

ชร ๓๖๖๐/๐๘๕๗
เด็กหญิงพรรัมภา ขำเจริญ

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด วัดต้ากลาง  

ชร ๓๖๖๐/๐๘๕๘
เด็กหญิงสุทธิดา รักนา

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด วัดต้ากลาง  

ชร ๓๖๖๐/๐๘๕๙
เด็กหญิงสุทัตตา รักไม้

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด วัดต้ากลาง  

ชร ๓๖๖๐/๐๘๖๐
เด็กหญิงอิชยา ประมูลทรัพย์

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด วัดต้ากลาง  

ชร ๓๖๖๐/๐๘๖๑
เด็กชายจักรภัทร แสนค่ายแก้ว

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้านาล้อม วัดต้านาล้อม  

ชร ๓๖๖๐/๐๘๖๒
เด็กชายชินดนัย ยอดแก้ว

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้านาล้อม วัดต้านาล้อม  

ชร ๓๖๖๐/๐๘๖๓
เด็กชายภูริพัฒน์ อินต๊ะวิภาค

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้านาล้อม วัดต้านาล้อม  

ชร ๓๖๖๐/๐๘๖๔
เด็กหญิงกมลชนก ตาสิทธิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้านาล้อม วัดต้านาล้อม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๕ / ๓๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๖๖๐/๐๘๖๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พรมรักษา

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้านาล้อม วัดต้านาล้อม  

ชร ๓๖๖๐/๐๘๖๖
เด็กหญิงขวัญชนก ไชยอุดม

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้านาล้อม วัดต้านาล้อม  

ชร ๓๖๖๐/๐๘๖๗
เด็กหญิงธมลวรรณ โชคชัย

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้านาล้อม วัดต้านาล้อม  

ชร ๓๖๖๐/๐๘๖๘
เด็กหญิงพิชญธิดา นันทเสน

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้านาล้อม วัดต้านาล้อม  

ชร ๓๖๖๐/๐๘๖๙
เด็กชายณัฐพงษ์ บุญเมือง

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

วัดพระเนตร  

ชร ๓๖๖๐/๐๘๗๐
เด็กชายสิทธิพล แก้วเนตร

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

วัดพระเนตร  

ชร ๓๖๖๐/๐๘๗๑
เด็กหญิงกัลญารัตน์ ใหญ่ยิง

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

วัดพระเนตร  

ชร ๓๖๖๐/๐๘๗๒
เด็กหญิงกานติมา กาวีละ

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

วัดพระเนตร  

ชร ๓๖๖๐/๐๘๗๓
เด็กหญิงจิดาภา จินะศรี

๒๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

วัดพระเนตร  

ชร ๓๖๖๐/๐๘๗๔
เด็กหญิงฉัตรสุดา ทะนวน

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

วัดพระเนตร  

ชร ๓๖๖๐/๐๘๗๕
เด็กหญิงณัฐวดี รู้หาเงิน

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

วัดพระเนตร  

ชร ๓๖๖๐/๐๘๗๖
เด็กหญิงนลินภา จอมมงคล

๒๓/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

วัดพระเนตร  

ชร ๓๖๖๐/๐๘๗๗
เด็กหญิงนันทิวา ยศประเสริฐ

๒๖/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

วัดพระเนตร  

ชร ๓๖๖๐/๐๘๗๘
เด็กหญิงเบญญาภา วงษ์คำ

๒๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

วัดพระเนตร  

ชร ๓๖๖๐/๐๘๗๙
เด็กหญิงเมธาพร กิงก้าน

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

วัดพระเนตร  

ชร ๓๖๖๐/๐๘๘๐
เด็กหญิงศุภิสรา เมืองอินทร์

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)

์

วัดพระเนตร  

ชร ๓๖๖๐/๐๘๘๑
เด็กหญิงสุคนธา โภคะ

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง วัดศรีดอยเรือง  

ชร ๓๖๖๐/๐๘๘๒
เด็กชายจักรชัย สาธุพันธ์

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๖๖๐/๐๘๘๓
เด็กหญิงฑันฑิกา ลาโลด

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๖๖๐/๐๘๘๔
เด็กหญิงรุจิรา สีมาวงค์

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๖๖๐/๐๘๘๕
เด็กชายชิณวัตร สมมณี

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๖๖๐/๐๘๘๖
เด็กหญิงอภิสรา ไชยชนะ

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๖๖๐/๐๘๘๗
เด็กชายกลวัชร ปญญา

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๖๖๐/๐๘๘๘
นางสาวสิทธดา วงละคร

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๖๖๐/๐๘๘๙
เด็กหญิงจิราพร แซ่วือ

้

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๖๖๐/๐๘๙๐
นางสาวปวีณา ไร่กันทา

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๖๖๐/๐๘๙๑
นางสาวกาญจนา ธนาวุฒิชัย

๐๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๖๖๐/๐๘๙๒
นางสาวชนิสรา มณีวรรณ์

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๖๖๐/๐๘๙๓
นางสาวพัชริญา มันกุง

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๖๖๐/๐๘๙๔
นายอภิชิต ชาวเหนือ

๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๖๖๐/๐๘๙๕
นางสาวอนันตญา นัยติบ

๊

๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๖๖๐/๐๘๙๖
นางสาวกันยาภัค บุญพิมพ์

๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๖๖๐/๐๘๙๗
นายรัฐศาสตร์ บุญมา

๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดศรีศักดิพัฒนา

์

 

ชร ๓๖๖๐/๐๘๙๘
เด็กชายอชิตพล รุ่งกสิกิจ

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุนแม่บง(ตชด.) วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๖๖๐/๐๘๙๙
เด็กหญิงพัสลดา จงอาจกลาง

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุนแม่บง(ตชด.) วัดสันต้นม่วง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๖ / ๓๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๖๖๐/๐๙๐๐
เด็กหญิงสุธาทิพย์ แซ่จ๋าว

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขุนแม่บง(ตชด.) วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๐๑
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แซ่ลี

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขุนแม่บง(ตชด.) วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๐๒
เด็กชายจักรรินทร์ ประมะวงค์

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนงาม วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๐๓
เด็กหญิงกิงเพชร

่

ช่างปด
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนงาม วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๐๔
เด็กหญิงพรภิรมย์ ฟุงสกุลเสรี

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนงาม วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๐๕
เด็กชายธนิก ปญญาฟู

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนงาม วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๐๖
เด็กชายสุชานนท์ ปนใจ

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนงาม วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๐๗
เด็กหญิงภัทรธิดา แซ่ลี

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนงาม วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๐๘
เด็กหญิงหนึงฤธาร

่

แซ่พ่าน

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนงาม วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๐๙
เด็กชายวรพล จาจุมปา

๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลโชคชัย วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๑๐
เด็กชายธนวัฒน์ จันทร์แก้ว

๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลโชคชัย วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๑๑
เด็กชายอัศวภูมิ เต็นยะ

๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลโชคชัย วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๑๒
เด็กชายณัฐพงษ์ จาจุมปา

๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลโชคชัย วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๑๓
เด็กชายธนงศักดิ

์

อุ่นเรือน
๐๐/๐๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโชคชัย วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๑๔
เด็กชายรัฐภูมิ วงค์หาญ

๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลโชคชัย วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๑๕
เด็กชายกฤชณัท ชัยสีวี

๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลโชคชัย วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๑๖
เด็กชายศึกฤทธิ

์

อินต๊ะประสิทธิ

์

๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลโชคชัย วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๑๗
เด็กชายพชรธร สุขแก้ว

๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลโชคชัย วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๑๘
เด็กชายสุทธิพงษ์ อินต๊ะ

๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลโชคชัย วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๑๙
เด็กชายชัยวัตร แรงจินะ

๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลโชคชัย วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๒๐
เด็กชายรัฐภูมิ สินใจ

๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลโชคชัย วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๒๑
เด็กชายภานุพงศ์ ธงสวัสดิ

์

๐๐/๐๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลโชคชัย วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๒๒
เด็กชายภีรพัฒน์ ศรีพรม

๐๐/๐๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลโชคชัย วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๒๓
เด็กหญิงอาทิตย์ติยา อุทธิยา

๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลโชคชัย วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๒๔
เด็กหญิงจิตรลดา โพธา

๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลโชคชัย วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๒๕
เด็กหญิงนำฝน เทพยุหะ

๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลโชคชัย วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๒๖
เด็กหญิงนิพาดา เหลือผล

๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลโชคชัย วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๒๗
เด็กหญิงนูรูลฟาติฮะฮ์เบนตี

่

ซูแคฟลี
๐๐/๐๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโชคชัย วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๒๘
เด็กหญิงจิดาภา เพชรคำ

๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลโชคชัย วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๒๙
เด็กหญิงศิริรัตน์ หล้าธิ

๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลโชคชัย วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๓๐
เด็กหญิงเกษมณี ศรีจันทร์

๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลโชคชัย วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๓๑
เด็กหญิงณัฐริกา เขือนขัน

่

๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลโชคชัย วัดสันต้นม่วง  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๓๒
นางสาวเสาวลักษณ์ เจ้าเล่ห์ดี

๑๖/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๖๖๐/๐๙๓๓
เด็กหญิงพีรดา กาวี

๐๔/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๖๖๐/๐๙๓๔
นางสาวทัศนีย์พันธ์ วชิรธารร่มเย็น

๐๖/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิทองนิมิต

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๗ / ๓๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๖๖๐/๐๙๓๕
นางสาวทองทิวา แซ่ลิว

้

๒๓/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิทองนิมิต

์

 

ชร ๓๖๖๐/๐๙๓๖
เด็กหญิงกรวิภา ภูแว่น

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสันมะเค็ด วัดสันละคร  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๓๗
เด็กหญิงชนกานต์ กันทะวงค์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสันมะเค็ด วัดสันละคร  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๓๘
เด็กหญิงธฤษวรรณ เครือสาร

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนสันมะเค็ด วัดสันละคร  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๓๙
เด็กหญิงธิดาทิพย์ ณ วรรณ์เล

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสันมะเค็ด วัดสันละคร  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๔๐
เด็กหญิงประภัสสร เจตะนา

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสันมะเค็ด วัดสันละคร  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๔๑
เด็กชายณัฐกิตติ

์

มโนวงค์
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครวิทยาคม วัดสันละคร  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๔๒
เด็กชายรพีภัทร บุตรมี

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครวิทยาคม วัดสันละคร  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๔๓
เด็กชายอดิรุจ หาญเลิศ

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนครวิทยาคม วัดสันละคร  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๔๔
เด็กหญิงชลาลัย อินต๊ะถา

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนครวิทยาคม วัดสันละคร  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๔๕
เด็กหญิงธัญชนก โยแสง

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนครวิทยาคม วัดสันละคร  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๔๖
เด็กหญิงนวพร เมืองน้อย

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนครวิทยาคม วัดสันละคร  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๔๗
เด็กหญิงพิชาพร บุตรมี

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนครวิทยาคม วัดสันละคร  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๔๘
เด็กหญิงพรนภัส แก้วน้อย

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครวิทยาคม วัดสันละคร  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๔๙
เด็กหญิงภัทรา แสนอินทร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครวิทยาคม วัดสันละคร  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๕๐
เด็กหญิงอริศรา งามเจริญ

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครวิทยาคม วัดสันละคร  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๕๑
เด็กชายธนพนธ์ วงค์ตันกาศ

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนครวิทยาคม วัดสันละคร  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๕๒
เด็กชายนราธร สายปาน

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครวิทยาคม วัดสันละคร  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๕๓
เด็กชายโสภณ เสนาธนศักดิ

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนครวิทยาคม วัดสันละคร  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๕๔
เด็กหญิงจิณห์นิภา เด็ชคุณมาก

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนครวิทยาคม วัดสันละคร  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๕๕
เด็กหญิงธัญชนก ฟกก่าเขียว

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนครวิทยาคม วัดสันละคร  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๕๖
เด็กหญิงธิตยา แก้วอ้าย

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนครวิทยาคม วัดสันละคร  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๕๗
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ นันตัง

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนครวิทยาคม วัดสันละคร  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๕๘
เด็กชายวสันต์ ชมมาลี

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครวิทยาคม วัดสันละคร  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๕๙
เด็กหญิงกุลณัฐ มีจุ้ย

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครวิทยาคม วัดสันละคร  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๖๐
เด็กชายประธาน ไพรวัลย์

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครวิทยาคม วัดสันละคร  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๖๑
เด็กหญิงกัลยรัตน์ จันทนะเขต

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนครวิทยาคม วัดสันละคร  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๖๒
เด็กหญิงเมษา กาเส็มส๊ะ

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนครวิทยาคม วัดสันละคร  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๖๓
นายเจษฎา นันตา

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนครวิทยาคม วัดสันละคร  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๖๔
นายเพชรายุธ เจริญวงศ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนครวิทยาคม วัดสันละคร  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๖๕
นายชนินทร ใจผูก

๑๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนครวิทยาคม วัดสันละคร  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๖๖
นายไพรสน บุตรมี

๑๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนครวิทยาคม วัดสันละคร  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๖๗
เด็กชายพิธิวัฒน์ พิทักษ์สงค์

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดสันละคร  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๖๘
เด็กชายวีรวัฒน์ ถาแก้ว

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดสันละคร  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๖๙
เด็กชายวรากร ชัยพนัส

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดสันละคร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๘ / ๓๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๖๖๐/๐๙๗๐
เด็กชายวินัย ใจมูล

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดสันละคร  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๗๑
เด็กหญิงภัทสุดา ชัยพนัด

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดสันละคร  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๗๒
เด็กหญิงนภิสา ปนตา

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดสันละคร  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๗๓
เด็กหญิงนภัสสร ปนตา

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดสันละคร  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๗๔
เด็กหญิงนรีกานต์ กอนแก้ว

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดสันละคร  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๗๕
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ วงค์คม

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดสันละคร  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๗๖
เด็กหญิงชญานี

ชัยชนะพิทักษ์กุล
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดสันละคร  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๗๗
เด็กชายไชยวัฒน์ เอกศิริ

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดสันละคร  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๗๘
เด็กหญิงกัลยรัตน์ พิมลรุ่งเรืองกุล

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดสันละคร  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๗๙
เด็กหญิงณิชาภัทธ สายเครือทอง

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดสันละคร  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๘๐
เด็กหญิงพรรณิภา ชัยชนะ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดสันละคร  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๘๑
เด็กชายธีรภัทร์ ใจผูก

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดสันละคร  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๘๒
เด็กชายสุภัทร โสตะกุล

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดสันละคร  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๘๓
เด็กชายกิตติกร เชือเมืองพาน

้

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดสันละคร  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๘๔
เด็กชายกรวิชญ์ ชุ่มฟอง

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดสันละคร  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๘๕
เด็กหญิงยุพารัตน์ ชุมภู

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดสันละคร  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๘๖
เด็กหญิงสุนิสา เรือนอิน

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดสันละคร  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๘๗
เด็กหญิงขวัญสุดา สุขผ่อง

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดสันละคร  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๘๘
เด็กชายชัยวัฒน์ วงศ์สอน

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดสันละคร  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๘๙
เด็กชายวงศ์วานิช สุทธนู

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดสันละคร  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๙๐
เด็กชายชัยชนะ ใจจ้อย

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดสันละคร  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๙๑
เด็กชายนนทวัฒน์ สายหล้า

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดสันละคร  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๙๒
เด็กชายพงค์พันธ์ มหาพรหมวัน

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดสันละคร  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๙๓
เด็กชายณัฐวุฒิ กันทะธง

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดสันละคร  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๙๔
เด็กชายอภิวิทย์ รัตนพฤกษ์

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดสันละคร  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๙๕
เด็กชายพุทธิพงศ์ สมปาน

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดสันละคร  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๙๖
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศรีออน

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดสันละคร  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๙๗
เด็กชายฉัตรเกล้า ธิเลิศ

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดสันละคร  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๙๘
เด็กหญิงนันทิชา บุญญากาศ

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดสันละคร  

ชร ๓๖๖๐/๐๙๙๙
เด็กหญิงปาริฉัตร นรา

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดสันละคร  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๐๐
เด็กหญิงเบญจรัตน์ ฝนตือ

้

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดสันละคร  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๐๑
เด็กชายจาตุรงค์ จันทร์แสง

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดสันละคร  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๐๒
เด็กหญิงวิชุดา วัฒนะวงศ์

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดสันละคร  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๐๓
เด็กหญิงสุกันยา หมายชัย

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดสันละคร  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๐๔
เด็กหญิงปาริชาต ยาสุป

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดสันละคร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๒๙ / ๓๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๖๖๐/๑๐๐๕
เด็กชายมงคล มาเยอะ

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดสันละคร  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๐๖
เด็กหญิงจารุพร เชือเมืองพาน

้

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดสันละคร  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๐๗
เด็กหญิงสุนิสา กันธะตัน

๋

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดสันละคร  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๐๘
เด็กหญิงอนัญญา สีนิล

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดสันละคร  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๐๙
เด็กชายทรงศักดิ

์

นวลแดง
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดสันละคร  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๑๐
เด็กชายภาณุวัฒน์ เปงตึง

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดสันละคร  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๑๑
เด็กชายนรินทร์ ต๊ะเจริญ

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดสันละคร  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๑๒
เด็กชายปฏิภาณ มณียศ

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง

๋

วัดสันละคร  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๑๓
เด็กหญิงณัฐริกา แสนสุข

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๑๔
เด็กชายอภิวัฒน์ มาลา

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๑๕
เด็กหญิงสรินทิพย์ สุริยะวงศ์กุล

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๑๖
นายวรวิทย์ อุโมง

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๑๗
เด็กหญิงชลิตา สายอุปราช

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๑๘
เด็กหญิงสุปรียา เชือเมืองพาน

้

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๑๙
เด็กชายภูริภัสสร์ เมืองมูล

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๒๐
เด็กหญิงศศิกานต์ หลวงสุภา

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๒๑
เด็กหญิงศศิกานต์ วังสมบัติ

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๒๒
เด็กชายปณณวัชร์ จองคำ

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๒๓
เด็กชายนครินทร์ ธรรมเสน

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๒๔
เด็กชายฐิติศักดิ

์

สอนชิต
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๒๕
เด็กชายภูวรินทร์ จิระรังษี

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๒๖
นางสาวธันย์ชนก อุดจ๊ะ

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๒๗
เด็กหญิงธันยพร กันทะเนตร

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๒๘
เด็กชายอดิศักดิ

์

แสงวรรณ
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๒๙
เด็กชายสิรดนัย ก๋าวิน

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๓๐
เด็กชายไตรภพ ยืนยงวนานนท์

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๓๑
เด็กหญิงสุวนันท์ มณีเพชร

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๓๒
เด็กหญิงศิริพร ม้าแก้ว

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๓๓
เด็กหญิงกชกร กิติมา

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๓๔
เด็กชายกิตติชัย จ๋อมแก้ว

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๓๕
เด็กชายภูริวัฒน์ นามะยอม

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๓๖
เด็กหญิงมณีรัตน์ กันทา

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๓๗
เด็กชายวสุพล จันทร์ตาธรรม

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๓๘
เด็กหญิงอธิชา กันหาประกอบ

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๓๙
เด็กหญิงปญญาพร มังมี

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๓๐ / ๓๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๖๖๐/๑๐๔๐
เด็กชายธนภัทร ทองคำ

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๔๑
เด็กหญิงนงนภัส วหาโร

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๔๒
เด็กหญิงชนิดาภา กามะ

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๔๓
เด็กชายจักรินทร์ พรมมา

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๔๔
เด็กหญิงใบเฟร์น พรมตัน

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๔๕
เด็กหญิงญาณิการ์ คำมูล

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๔๖
เด็กชายชัยชาญ สมบัติ

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๔๗
เด็กหญิงสุชาดา อุดสุข

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๔๘
เด็กหญิงธัญทิพย์ ทองแก้ว

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๔๙
เด็กหญิงอัจฉริยา ปนปา

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๕๐
นางสาวชุติมันต์ สิงห์รัว

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๕๑
เด็กชายสิรพงษ์ ตันตะปาล

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๕๒ นางสาวประกายกานต์
สุกรณ์

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๕๓
เด็กชายก้องภพ ราชคม

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๕๔
เด็กชายพชร เชาว์ชาญชัยกุล

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๕๕
เด็กหญิงณัฎฐณิชา ติณรัตน์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๕๖
เด็กหญิงพลอยไพลิน วรรณสว่าง

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒน์ศึกษา วัดเกตุแก้ว  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๕๗
เด็กชายฉัตรชัย อุโมงค์

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๕๘
เด็กหญิงรัตติกาล กันทะเปง

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๕๙
เด็กชายขจรวิทย์ เหรัญญะ

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๖๐
เด็กหญิงวิไลพร มอยนา

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๖๑
เด็กหญิงเนตรนภา สากล

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปาแดงวิทยา วัดศรีเมืองมูล  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๖๒
เด็กหญิงนฤมล นิลคง

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๖๓
เด็กหญิงสภัทร์พร มีอาหาร

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๖๔
เด็กหญิงอรพรรณ ชัยวุฒิ

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๖๕
เด็กหญิงนภัสสร เตชะอ้าย

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๖๖
เด็กชายกรกช ซิม

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๖๗
เด็กหญิงวรัญญา ละครวงษ์

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๖๘
นางสาวจิณัฐชา อาทรประชาชิต

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๖๙
นางสาวจุฑามาศ ขัดทรายขาว

๐๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๗๐
นางสาวชนินาถ ไชยยิถะ

๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๗๑
นางสาวณัฐนันท์ มาสุข

๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๗๒
นางสาวธิดารัตน์ ตานคำ

๐๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๗๓
นางสาวนริศรา ปนยศ

๓๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๗๔
นายนิตินัย ใจโลกา

๒๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๓๑ / ๓๘

้
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เลขที

่

ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๖๖๐/๑๐๗๕
นางสาวปยฉัตร ไชยราช

๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๗๖
นางสาวสิตานันท์ รัตนะ

๑๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๗๗
นางสาวสุรภา ธันยาจิรภัค

๑๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๗๘
นายเสกสรรค์ สามสี

๐๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๗๙
นางสาวอริศรา กันยา

๒๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วัดสันปาบง  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๘๐
เด็กชายชนัญู อุ่นเรือน

๑๐/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

วัดหนองข่วง  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๘๑
เด็กชายณัฐดนัย ติบปญญา

๊

๑๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

วัดหนองข่วง  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๘๒
เด็กชายปรเมษฐ์ ช่างคำ

๑๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

วัดหนองข่วง  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๘๓
เด็กชายหัตสกร บุญทา

๐๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

วัดหนองข่วง  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๘๔
เด็กหญิงบุศรา ใจโลกา

๐๘/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

วัดหนองข่วง  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๘๕
เด็กหญิงปาณิสรา งามสมภา

๒๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

วัดหนองข่วง  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๘๖
เด็กหญิงศิริภา นายกุม

๐๔/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

วัดหนองข่วง  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๘๗
เด็กหญิงสุทิชา อภิราช

๑๓/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

วัดหนองข่วง  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๘๘
เด็กชายชินดนัย ทองรส

๐๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

วัดหนองข่วง  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๘๙
เด็กชายพลพิพัฒน์ เปลียนสุนทร

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

วัดหนองข่วง  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๙๐
เด็กชายเจษฏา บุญทา

๑๘/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

วัดหนองข่วง  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๙๑
เด็กหญิงภัคจิรา จันธิมา

๒๐/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

วัดหนองข่วง  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๙๒
เด็กชายพีรพัฒน์ จันทร์สนิท

๑๕/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านเกียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๋

วัดหนองข่วง  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๙๓
เด็กหญิงพิมพ์พิศา ปนนะสาร

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม วัดพระธาตุจอมแจ้ง  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๙๔
เด็กหญิงนัทธ์หทัย วังษา

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๖๖๐/๑๐๙๕
นางสาวธนัญญา แก้ววรรณา

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๖๖๐/๑๐๙๖
นางสาวสุทธิดา ใจดี

๑๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

 

ชร ๓๖๖๐/๑๐๙๗
นางสาวจ่อ แซ่หว้า

๐๐/๐๐/๒๕๒๒
เรือนจำอำเภอเทิง วัดอำมาตย์  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๙๘
นางสาวบัวเหรียญ พรหมศิริ

๓๐/๑๒/๒๕๐๒

เรือนจำอำเภอเทิง วัดอำมาตย์  

ชร ๓๖๖๐/๑๐๙๙
นางสาวอรัญญา โสทรอารี

๐๖/๐๙/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอเทิง วัดอำมาตย์  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๐๐
นายเจษฎา สักลอ

๑๙/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำอำเภอเทิง วัดอำมาตย์  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๐๑
นายซ้ง แซ่ซ้ง

๑๐/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอเทิง วัดอำมาตย์  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๐๒
นายสุภาพ กันขันคำ

๐๐/๐๐/๒๕๐๓
โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดแม่บง  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๐๓
เด็กหญิงนิตยา จันทาวงค์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันโค้ง วัดสันโค้ง  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๐๔
เด็กหญิงกัลยา อิสา

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันโค้ง วัดสันโค้ง  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๐๕
เด็กชายวิล น้อยคำ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๐๖
เด็กชายอ๋องเมือง ทำดี

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๐๗
เด็กหญิงสุวนันท์ ปญโญใหญ่

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๐๘
เด็กหญิงอุดมพรรณ พลศักดิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๐๙
เด็กหญิงศุภิสร แซ่หลิว

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๓๒ / ๓๘

้
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เลขที
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๖๖๐/๑๑๑๐
เด็กหญิงเหมยฟอง พรมดี

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๑๑
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ติวรรณะ
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๑๒
เด็กหญิงอภิญญา ทาสอน

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๑๓
เด็กหญิงปูริดา แสงอินทร์

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๑๔
เด็กหญิงพรสวรรค์ อุปนัน

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๑๕
เด็กหญิงมะลิ ไทยใหญ่

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๑๖
เด็กหญิงอริตา ปาเปาอ้าย

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๑๗
เด็กหญิงภานุมาศ ชืนเมือง

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๑๘
เด็กหญิงสาวิตรี น้อยคำ

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๑๙
เด็กหญิงกฤษณา เมืองมูล

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๒๐
เด็กหญิงลีลาวดี อนุใจ

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๒๑
เด็กชายณัฐพงษ์ เตจ๊ะวันดี

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๒๒
เด็กหญิงณัฏฐิชา วงค์คำลือ

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๒๓
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ยาวิชัย

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๒๔
เด็กหญิงยุพิน น้อยคำ

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๒๕
เด็กหญิงหญิง ไทยใหญ่

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๒๖
เด็กหญิงอ้อย เมืองดี

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๒๗
เด็กหญิงหอม วี

้

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๒๘
เด็กหญิงจันทร์หอม ไทยใหญ่

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๒๙
เด็กชายพิชชา ลาวิชัย

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๓๐
เด็กหญิงเทียนทอง ปากกา

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๓๑
เด็กชายอาทิตย์ เมืองมูล

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๓๒
เด็กหญิงสายทอง นายสาม

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๓๓
นางสาวสิริ ไชยราช

๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันถนน วัดสันถนนใต้  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๓๔
เด็กหญิงจารุวรรณ เหม็กทะเหล็ก

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงปาเปาวิทยาคม วัดทุ่งห้า  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๓๕
เด็กหญิงวนาพรรณ คำวิมุติ

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงปาเปาวิทยาคม วัดทุ่งห้า  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๓๖
เด็กชายยุทธชัย ลุงจ่าม

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ วัดโปงเหนือ  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๓๗
เด็กชายธนวัฒน์ วรรณะ

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ วัดโปงเหนือ  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๓๘
เด็กชายจักรกฤษณ์ ยาศรี

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ วัดโปงเหนือ  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๓๙
เด็กชายเจณภพ วิเศษ

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ วัดโปงเหนือ  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๔๐
เด็กชายวสันต์ นาไชย

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ วัดโปงเหนือ  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๔๑
เด็กหญิงปยะนันท์ แข็งแรง

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ วัดโปงเหนือ  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๔๒
เด็กหญิงจิณห์วรา พิมลาย

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ วัดโปงเหนือ  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๔๓
เด็กหญิงภาวิตรา ประภัคปญญา

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ วัดโปงเหนือ  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๔๔
เด็กชายอภิชาติ มาเยอะ

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ วัดโปงเหนือ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๓๓ / ๓๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๖๖๐/๑๑๔๕
เด็กหญิงณัฐกานต์ ศักดิเจริญชัยกุล

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ วัดโปงเหนือ  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๔๖
เด็กหญิงปรีญานุช ตระสักวนากร

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ วัดโปงเหนือ  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๔๗
เด็กหญิงณัฐณิชา ทะนะ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ วัดโปงเหนือ  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๔๘
เด็กหญิงอมรกานต์ ทิพลาย

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ วัดโปงเหนือ  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๔๙
เด็กหญิงกาญจนา มีชัน

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ วัดโปงเหนือ  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๕๐
เด็กหญิงยุวดี คำดิบ

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ วัดโปงเหนือ  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๕๑
เด็กหญิงบุษกร เสนอ

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ วัดโปงเหนือ  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๕๒
นายธานินทร์ แซ่เจ่า

๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ วัดโปงเหนือ  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๕๓
เด็กหญิงสุรีย์พร เมียคุ

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ วัดโปงเหนือ  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๕๔
เด็กหญิงจิตธนา มูลธิ

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ วัดโปงเหนือ  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๕๕
เด็กหญิงวาเรน พงค์ภัค

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ วัดโปงเหนือ  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๕๖
เด็กหญิงอรวรรณ พิมลอารี

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ วัดโปงเหนือ  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๕๗
เด็กหญิงณัฐพร สุภัคจตุพร

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ วัดโปงเหนือ  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๕๘
เด็กหญิงเพ็ญประภา อินปา

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ วัดโปงเหนือ  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๕๙
เด็กหญิงกัญญาภัค ประภัคปญญา

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ วัดโปงเหนือ  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๖๐
เด็กหญิงนัฐนรี ศักดิเจริญชัยกุล

์

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ วัดโปงเหนือ  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๖๑
นางสาวกัญญารัตน์ เพียรบำรุงไพร

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ วัดโปงเหนือ  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๖๒
เด็กหญิงปวันรัตน์ ปาบือ

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ วัดโปงเหนือ  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๖๓
เด็กหญิงจินดารัตน์ อำรุงสายชล

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ วัดโปงเหนือ  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๖๔
เด็กชายธีรยุทธ วิภาชงโค

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ วัดโปงเหนือ  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๖๕
เด็กชายทินภัทร แซ่ส้ง

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงเหนือ วัดโปงเหนือ  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๖๖
เด็กชายอารุณ เมธากุลพิพัฒน์

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเทวี วัดบ้านโปงเทวี  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๖๗
เด็กหญิงวธิดา วิชาคำ

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงเทวี วัดบ้านโปงเทวี  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๖๘
เด็กชายอัครเดช จันสม

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงเทวี วัดบ้านโปงเทวี  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๖๙
เด็กชายภาณุเดช ธรรมวงค์

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเทวี วัดบ้านโปงเทวี  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๗๐
เด็กหญิงมล ลุงยืน

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงเทวี วัดบ้านโปงเทวี  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๗๑
เด็กหญิงกชกร ตุ้ยปญญา

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเทวี วัดบ้านโปงเทวี  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๗๒
เด็กหญิงชลธิชา วันติยา

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเทวี วัดบ้านโปงเทวี  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๗๓
เด็กหญิงณัฐชา มะโนวงค์

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเทวี วัดบ้านโปงเทวี  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๗๔
เด็กหญิงวริศรา มาปนตา

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเทวี วัดบ้านโปงเทวี  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๗๕
เด็กชายปวีณ รักชาติ

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเทวี วัดบ้านโปงเทวี  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๗๖
เด็กชายพงศภัค กันทะเสน

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเทวี วัดบ้านโปงเทวี  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๗๗
เด็กชายอภิวุฒิ หมืนปญญา

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเทวี วัดบ้านโปงเทวี  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๗๘
เด็กชายอรรถกร เตปนตา

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเทวี วัดบ้านโปงเทวี  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๗๙
เด็กชายพุฒิพงศ์ อุนุ

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเทวี วัดบ้านโปงเทวี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๓๔ / ๓๘
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๖๖๐/๑๑๘๐
เด็กหญิงทองผกา แก้วทา

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเทวี วัดบ้านโปงเทวี  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๘๑
เด็กหญิงสุธีธิดา บุญตันน้อย

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเทวี วัดบ้านโปงเทวี  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๘๒
เด็กชายวรเทพ มังตา

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเทวี วัดลังกา  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๘๓
เด็กชายทรงเกียรติ กุณโน

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลังกา วัดลังกา  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๘๔
เด็กชายภากร พิมพะกร

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลังกา วัดลังกา  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๘๕
เด็กหญิงวิชิตรา วงค์ดี

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลังกา วัดลังกา  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๘๖
เด็กหญิงนัญธิญา ติบปญญา

๊

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลังกา วัดลังกา  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๘๗
เด็กหญิงกาญจนา บุญชัย

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลังกา วัดลังกา  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๘๘
เด็กหญิงพัชรักษ์ ตันสุหัส

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลังกา วัดลังกา  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๘๙
นางสาวฐิตินันท์ คำล้น

๒๑/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ)

วัดอรัญวิเวก  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๙๐
นายณัชชา คำภีระ

๐๔/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ)

วัดอรัญวิเวก  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๙๑
นายณัฐนันท์ เตียวประเสริฐ

๒๙/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ)

วัดอรัญวิเวก  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๙๒
นายนิรุช แลปนดี

๑๙/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ)

วัดอรัญวิเวก  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๙๓
นายวิชัย โกเมนรัตน์กุล

๒๘/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ)

วัดอรัญวิเวก  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๙๔
เด็กชายทศนพงศ์ ศรีอ้วน

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่อนปายาง วัดดอนมูล  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๙๕
เด็กชายณัฐดนัย ปญญาไว

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่อนปายาง วัดดอนมูล  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๙๖
เด็กชายพญาวัน มหาวรรณ์

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่อนปายาง วัดดอนมูล  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๙๗
เด็กชายภูริภัทร นะวะยศ

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่อนปายาง วัดดอนมูล  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๙๘
เด็กชายวรชิต กัณฑสูตร

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่อนปายาง วัดดอนมูล  

ชร ๓๖๖๐/๑๑๙๙
เด็กหญิงกชกร คำปนติบ

๊

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่อนปายาง วัดดอนมูล  

ชร ๓๖๖๐/๑๒๐๐
เด็กหญิงจิดาภา เนาวรัตน์

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแรดวิทยา วัดดอนมูล  

ชร ๓๖๖๐/๑๒๐๑
เด็กหญิงณัฐธิดา กองแก้ว

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแรดวิทยา วัดดอนมูล  

ชร ๓๖๖๐/๑๒๐๒
เด็กหญิงณัฐนิชา ใจสุข

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแรดวิทยา วัดดอนมูล  

ชร ๓๖๖๐/๑๒๐๓
เด็กหญิงธนัชชา อินคำ

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแรดวิทยา วัดดอนมูล  

ชร ๓๖๖๐/๑๒๐๔
เด็กหญิงธนัชพร พีรพัฒน์สถิต

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแรดวิทยา วัดดอนมูล  

ชร ๓๖๖๐/๑๒๐๕
เด็กหญิงนคปภา นามบุญเรือง

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแรดวิทยา วัดดอนมูล  

ชร ๓๖๖๐/๑๒๐๖
เด็กหญิงนภัส นามบุญเรือง

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแรดวิทยา วัดดอนมูล  

ชร ๓๖๖๐/๑๒๐๗
เด็กหญิงพรทิพย์ เตชะสิทธิ

์

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแรดวิทยา วัดดอนมูล  

ชร ๓๖๖๐/๑๒๐๘
เด็กหญิงรัตติกาล เมืองคำ

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแรดวิทยา วัดดอนมูล  

ชร ๓๖๖๐/๑๒๐๙
เด็กหญิงรินรดา เขือนวิเศษ

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแรดวิทยา วัดดอนมูล  

ชร ๓๖๖๐/๑๒๑๐
เด็กหญิงวิภาวี จันตูม

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแรดวิทยา วัดดอนมูล  

ชร ๓๖๖๐/๑๒๑๑
เด็กหญิงวิมลรัตน์ หลวงจันทร์

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแรดวิทยา วัดดอนมูล  

ชร ๓๖๖๐/๑๒๑๒
เด็กหญิงอรกัญญา พันประดับ

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแรดวิทยา วัดดอนมูล  

ชร ๓๖๖๐/๑๒๑๓
เด็กชายณัฐยศ วิชัยเนตร

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแรดวิทยา วัดดอนมูล  

ชร ๓๖๖๐/๑๒๑๔
เด็กชายสัชฌา สุขทัย

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแรดวิทยา วัดดอนมูล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๓๕ / ๓๘
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ชร ๓๖๖๐/๑๒๑๕
เด็กหญิงปวีณา คำชนะ

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแรดวิทยา วัดดอนมูล  

ชร ๓๖๖๐/๑๒๑๖
เด็กหญิงภัทรภร จนใจ

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแรดวิทยา วัดดอนมูล  

ชร ๓๖๖๐/๑๒๑๗
เด็กหญิงมุทิตา ปาละมี

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแรดวิทยา วัดดอนมูล  

ชร ๓๖๖๐/๑๒๑๘
เด็กหญิงศิริพร มีทรง

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแรดวิทยา วัดดอนมูล  

ชร ๓๖๖๐/๑๒๑๙
เด็กหญิงอารียา ชืนใจ

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแรดวิทยา วัดดอนมูล  

ชร ๓๖๖๐/๑๒๒๐
เด็กชายก้องภพ มะโนดี

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแรดวิทยา วัดดอนมูล  

ชร ๓๖๖๐/๑๒๒๑
เด็กชายสุทธิพงษ์ ตาติบ

๊

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแรดวิทยา วัดดอนมูล  

ชร ๓๖๖๐/๑๒๒๒
เด็กชายหนึง

่

อารีย์
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแรดวิทยา วัดดอนมูล  

ชร ๓๖๖๐/๑๒๒๓
เด็กหญิงฐิตาภา ถาวรเขต

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแรดวิทยา วัดดอนมูล  

ชร ๓๖๖๐/๑๒๒๔
เด็กหญิงยุพารัตน์ ใจรัตน์

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแรดวิทยา วัดดอนมูล  

ชร ๓๖๖๐/๑๒๒๕
เด็กหญิงวริศรา ปนตาบูรณ์

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแรดวิทยา วัดดอนมูล  

ชร ๓๖๖๐/๑๒๒๖
เด็กชายชัยวัฒน์ ปญญาวอน

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแรดวิทยา วัดดอนมูล  

ชร ๓๖๖๐/๑๒๒๗
เด็กชายชานนท์ น้อยดี

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแรดวิทยา วัดดอนมูล  

ชร ๓๖๖๐/๑๒๒๘
เด็กชายณัฐชัย ถานะกอง

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแรดวิทยา วัดดอนมูล  

ชร ๓๖๖๐/๑๒๒๙
เด็กชายธวัชชัย ทิวิชัย

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแรดวิทยา วัดดอนมูล  

ชร ๓๖๖๐/๑๒๓๐
เด็กชายธีรภัทร การินทา

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแรดวิทยา วัดดอนมูล  

ชร ๓๖๖๐/๑๒๓๑
เด็กชายเอกณัฐ อุ่นนันท์

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแรดวิทยา วัดดอนมูล  

ชร ๓๖๖๐/๑๒๓๒
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ วิชัยเนตร

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแรดวิทยา วัดดอนมูล  

ชร ๓๖๖๐/๑๒๓๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ณ นคร

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแรดวิทยา วัดดอนมูล  

ชร ๓๖๖๐/๑๒๓๔
เด็กหญิงช่อผกา ย่อมรัก

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแรดวิทยา วัดดอนมูล  

ชร ๓๖๖๐/๑๒๓๕
เด็กหญิงดารุณี ศิริแสน

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแรดวิทยา วัดดอนมูล  

ชร ๓๖๖๐/๑๒๓๖
เด็กหญิงนำทิพย์ ติบเต็ม

๊

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแรดวิทยา วัดดอนมูล  

ชร ๓๖๖๐/๑๒๓๗
เด็กหญิงปริญา ปารละมี

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแรดวิทยา วัดดอนมูล  

ชร ๓๖๖๐/๑๒๓๘
เด็กหญิงพรชนก ศิริแสน

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแรดวิทยา วัดดอนมูล  

ชร ๓๖๖๐/๑๒๓๙
เด็กหญิงพิมเกสร ไชยราช

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแรดวิทยา วัดดอนมูล  

ชร ๓๖๖๐/๑๒๔๐
เด็กชายปฎิญญา เกษมสุนทรสันต์

๒๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๖๖๐/๑๒๔๑
เด็กชายรพีภัทร ปนเขือนขัด

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๖๖๐/๑๒๔๒
เด็กหญิงวิมลสิริ เชือเจ็ดตน

้

๑๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๖๖๐/๑๒๔๓
เด็กหญิงอามีนะห์ ไวยจารา

๒๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๖๖๐/๑๒๔๔
เด็กหญิงวราภรณ์ ปนทำมา

๒๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๖๖๐/๑๒๔๕
เด็กหญิงอนันตยา คำหล้า

๐๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๖๖๐/๑๒๔๖
นางสาววันดี จิตใจงาม

๐๖/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๖๖๐/๑๒๔๗
นางสาวเสาร์ บุนทอง

๐๑/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๖๖๐/๑๒๔๘
เด็กชายกร บุนทอง

๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๖๖๐/๑๒๔๙
เด็กชายสุทิน วงค์เอ้ย

๐๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๓๖ / ๓๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๖๖๐/๑๒๕๐
เด็กหญิงรัชนีพร นาพรหม

๑๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๖๖๐/๑๒๕๑
เด็กชายสรรพวัฒน์ ปนทรายมูล

๑๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๖๖๐/๑๒๕๒
เด็กหญิงธัญชนก แก้วรากมุข

๒๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๖๖๐/๑๒๕๓
นางสาวผ่องศรี ไทยใหญ่

๑๐/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านห้วยนำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยนำราก  

ชร ๓๖๖๐/๑๒๕๔
เด็กหญิงศุภากร มาเยอะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๖๖๐/๑๒๕๕
เด็กหญิงหอม นามแสง

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๖๖๐/๑๒๕๖
นางสาวจันทร์ศิริ ช่างเขียน

๒๐/๐๗/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านเทอดไทย วัดแม่สลองใน  

ชร ๓๖๖๐/๑๒๕๗
เด็กชายสุทิวัส ไชยมณี

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาตึง วัดคีรีมงคล  

ชร ๓๖๖๐/๑๒๕๘
เด็กชายพชรพล พยาราช

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาตึง วัดคีรีมงคล  

ชร ๓๖๖๐/๑๒๕๙
เด็กหญิงภูริชญา ทาวัง

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาตึง วัดคีรีมงคล  

ชร ๓๖๖๐/๑๒๖๐
เด็กชายธีรภัทร อุดไทย

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาตึง วัดคีรีมงคล  

ชร ๓๖๖๐/๑๒๖๑
นางสาวคล้ายฝน สุวรรณศร

๐๘/๐๕/๒๕๒๘ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๖๖๐/๑๒๖๒
นายชยุตรา ดำรงวัฒนากูล

๐๑/๐๑/๒๕๑๕ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๖๖๐/๑๒๖๓
สิบโทชุมพล สารีบุตร

๐๑/๐๑/๒๕๓๗ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๖๖๐/๑๒๖๔
นายทวี มหาวงค์

๐๑/๐๑/๒๕๐๕ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๖๖๐/๑๒๖๕
นายธัญนพ วีราวงค์

๐๑/๐๑/๒๕๓๐ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๖๖๐/๑๒๖๖
นายบัญญัติ สิทธิสม

๐๑/๐๑/๒๕๐๕ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๖๖๐/๑๒๖๗
นายพรหมมินทร์ จุ้มใจ

๐๑/๐๑/๒๕๒๓ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๖๖๐/๑๒๖๘
นายศักดิ

์

ธิสงค์
๐๑/๐๑/๒๕๑๐ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๖๖๐/๑๒๖๙ นายดาบตำรวจสมนึก
ปญญางาม

๐๑/๐๑/๒๕๑๕ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๖๖๐/๑๒๗๐
นายสุพิน นากอก

๐๑/๐๑/๒๕๒๖ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๖๖๐/๑๒๗๑
นายอภิชาต บุญมี

๐๑/๐๑/๒๕๓๒ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๖๖๐/๑๒๗๒
นายอมรเทพ กระทง

๐๑/๐๑/๒๕๒๕ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๖๖๐/๑๒๗๓
นายเจริญ เผ่าเสือ

๐๑/๐๑/๒๕๑๐ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๖๖๐/๑๒๗๔ ว่าทีร้อยตรีประภัสสร

่

ชัยวงค์
๒๙/๐๘/๒๕๑๖ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๖๖๐/๑๒๗๕
นางประอรศรี กุลนะ

๐๖/๑๐/๒๕๐๐
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๖๖๐/๑๒๗๖
นางปนแก้ว ไชยช่อฟา

๒๑/๐๗/๒๕๐๗ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๖๖๐/๑๒๗๗
นางสาวพาขวัญ กลินพูล

่

๒๑/๑๐/๒๕๓๐ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วัดเจ็ดยอด  

ชร ๓๖๖๐/๑๒๗๘
เด็กหญิงวรินทรา นิลโน

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๖๖๐/๑๒๗๙
นางสาวบูแหยะ มาเยอะ

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๖๖๐/๑๒๘๐
เด็กชายประเสริฐ เฌอมือ

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๖๖๐/๑๒๘๑
เด็กชายธนพล มาเยอะ

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๖๖๐/๑๒๘๒
เด็กหญิงพนิดา ซือมือ

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๖๖๐/๑๒๘๓
เด็กหญิงเสาวรัตน์ อาเคอะ

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๓๗ / ๓๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชร ๓๖๖๐/๑๒๘๔ เด็กหญิงอนุธิดา ไมเยอะ ๒๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

ชร ๓๖๖๐/๑๒๘๕ เด็กชายกมล เฌอมือ ๐๘/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนแม่ยาววิทยา วัดพนาลัย  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
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ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเชียงราย  ๓๘ / ๓๘

้
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